
บทความการวจิัย 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2          
(2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  จ  าแนกตามต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษา (3) ประมวลปัญหาและขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง คือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต  2 จ านวน 99 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ท่ีมีต าแหน่งต่างกนัมีระดบัการมี
ส่วนร่วมแตกต่างกนั ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาท่ีมีวาระการด ารง
ต าแหน่งและอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
สถานศึกษาไม่ค่อยช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่จะด าเนินการเสร็จแล้วจึงค่อยมีการ
รายงานการใช้จ่ายตามหลัง ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการมาปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกบัสถานศึกษาเท่าท่ีควร
เพราะติดภารกิจในการประกอบอาชีพหลกัส่วนขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพสถานศึกษาควรมีการายงานผลการใช้
งบประมาณใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

ภูมหิลงั 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยวิธีการ

ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลง ความกา้วหนา้
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจยั
เก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดชตอนหน่ึงว่า “การศึกษาเป็นปัจจยัส าคัญในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดี แก่เยาวชนได้
ครบถว้น ลว้นพอเหมาะกบัทุกๆ ดา้นสังคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถ
ธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไวไ้ดแ้ละพฒันาให้กา้วหน้าต่อไปโดยตลอด” (กรม
วชิาการ, 2543 : 11) 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2), พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
นับได้ว่าเป็นกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติเป็นฉบบัแรกได้ก าหนดให้คนไทยมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ก่อนระดบัอุดมศึกษาท่ีรัฐตอ้งจดัให้
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและไดบ้ญัญติัในการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจดัการศึกษาให้สถานศึกษาโดยตรง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
การก าหนดใหโ้รงเรียนไดอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ให้ยึดระดบัการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งการก ากบัดูแลประสานส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียน
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจ าเป็นและความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการจดัการศึกษาของ
ประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ส าหรับประชาชนคนไทยทุกคนและครอบคลุมการศึกษา
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ภาคบงัคบัส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ในการพฒันาประเทศทุกดา้น ซ่ึงรัฐบาลไดแ้ถลงนโยบายต่อ
ท่ีประชุมของรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงนโยบายการศึกษา
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ คือ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้คุณธรรมน าความรู้อยา่งแทจ้ริง (สุรพล  วริิยะบรรเจิด, 2551 : 10) 

ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม รัฐต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อจะท าให้ประชากรของประเทศเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ จริยธรรม และวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 
และมาตรา 39 ระบุไวว้า่ ใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปสู่คณะกรรมการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มากท่ีสุด และดว้ยเจตนารมณ์ท่ี
จะให้สถานศึกษาด าเนินการโดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็วสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกฝ่าย ซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทั้งปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพการ
ผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 36) 

สถานศึกษาถือวา่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายในการพฒันาตามแนวทางท่ีถูกตอ้งและมีหนา้ท่ีบริการตอบสนองความตอ้งการของ
สังคมหรือชุมชน เช่น ใหก้ารอบรมแก่สมาชิกในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เป็นแหล่งพฒันา
คน เป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ             
ไสว  พราหมณี (2543 : 13) กล่าววา่ โรงเรียนประถมศึกษาหรือสถานศึกษาไม่ควรสอนเฉพาะเด็ก
เท่านั้น แต่ควรสอนชุมชนของเด็กดว้ยเพราะในชีวติส่วนหน่ึงของเด็กจะอยูก่บัสังคมและชุมชน การ
จดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน
หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปัจจุบนัหลงัมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 จึงไดมี้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติข้ึนและไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 74 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 เน้ือหาของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 9 หมวด 78 มาตรา ซ่ึงท าให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษาของไทย ในดา้นต่างๆ   ในหมวด 5 การบริหารจดัการศึกษา มาตรา 40 ไดก้  าหนดไวว้่า 
ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาต ่ากวา่ปริญญาของแต่ละ
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สถานศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา
และผูท้รงคุณวฒิุ 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารสถานศึกษา จึง
มีความส าคญัยิง่กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าวอยา่งยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ออกระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เพื่อให้โรงเรียนไดน้ ามาเป็น
แนวทางในการสรรหาบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดจนขอ
ความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีความกา้วหนา้ยิ่งข้ึน ระเบียบดงักล่าว  ได้
กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตอ้งมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติั
การประจ าปีของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการจดัท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน ก ากบั และติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
พิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ไดรั้บการพฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพ เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานศึกษากบับุคคล ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา แต่งตั้งท่ี
ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อการด าเนินงาน และปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2539 (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539 : หนงัสือท่ี        
ศธ. 1451.06 /1351 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน  2539 : 32) โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 9 คน 
ส าหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 300 คน และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนข้ึนไป ให้มี
คณะกรรมการ 15 คน ประกอบดว้ย 3 ส่วนเท่าๆ กนัคือ ตวัแทนท่ีมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ขา้ราชการครูในโรงเรียน ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนและศิษยเ์ก่าของโรงเรียน และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ประชาชน ผูน้ าทางศาสนา บุคคลในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือข้าราชการอ่ืนท่ีไม่สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

การสรรหาให้ผูบ้ริหารประชุมขา้ราชการครูในโรงเรียนก าหนดจ านวน และคดัเลือก
กรรมการทั้งสามส่วนเสนอรายช่ือให้ประธานคณะกรรมการประถมศึกษาอ าเภอลงนามแต่งตั้ง  
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาจะมีบทบาหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย
แผนแม่บทและแผนพฒันาของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน ให้
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ค าปรึกษาเสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารการเงินและงบประมาณ ของโรงเรียน การแสวงหา
และสนับสนุนด้านการเงิน วสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพฒันาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้ งในและนอก
โรงเรียน รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียนภาค เรียนละ 1คร้ัง 
ประสานงานกับองค์กรในท้องถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชนและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน เพื่อการพฒันาโรงเรียนและการให้มีการใชบ้ริการจากโรงเรียนให้โรงเรียนเป็น
แหล่งวทิยากรชุมชน และร่วมพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือ
อนุกรรมการเพื่อการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนไดม้อบหมาย 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ซ่ึงมีเขตบริการ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอบันนังสตา อ าเภอยะหา และอ าเภอกาบัง พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป คณะกรรม การ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีไม่ชดัเจนจากแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 ไดก้ล่าวถึงการบริหารงาน โดยยึด 3 องคค์ณะบุคคลท่ีเรียกวา่ คณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและไดร้ะบุในวิสัยทศัน์ของเขตพื้น
ท่ีว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รวมพลังขบัเคล่ือนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานศึกษาตอ้ง
เปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4 ดา้น ของสถานศึกษาในนามของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 ตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 12 (แผนพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2555-2558 : 5 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2) “คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ี
ค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ ไม่ทราบวา่ตนเองมีบทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้ง ขาด
ทักษะและประสบการณ์ในการท างานและมีภาระงานนอกมากเกินไป” (นายเจ๊ะเฮง  มีนา, 
สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4) ดงันั้น สรุปไดว้า่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผนในการบริหารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ไม่ทราบวา่ตนเองมีหนา้ท่ีอะไรบา้งการขาดประชุมบ่อยคร้ัง เน่ืองจากสถานศึกษาขาด
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 

จากความส าคญัและสภาพปัญหาท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น ในฐานะผูรั้บผิดชอบงานด้าน
วชิาการและงานดา้นบริหารทัว่ไปจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษามากนอ้ยเพียงใดเพื่อน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและ
การจดัการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 2 ตลอดจนอาจเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะน าไปประกอบพิจารณาในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

ในการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้ นพื้ นฐ านในสถานศึกษ า  สัง ก ัดส านัก ง าน เขตพื้น ที่ก า รศึกษ าประถมศึกษ ายะล า  
เขต 2  ได้มีว ัตถุประสงค์ของการวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา
ประกอบด้วย ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระการด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดของโรงเรียน 

3. เพือ่ประมวลปัญหาและขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

 
ความส าคญัของการวจิัย 

 
1. ท  าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในงาน 4 ดา้น เพื่อน า
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐานในการพฒันาสถานศึกษา 

2. ท  าใหท้ราบผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อให้สถานศึกษาน าผลการวิจยัใน
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คร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ท  าให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2         
ในงาน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษาเพื่อน า
ขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ปีการศึกษา 2557 จาก
โรงเรียนทั้งหมด 33 โรง รวมประชากรทั้งส้ินจ านวน 132 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยพิจารณาจากการตดัสินใจของ
ผูท้  าการวิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัประกอบดว้ย 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสถานศึกษา จ านวน 33 โรงเรียน รวมจ านวนทั้งส้ิน 99 คน 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในงาน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 5 ว่าดว้ย การบริหารและจดั
การศึกษา โดยเฉพาะในมาตราท่ี 39 ไดก้ าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จดัการศึกษาในงาน 4 ดา้นของสถานศึกษาไปยงัคณะกรรมการและส านกังานการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง นอกจากน้ีในมาตรา 40 ยงัก าหนดให้
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษาท าหน้า ที ่ก  า ก ับและส่ ง เส ริม
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2.2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
2.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
2.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ปีการศึกษา 2558 ท่ีเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

4. ขอบเขตด้านตัวแปร 
4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

4.1.1 ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3) เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.1.2 วาระการด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ด ารงต าแหน่งในวาระท่ี 1 
2) ด ารงต าแหน่งในวาระท่ี 2 

4.1.3 ขนาดของโรงเรียน 
1) โรงเรียนขนาดเล็ก 
2) โรงเรียนขนาดกลาง 
3) โรงเรียนศึกษาขนาดใหญ่ 

4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
กบัขอบข่ายงาน 4 ดา้นในสถานศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ย 
 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
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3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ลกัษณะเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูว้ิจยั

สร้างข้ึนโดยประมวลแนวความคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน 4 ดา้น ของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) สอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียนท่ีผูต้อบด ารงต าแหน่งอยู ่

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั สอบถาม
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงาน 4 ดา้นของสถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ภายใตข้อบเขตเน้ือหาของงาน 4 ดา้น ของสถานศึกษา จ านวน 40 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ จ านวน   10 ขอ้ 
2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ จ านวน   10 ขอ้ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล จ านวน   5 ขอ้ 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป จ านวน   15 ขอ้ 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมี
ความหมายของแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน      5      หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน      4      หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน      3      หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน      2      หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน      1      หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เป็นขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงาน 4 ดา้นของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 
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2. วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามล าดับ

ขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดของเน้ือหาจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปัญหาของการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 

2.2 ศึกษารูปแบบและวธีิสร้างแบบสอบถามเคร่ืองมือจากเอกสาร ต ารา วารสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.3 ก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามตวัแปรท่ีจะศึกษาและสร้างแบบสอบถามซ่ึงมีจ านวน 3 ตอน 
ให้สอดคล้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาทั้ง 4 ด้านเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดงัน้ี 

2.3.1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ จ านวน   10 ขอ้ 
2.3.2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ จ านวน   10 ขอ้ 
2.3.3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  จ านวน    5 ขอ้ 
2.3.4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  จ านวน   15 ขอ้ 

2.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการวิจยั เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับเน้ือหา ความถูกตอ้งของภาษา และความชัดเจนในข้อความ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

2.5 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา 
จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยวิธีการหาดชันี
ความสอดคลอ้งของโรวิเนลล่ีและแฮมเบิลตนั (Rovinelli and Hambleton, 1978 : 34-37 อา้งถึงใน 
ผอ่งศรี  วาริชศุภวงศ,์ 2546 : 140) โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 

 +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเน้ือหา 
  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเน้ือหา 
 -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่ตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเน้ือหา 
แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 - 1.00 ถา้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 จะน าไปปรับปรุง จากผลการวเิคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจากการประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญ ปรากฏวา่ทุกขอ้ค าถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 จึงน าขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามใหดี้ยิง่ข้ึน (ตามภาคผนวก ข) 
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2.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นประชากรนอกกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
จ  านวน 30 ชุด แลว้น ามาหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ทั้งฉบบั และรายดา้น โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 1990 : 204 อา้งถึงใน     
ผ่องศรี  วาณิชยศุ์ภวงศ์, 2546 : 147) ผลปรากฏว่ามีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.95 (ตาม
ภาคผนวก ง) 

2.7 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์จดัพิมพ์
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้น าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ขอหนังสือแนะน าตวัผูว้ิจยัจากส านักงานบณัฑิตศึกษา สถาบนัรัชต์ภาคย์ศูนย์ยะลา ถึง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานศึกษา 
จ านวน 33 โรงเรียน 

2. ผูว้ิจยัมอบแบบสอบถามกับผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ดว้ยตนเอง พร้อมท าหนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วย
แจกแบบสอบถามให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและก าหนดไปรับแบบสอบถามคืน ภายใน 10 วนั 

3. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาจ านวน 99 ฉบบั จากจ านวน 99 ฉบบั       
คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ พบวา่ มีความสมบูรณ์จ านวน 99 ฉบบัคิดเป็น
ร้อยละ 100 

4. จากนั้นผูว้จิยัเตรียมการด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัต่อไป 
 
 
 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
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การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด าเนินการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 

1.1 วเิคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามด ารงอยู่โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ น าผลการวิเคราะห์เสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย 

1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กบังาน 4 ด้านของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็นภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อตอ้งการทราบระดบัการมีส่วนร่วมแลว้น าขอ้มูลไปแปลผลการวิเคราะห์เสนอใน
รูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสส์ (Best, 
1977 : 204 - 208 อา้งถึงใน อุมรั  สวาหลงั, 2545 : 99) ซ่ึงแปลผลตามเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ในงาน 4 ดา้นคือ ดา้น
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามตวัแปรต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน น ามา
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคู่ท่ีแตกต่างน าขอ้มูลมา
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

1.4 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 3 วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เก่ียวกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้น โดยการประมวลความคิดเห็นและแจกแจงความถ่ีในแต่ละดา้นแลว้น าเสนอ
ขอ้มูลในรูปความเรียง 
 
 

2. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
2.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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 2.1.1 การหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคล้องของขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาหรือค่า IOC ของโรวิเนลล่ีและแฮมเบิลตนั 
(Rovinelli and Hambleton, 1978 : 34-37 อา้งถึงใน ผอ่งศรี  วาริชศุภวงศ,์ 2546 : 140) 

 2.1.2 การหาคุณภาพด้านความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach, 1990  :  204  อา้งถึงใน ผอ่งศรี  วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546  :  147 ) 

2.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.2.1 การแจกแจงความถ่ี 
 2.2.2 การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.2.3 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง (X ) 
 2.2.4 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตวัอยา่ง (S.D.) 
 2.2.5 ทดสอบค่าที (t-test) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่าง

ระหวา่งค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่ม 
 2.2.6 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เป็นสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สรุปผลการวจิัย 

 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้น
บริหารงานทัว่ไป และดา้นการบริหารงานวชิาการ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
1.1 ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าคณะกรรมการมีส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดั
บุคลากรให้ปฏิบติังานในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการมี
ส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและคณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อพฒันาระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
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1.2 ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก ากบักบั
ติดตามการท าบญัชีการเงินไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั และคณะกรรมการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับพสัดุครุภณัฑข์องสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

1.3 ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ คณะกรรมการมีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพื่อ
การจัดการศึกษารวมทั้ งการจัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ
คณะกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดบัสถานศึกษาและในระดับ
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการมีส่วนร่วมให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

1.4 ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดา้นการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการมีส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในสถานศึกษาทุกด้านมากกว่าประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จ าแนกตามวาระการด ารงต าแหน่ง พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
ภาพรวมแตกต่างกนั 
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2.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในภาพรวมแตกต่างกนั 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลและการศึกษาตัวแปรต่างๆ ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญัมาอภิปรายในภาพรวมดงัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการวจิยั มีดงัน้ี 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิกุล  พรมโสภา (2553 : 79) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียนส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการดงักล่าว  พบวา่  การมีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการดา้นการบริหาร
จดัการศึกษาทั้ ง 4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า  พระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 ขอ้ 6 การจดัระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน สถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 จึงตอ้งจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของทุกฝ่ายสถานศึกษาจึงได้เปิด
โอกาสให้ผูป้กครองนกัเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป เช่น
การจดัท าธรรมนูญโรงเรียนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีการประชุมผูป้กครองนกัเรียนทุกภาคเรียน 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจึงท าให้การมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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เม่ือแยกเป็นรายด้านเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ดา้นการบริหารงานวชิาการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาพบวา่ คณะกรรมการ
มีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน คณะกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือ
การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

วรพนัธ์ พลเดช (2550  : 84) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โรงเรียนใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 พบวา่ ดา้นวิชาการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่
ในระดบัมาก 

ผลการวจิยัน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจดัระบบการบริหารโครงสร้างและ
กระบวนการจดัการศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในทุกขั้นตอน การบริหารงานวิชาการถือเป็นงาน
หลกัของสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาไดก้ าหนดแนวด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนและมีการวางแผนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีเกิดจากความตอ้งการของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน การจดัการศึกษาจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทในการพฒันาสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาดว้ย ชุมชนและทอ้งถ่ิน  
นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันางานวิชาการทางดา้นนบัตั้งแต่การ
วางแผนก าหนดหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน  
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชนและทอ้งถ่ินต่างๆ การร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การส่งเสริมวสัดุอุปกรณ์ตลอดจนบริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทอ้งถ่ิน ให้กบัสถานศึกษาท่ีเนน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง เม่ือประชาชน ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็การจดัการศึกษาก็จะประสบผลส าเร็จ 

1.2 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นงบประมาณโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมคณะกรรมการมีส่วนร่วมจดัท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก ากบักบัติดตามการท าบญัชีการเงิน
ไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั และคณะกรรมการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพสัดุครุภณัฑ์ของ
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สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรพนัธ์  พลเดช (2550 : 80) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนโรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 ดา้นงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก 

ผลการวิจยัน้ีอาจเน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าการบริหารงบประมาณ
เป็นเร่ืองของการบริหารภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจึงท าหนา้ท่ีคอยสนบัสนุนให้
ความช่วยเหลือ ก ากบัติดตาม อีกทั้งงบประมาณต่างๆท่ีรัฐจดัให้ก็ก าหนดวิธีการและสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายไว ้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา จดัหางบประมาณตามความตอ้งการของสถานศึกษาและให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
ตลอดจนการติดตามดูแลเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 

1.3 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษา คณะกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัหาเทคโนโลยีเพื่อ
พฒันาระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษายงัมีส่วนร่วมไม่มากพอ 

ประนอม  ยงัศิริ (2551 : 96) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดันครปฐมผลการวิจยั
พบวา่ ดา้นการบริหารงานบุคคลโดย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวจิยัน้ีอาจเน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 จึงมีการด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดโดยการส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรในการท าผลงานเพิ่มวิทย
ฐานะส่งเสริมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมและร่วม
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งของบุคลากร 

1.4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการบริหารทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คณะกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ และ
คณะกรรมการมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

วิจยัของ สมพิศ  ภารสมบูรณ์ (2550 : 74) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญั
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ศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาในเร่ืองการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความ
เกรงอกเกรงใจเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีท าให้คณะกรรมการสถานศึกษา ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นขดัแยง้
กบัสถานศึกษา หมายความว่า เม่ือสถานศึกษาขอความคิดเห็นหรือขอมติในการประชุมก็มกัจะ
ไดรั้บการยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาเกือบทุกเร่ืองจึงท าใหมี้ผลการวจิยัแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส านึกและเขา้ใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยถือหลักการบริหารการศึกษา โดยเปิด
โอกาสใหบุ้คคลทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
โดยทุกฝ่ายตอ้งส านึกในบทบาทหน้าท่ีของตนเช่น การให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาใน
การจดัท าแผนการจดันโยบาย แผนพฒันาการศึกษา และแผนการจดักิจกรรมใหบ้ริการแก่ชุมชนของ
สถานศึกษาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
รวมทั้งร่วมกิจกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา ท่ีสถานศึกษาและชุมชนจดัข้ึน 

2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งวาระการด ารงต าแหน่ง
และขนาดของโรงเรียน 

2.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ภาพรวมมีความ
แตกต่างกนั โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาทุกด้านมากกว่า
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของ อ านวย  พงษเ์สือ (2549 : 74) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ี
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจยั
พบการวเิคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามตวัแปรต าแหน่งของขา้ราชการครูพบวา่ทั้งตวัแปรต าแหน่งแตกต่างกนั 

ผลการวิจยัน้ีอาจเน่ืองจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัไม่ค่อยเห็น
ความส าคญัของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และไม่ค่อยเห็นความส าคญัของ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ โรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และชุมชนควรเข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการสถานศึกษา และพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 

2.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามวาระการด ารงต าแหน่ง พบวา่  คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี
วาระการด ารงต าแหน่งต่างกนั มีมีส่วนร่วมในการบริงานในภาพรวมแตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ เลิศศกัด์ิ  นาวารัตน์ (2552:88) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัน้ีอาจเน่ืองจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่างกนั สามารถหลอมรวมแนวคิดในการท างานรวมกนัได ้สามารถปรับตวัเขา้กบันโยบาย
ท่ีมีการเปล่ียนไปตามสถานการณ์ได้ จึงมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน ต่อบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหารงานในภาพรวมแตกต่างกัน      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคล้องกบัการวิจยัของ ดารณี  เสียมไหม (2552 : 91)           
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนท่ีมีส านกังานตั้งอยูท่ี่พื้นท่ีพิเศษ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 2 ผลการวิจยัพบการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัน้ีอาจเน่ืองจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาย่อมตอ้งการให้สถานศึกษามีการพฒันาและสามารถปรับตวัเขา้กบันโยบายท่ีมี
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์  สามารถหลอมรวมแนวคิดในการท างานรวมกนัเป็นทีมได้จึงมี
ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ตามขนาดของสถานศึกษา 

1. ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเ ก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 



20 
 

1.1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1.2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาไม่ค่อยให้ความส าคญักบั
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุครุภณัฑข์องสถานศึกษา 

1.1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยมีส่วนร่วม
ในการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อพฒันาระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1.1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยมีให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียน
เท่าท่ีควร 

1.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจ าแนกเป็นราย
ดา้น 

1.2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรจัดแหล่งเ รียนรู้ ท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการใช้
งบประมาณใหเ้ป็นปัจจุบนัและเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ 

1.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรจดัให้มีการประชุม พบปะ
ระหวา่งคณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1.2.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนใหต่้อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยั การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากผลการวจิยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าดา้นการบริหารงานบุคลากร มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาสูงสุด ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานในสถานศึกษาต ่าสุด ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดของสถานศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  เพื่อให้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา   เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน จึงขอเสนอแนะดงัน้ี 

1.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรท าความเขา้ใจกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาใหเ้ห็นความส าคญัของการจดัการศึกษา 

1.2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการใชจ่้ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใส สามารถใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาตรวจสอบได ้

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาได้เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร 

1.4 ด้านการบริหารงานทัว่ไป สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
สถานศึกษาท่ีหลากหลายและทัว่ถึง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
2.1 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 
2.2 ควรศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพเก่ียวกบัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อ
เจาะลึกถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหาและปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 


