บทความการวิจัย
การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
Administrative Participation of Basic Education Committees in Schools under Yala
Primary Educational Service Area Office 2
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานในสถานศึ ก ษา ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลาเขต 2
(2) เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ ง วาระการดารงตาแหน่ ง และขนาดของ
สถานศึกษา (3) ประมวลปั ญหาและข้อเสนอแนะการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง คือ คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จานวน 99 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งมีค่า
ความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับการมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาในสถานศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่มีตาแหน่งต่างกันมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมแตกต่างกัน ส่ วนคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่มีวาระการดารง
ตาแหน่งและอยูใ่ นสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมแตกต่างกัน
3. ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีดงั นี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขาดความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ หลักสู ตรและการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา
สถานศึ ก ษาไม่ ค่ อยชี้ แจงการใช้จ่า ยงบประมาณ ส่ วนใหญ่ จะดาเนิ นการเสร็ จแล้วจึ ง ค่ อยมี ก าร
รายงานการใช้จ่ า ยตามหลัง ต้อ งการบุ คลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการมาปฏิ บ ัติง านใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ค่อยมีเวลามาร่ วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเท่าที่ควร
เพราะติดภารกิจในการประกอบอาชี พหลักส่ วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองกระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสถานศึกษาควรมีการายงานผลการใช้
งบประมาณให้เป็ นปัจจุบนั

ภูมหิ ลัง
การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยวิธีการ
ถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้ างองค์ค วามรู ้ อนั เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สั งคม การเรี ยนรู ้ และปั จจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุ ลยเดชตอนหนึ่ งว่า “การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างและพัฒนาความรู้ ความคิด
ความประพฤติ และคุ ณธรรมของบุ ค คล สั ง คมและบ้า นเมื อ งใดให้ก ารศึ ก ษาที่ ดี แก่ เ ยาวชนได้
ครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกับทุกๆ ด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งสามารถ
ธารงรักษาความเจริ ญมัน่ คงของประเทศชาติไว้ได้และพัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไปโดยตลอด” (กรม
วิชาการ, 2543 : 11)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2), พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
นับ ได้ว่าเป็ นกฎหมายเกี่ ยวกับการศึ กษาแห่ งชาติ เป็ นฉบับ แรกได้กาหนดให้คนไทยมี สิ ท ธิ และ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษาที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทัว่ ถึ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและได้บญั ญัติในการกระจายอานาจการบริ หารและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาโดยตรง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
การกาหนดให้โรงเรี ยนได้อยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ให้ยึดระดับการศึ กษาของสถานศึ กษารวมทั้งการกากับดู แลประสานส่ งเสริ มสนับสนุ นโรงเรี ยน
เอกชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามรั ฐ มนตรี ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจาเป็ นและความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพราะเป็ นการศึกษาเพื่อปวงชน สาหรับประชาชนคนไทยทุกคนและครอบคลุมการศึกษา
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ภาคบังคับส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ซึ่ งรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อ
ที่ประชุมของรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งนโยบายการศึกษา
ได้กาหนดไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ คือ ส่ งเสริ มการกระจายอานาจให้ทุก
ภาคส่ วนมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายคุ ณภาพการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ ที่
มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู ้อย่างแท้จริ ง (สุ รพล วิริยะบรรเจิด, 2551 : 10)
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสัง คม รั ฐ ต้อ งจัดการศึ ก ษาให้มี คุ ณภาพเพื่ อจะท าให้ประชากรของประเทศเป็ นผูม้ ี ความรู้
ความสามารถ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ จริ ยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ มาตรา 6
และมาตรา 39 ระบุไว้วา่ ให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุ คคล และการบริ หารทัว่ ไปสู่ คณะกรรมการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด และด้วยเจตนารมณ์ ที่
จะให้สถานศึ กษาดาเนิ นการโดยอิ สระ คล่ องตัว รวดเร็ วสอดคล้องกับ ความต้องการของผูเ้ รี ย น
สถานศึกษา ชุ มชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ าย ซึ่ ง
เป็ นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสู ตรและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลประเมิ นผล รวมทั้งปั จจัยเกื้ อหนุ นการพัฒนาคุ ณภาพการ
ผูเ้ รี ยน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 36)
สถานศึกษาถือว่าเป็ นหน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาคัญมีหน้าที่จดั การศึกษาให้
บรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกต้องและมีหน้าที่บริ การตอบสนองความต้องการของ
สังคมหรื อชุมชน เช่น ให้การอบรมแก่สมาชิ กในชุ มชน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้ชุมชน เป็ นแหล่งพัฒนา
คน เป็ นแหล่ ง ถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมและเป็ นศู น ย์ก ลางของชุ ม ชน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ไสว พราหมณี (2543 : 13) กล่าวว่า โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อสถานศึกษาไม่ควรสอนเฉพาะเด็ก
เท่านั้น แต่ควรสอนชุมชนของเด็กด้วยเพราะในชีวติ ส่ วนหนึ่งของเด็กจะอยูก่ บั สังคมและชุมชน การ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาในรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการโรงเรี ยน
หรื อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จจุบนั หลังมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 จึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติข้ ึนและได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 74
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2542 เนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบด้วย 9 หมวด 78 มาตรา ซึ่ งทาให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษาของไทย ในด้านต่างๆ ในหมวด 5 การบริ หารจัดการศึกษา มาตรา 40 ได้กาหนดไว้ว่า
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริ ญญาของแต่ละ
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สถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับและส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา
และผูท้ รงคุณวุฒิ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่ วม ด้านการบริ หารสถานศึกษา จึง
มีความสาคัญยิง่ กระทรวงศึกษาธิ การได้ตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าวอย่างยิง่ กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้
ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เพื่อให้โรงเรี ยนได้นามาเป็ น
แนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการให้คาปรึ กษาแนะนาตลอดจนขอ
ความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของโรงเรี ยนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ระเบียบดังกล่าว ได้
กล่ าวถึ งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน คื อ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานต้องมีบทบาทในการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ของสถานศึ กษา ให้ค วามเห็ นชอบในการจัดท าสาระหลัก สู ตรให้ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของท้องถิ่ น ก ากับ และติ ดตามการดาเนิ นงานตามแผนของสถานศึ กษา มี ส่วนในการ
ส่ ง เสริ มและสนับ สนุ นให้เด็ก ทุ กคนในเขตบริ ก ารได้รับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ส่ ง เสริ มให้มีก าร
พิทกั ษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการบริ หาร ส่ งเสริ มให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึ ก ษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภู มิปั ญญาท้องถิ่ น เสริ ม สร้ างความสัม พันธ์ ระหว่า ง
สถานศึกษากับบุคคล ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี ของสถานศึกษา แต่งตั้งที่
ปรึ กษาและคณะอนุกรรมการเพื่อการดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงศึกษาธิ การได้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรี ยน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2539 (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2539 : หนังสื อที่
ศธ. 1451.06 /1351 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 : 32) โดยให้โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนมีคณะกรรมการอย่างน้อย 9 คน
สาหรั บโรงเรี ยนที่ มีนักเรี ยนไม่เกิ น 300 คน และโรงเรี ยนที่ มีนักเรี ยนตั้งแต่ 300 คนขึ้ นไป ให้มี
คณะกรรมการ 15 คน ประกอบด้วย 3 ส่ วนเท่าๆ กันคือ ตัวแทนที่มาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยน ตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยนและศิษย์เก่าของโรงเรี ยน และผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ประชาชน ผูน้ าทางศาสนา บุ คคลในองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อข้าราชการอื่ นที่ ไม่สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
การสรรหาให้ผูบ้ ริ หารประชุ มข้าราชการครู ในโรงเรี ยนกาหนดจานวน และคัดเลื อก
กรรมการทั้งสามส่ วนเสนอรายชื่ อให้ป ระธานคณะกรรมการประถมศึ กษาอาเภอลงนามแต่งตั้ง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรี ยนประถมศึกษาจะมีบทบาหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย
แผนแม่บทและแผนพัฒนาของโรงเรี ยน ให้ความเห็ นชอบแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน ให้
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คาปรึ กษาเสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่ วมในการบริ หารการเงินและงบประมาณ ของโรงเรี ยน การแสวงหา
และสนับสนุ นด้านการเงิ น วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และอุ ป กรณ์ ต่างๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภู มิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น การจัด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งการพัฒ นาการของนัก เรี ย นทุ ก ด้า น ทั้ง ในและนอก
โรงเรี ยน รั บ ทราบความก้า วหน้ า การด าเนิ น งานตามแผนของโรงเรี ย นภาค เรี ย นละ 1ครั้ ง
ประสานงานกับ องค์ก รในท้องถิ่ น ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนและเสริ ม สร้ า งความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
โรงเรี ยนกับชุ มชน เพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนและการให้มีการใช้บริ การจากโรงเรี ยนให้โรงเรี ยนเป็ น
แหล่งวิทยากรชุมชน และร่ วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการแต่งตั้งที่ปรึ กษาและหรื อ
อนุกรรมการเพื่อการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการโรงเรี ยนได้มอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ซึ่ งมีเขตบริ การ 3 อาเภอ ได้แก่
อ าเภอบัน นัง สตา อ าเภอยะหา และอ าเภอกาบัง พบว่ า ด้า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด้า นการ
บริ หารงานงบประมาณ ด้า นบริ ห ารงานบุ ค คลและด้า นการบริ หารงานทั่ว ไป คณะกรรม การ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานที่ไม่ชดั เจนจากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 ได้กล่าวถึงการบริ หารงาน โดยยึด 3 องค์คณะบุคคลที่เรี ยกว่า คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา คณะอนุ กรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิ เทศการศึกษาและได้ระบุในวิสัยทัศน์ของเขตพื้น
ที่ ว่า ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 รวมพลังขับเคลื่ อนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน สถานศึกษาต้อง
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาในนามของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่า ด้วยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 12 (แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2555-2558 : 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2) “คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ขั้น พื้ นฐานเข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการวางแผนการบริ ห ารจัดการตามบทบาทหน้า ที่
ค่อนข้างน้อยเนื่ องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ไม่ทราบว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ขาด
ทัก ษะและประสบการณ์ ใ นการท างานและมี ภ าระงานนอกมากเกิ น ไป” (นายเจ๊ ะ เฮง มี น า,
สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 4) ดังนั้น สรุ ปได้วา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการวางแผนในการบริ หารจัดการตามบทบาทหน้าที่ ค่อนข้า งน้อยเนื่ องจากสาเหตุ หลาย
ประการ เช่น ไม่ทราบว่าตนเองมีหน้าที่อะไรบ้างการขาดประชุ มบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานศึกษาขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดี
จากความสาคัญและสภาพปั ญหาที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ในฐานะผูร้ ั บผิดชอบงานด้า น
วิชาการและงานด้านบริ หารทัว่ ไปจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ
สถานศึกษามากน้อยเพียงใดเพื่อนาผลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายในการบริ หารและ
การจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 2 ตลอดจนอาจเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปประกอบพิจารณาในการส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น การบริ หารสถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานใ นส ถ านศึ ก ษ า สั ง กั ด ส านั ก ง านเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษ าประ ถ มศึ ก ษ าย ะ ล า
เขต 2 ได้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
สถานศึ ก ษา ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปรที่ ศึ ก ษา
ประกอบด้วย ตาแหน่ ง ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน วาระการดารงตาแหน่ ง เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดของโรงเรี ยน
3. เพือ่ ประมวลปั ญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ความสาคัญของการวิจัย
1. ท าให้ ท ราบระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในงาน 4 ด้าน เพื่อนา
ผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ไ ปเป็ นข้อมู ลพื้นฐานเกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา
2. ทาให้ทราบผลเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อให้สถานศึกษานาผลการวิจยั ใน
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ครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ท าให้ ท ราบปั ญ หาและข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานในสถานศึ ก ษา ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2
ในงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และ
ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป จาแนกตามตาแหน่ ง ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึ กษาเพื่อนา
ข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการดาเนินงานในการพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปี การศึกษา 2557 จาก
โรงเรี ยนทั้งหมด 33 โรง รวมประชากรทั้งสิ้ นจานวน 132 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของ
ผูท้ าการวิจยั เอง ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานและเลขานุ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสถานศึกษา จานวน 33 โรงเรี ยน รวมจานวนทั้งสิ้ น 99 คน
2. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิ จ ัย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
สถานศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในงาน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริ ห ารงานวิช าการ ด้า นการบริ ห ารงานงบประมาณ ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้า นการ
บริ หารงานทัว่ ไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 5 ว่าด้วย การบริ หารและจัด
การศึกษา โดยเฉพาะในมาตราที่ 39 ได้กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการ
จัดการศึกษาในงาน 4 ด้านของสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒ นธรรมเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาโดยตรง นอกจากนี้ ในมาตรา 40 ยัง ก าหนดให้
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คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาท าหน้ า ที ่ ก ากับ แล ะส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาด้ว ยการบริ ห ารงาน 4 ด้า น ของสถานศึ ก ษา ประกอบด้วย
2.1 ด้านการบริ หารงานวิชาการ
2.2 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ
2.3 ด้านการบริ หารงานบุคคล
2.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ปี การศึกษา 2558 ที่เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. ขอบเขตด้ านตัวแปร
4.1 ตัวแปรต้ น (Independent Variables) ได้แก่
4.1.1 ตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.2 วาระการดารงตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ดารงตาแหน่งในวาระที่ 1
2) ดารงตาแหน่งในวาระที่ 2
4.1.3 ขนาดของโรงเรี ยน
1) โรงเรี ยนขนาดเล็ก
2) โรงเรี ยนขนาดกลาง
3) โรงเรี ยนศึกษาขนาดใหญ่
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
กับขอบข่ายงาน 4 ด้านในสถานศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย
1. ด้านการบริ หารงานวิชาการ
2. ด้านการบริ หารงานงบประมาณ
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3. ด้านการบริ หารงานบุคคล
4. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ลักษณะเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ งผูว้ ิจยั
สร้ างขึ้นโดยประมวลแนวความคิดที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการมีส่วนร่ วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) สอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง และขนาดของ
โรงเรี ยนที่ผตู ้ อบดารงตาแหน่งอยู่
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงาน 4 ด้านของสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษา จานวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริ หารงานวิชาการ
จานวน 10 ข้อ
2. ด้านการบริ หารงานงบประมาณ จานวน 10 ข้อ
3. ด้านการบริ หารงานบุคคล
จานวน 5
ข้อ
4. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
จานวน 15 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดยมี
ความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงาน 4 ด้านของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2
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2. วิธีการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ด าเนิ น การสร้ า งแบบสอบถามตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเนื้ อหาจากเอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปั ญหาของการมีส่วน
ร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
2.2 ศึกษารู ปแบบและวิธีสร้างแบบสอบถามเครื่ องมือจากเอกสาร ตารา วารสาร และ
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ ปรึ ก ษากับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ขอค าแนะน าแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2.3 กาหนดขอบเขตของข้อคาถามตัวแปรที่จะศึกษาและสร้างแบบสอบถามซึ่ งมีจานวน 3 ตอน
ให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ จะศึกษาทั้ง 4 ด้านเกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
2.3.1. ด้านการบริ หารงานวิชาการ
จานวน 10 ข้อ
2.3.2. ด้านการบริ หารงานงบประมาณ จานวน 10 ข้อ
2.3.3. ด้านการบริ หารงานบุคคล
จานวน 5 ข้อ
2.3.4. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
จานวน 15 ข้อ
2.4 นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้ อหา ความถู กต้องของภาษา และความชัดเจนในข้อความ เพื่อนามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะ
2.5 นาแบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุ งเรี ย บร้ อยแล้ว ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึก ษา
จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาดัชนี
ความสอดคล้องของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1978 : 34-37 อ้างถึงใน
ผ่องศรี วาริ ชศุภวงศ์, 2546 : 140) โดยให้คะแนนดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามตรงกับขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความตรงกับขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่ตรงกับขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีดชั นีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 - 1.00 ถ้าคาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องต่ากว่า 0.50 จะนาไปปรับปรุ ง จากผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากการประเมิน
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ปรากฏว่าทุกข้อคาถามมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.00 จึงนาข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแบบสอบถามให้ดียงิ่ ขึ้น (ตามภาคผนวก ข)
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2.6 น าแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นประชากรนอกกลุ่ มประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้
จานวน 30 ชุด แล้วนามาหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) ทั้งฉบับ และรายด้าน โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน
ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์, 2546 : 147) ผลปรากฏว่ามี ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 (ตาม
ภาคผนวก ง)
2.7 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์จดั พิมพ์
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนัง สื อ แนะนาตัวผูว้ ิจยั จากส านักงานบัณฑิ ตศึ กษา สถาบันรั ชต์ภาคย์ศูนย์ยะลา ถึ ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อขอความอนุ เคราะห์สถานศึกษา
จานวน 33 โรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั มอบแบบสอบถามกับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้วยตนเอง พร้อมทาหนังสื อขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาช่วย
แจกแบบสอบถามให้ก ับ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเพื่ อขอความร่ วมมื อในการตอบ
แบบสอบถามและกาหนดไปรับแบบสอบถามคืน ภายใน 10 วัน
3. ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจานวน 99 ฉบับ จากจานวน 99 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ พบว่า มีความสมบูรณ์จานวน 99 ฉบับคิดเป็ น
ร้อยละ 100
4. จากนั้นผูว้ จิ ยั เตรี ยมการดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ต่อไป

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปดาเนิ นการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1.1 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง และขนาดของ
โรงเรี ยนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามดารงอยู่โดยใช้ความถี่และค่าร้ อยละ นาผลการวิเคราะห์เสนอในรู ป
ตารางประกอบคาบรรยาย
1.2 วิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการมี ส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน กับงาน 4 ด้านของสถานศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็ นภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อต้องการทราบระดับการมีส่วนร่ วมแล้วนาข้อมูลไปแปลผลการวิเคราะห์เสนอใน
รู ปตารางประกอบคาบรรยาย โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสส์ (Best,
1977 : 204 - 208 อ้างถึงใน อุมรั สวาหลัง, 2545 : 99) ซึ่ งแปลผลตามเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.3 วิเคราะห์ ขอ้ มูล เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ในงาน 4 ด้านคือ ด้าน
การบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคลและด้านการ
บริ หารงานทัว่ ไป จาแนกตามตัวแปรตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยน นามา
วิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคู่ที่แตกต่างนาข้อมูลมา
นาเสนอในรู ปตารางประกอบคาบรรยาย
1.4 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) เกี่ ยวกับปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน โดยการประมวลความคิดเห็นและแจกแจงความถี่ในแต่ละด้านแล้วนาเสนอ
ข้อมูลในรู ปความเรี ยง

2. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
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2.1.1 การหาคุ ณภาพด้านความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหาหรื อค่า IOC ของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน
(Rovinelli and Hambleton, 1978 : 34-37 อ้างถึงใน ผ่องศรี วาริ ชศุภวงศ์, 2546 : 140)
2.1.2 การหาคุ ณภาพด้านความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์, 2546 : 147 )
2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2.1 การแจกแจงความถี่
2.2.2 การหาค่าร้อยละ (Percentage)
2.2.3 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง ( X )
2.2.4 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง (S.D.)
2.2.5 ทดสอบค่าที (t-test) เป็ นสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่ม
2.2.6 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เป็ นสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการบริ หารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคือด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้าน
บริ หารงานทัว่ ไป และด้านการบริ หารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1.1 ระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา เขต 2 ด้านการบริ หารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าคณะกรรมการมีส่วนร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจัด
บุคลากรให้ปฏิบตั ิงานในส่ วนต่าง ๆ ของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ คณะกรรมการมี
ส่ วนร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรและคณะกรรมการมีส่วน
ร่ วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
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1.2 ระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คณะกรรมการมี ส่ ว นร่ ว มจัด ท าแผนการใช้เ งิ น
งบประมาณของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือคณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการกากับกับ
ติดตามการทาบัญชี การเงินได้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั และคณะกรรมการมีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุครุ ภณั ฑ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
1.3 ระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่ วมระดมความร่ วมมือในชุ มชนเพื่อ
การจัด การศึ ก ษารวมทั้ง การจัด หาทุ น การศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ
คณะกรรมการมี ส่วนร่ วมส่ ง เสริ มกิ จกรรมประชาธิ ป ไตยทั้งในระดับ สถานศึ ก ษาและในระดับ
ท้องถิ่ น และคณะกรรมการมี ส่ วนร่ ว มให้ค าแนะน าช่ วยเหลื อในการพัฒ นาอาคารสถานที่ ข อง
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
1.4 ระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้านการบริ หารงานวิชาการ ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่ วมกับสถานศึกษาจัดทาหลักสู ตร
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ คณะกรรมการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มให้มีการใช้สื่อการเรี ยนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการมีส่วนร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
2. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยน ปรากฏผลดังนี้
2.1 การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า ภาพรวมมีความ
แตกต่ า งกัน โดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมในสถานศึ ก ษาทุ ก ด้า นมากกว่า ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จาแนกตามวาระการดารงตาแหน่ ง พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมใน
ภาพรวมแตกต่างกัน
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2.3 การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษายะลาเขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ย น พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่ วมในภาพรวมแตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และการศึ ก ษาตัว แปรต่ า งๆ ในเรื่ องการมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ยะลา เขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นต่างๆ ที่สาคัญมาอภิปรายในภาพรวมดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการวิจยั มีดงั นี้
ผลการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิกุล พรมโสภา (2553 : 79) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานในการจัดการศึ ก ษาในโรงเรี ย นส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว พบว่า การมีส่วนร่ วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการบริ หาร
จัดการศึ ก ษาทั้ง 4 ด้า นโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ เป็ นเพราะว่า พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 ข้อ 6 การจัดระบบ
โครงสร้ างและกระบวนการจัดการศึ กษา ให้ยึดหลักการมี ส่วนร่ วมของบุ คคล ครอบครัว ชุ มชน
องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 จึ งต้องจัดการศึ กษาให้สอดคล้องกับความต้องการของทุ กฝ่ ายสถานศึ กษาจึ งได้เปิ ด
โอกาสให้ผปู้ กครองนักเรี ยนคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป เช่ น
การจัดทาธรรมนูญโรงเรี ยนการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น มีการประชุ มผูป้ กครองนักเรี ยนทุกภาคเรี ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยจึงทาให้การมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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เมื่ อ แยกเป็ นรายด้า นเกี่ ย วกับ การมี ส่ วนร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 สามารถนามา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1.1 จากผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นวิช าการ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ยะลา เขต 2 ด้านการบริ หารงานวิชาการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า คณะกรรมการ
มีส่วนร่ วมกับสถานศึกษาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่ น คณะกรรมการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มให้มีการใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการมีส่วนร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะในการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรพันธ์ พลเดช (2550 : 84) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน โรงเรี ยนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ด้านวิชาการ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นอยู่
ในระดับมาก
ผลการวิจยั นี้อาจเนื่องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการจัดระบบการบริ หารโครงสร้างและ
กระบวนการจัด การศึ ก ษาโดยให้ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานได้เข้า มามี ส่ ว นร่ วมใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนในทุกขั้นตอน การบริ หารงานวิชาการถือเป็ นงาน
หลักของสถานศึกษาซึ่ งสถานศึกษาได้กาหนดแนวดาเนิ นการไว้อย่างชัดเจนและมีการวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่เกิดจากความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น การจัดการศึกษาจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาด้วย ชุ มชนและท้องถิ่น
นับเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนางานวิชาการทางด้านนับตั้งแต่การ
วางแผนก าหนดหลัก สู ต รการจัด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้อ งการของชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุ มชนและท้องถิ่ นต่างๆ การร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
การส่ งเสริ มวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนบริ การแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน ท้องถิ่น ให้กบั สถานศึกษาที่เน้นให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตัวเอง เมื่อประชาชน ชุ มชนและท้องถิ่นเข้ามามี
ส่ วนร่ วมอย่างเข้มแข็งการจัดการศึกษาก็จะประสบผลสาเร็ จ
1.2 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านงบประมาณโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานมี ส่วนร่ วมคณะกรรมการมี ส่ วนร่ วมจัดทาแผนการใช้เงิ น
งบประมาณของสถานศึกษา คณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการกากับกับติดตามการทาบัญชี การเงิ น
ได้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั และคณะกรรมการมีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของ
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สถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพันธ์ พลเดช (2550 : 80) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ด้านงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
ผลการวิจยั นี้ อาจเนื่ องจากคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าการบริ หารงบประมาณ
เป็ นเรื่ องของการบริ หารภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจึงทาหน้าที่คอยสนับสนุนให้
ความช่ วยเหลื อ กากับติดตาม อีกทั้งงบประมาณต่างๆที่รัฐจัดให้ก็กาหนดวิธีการและสัดส่ วนของ
ค่า ใช้จ่า ยไว้ คณะกรรมการสถานศึ กษาได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดหางบประมาณสนับ สนุ น
สถานศึกษา จัดหางบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษาและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนการติดตามดูแลเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
1.3 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการบริ หารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มให้ ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การจัด บุ ค ลากรให้
ปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นต่ า งๆ ของสถานศึ ก ษา คณะกรรมการมี ส่ ว นร่ ว มให้ ข ้อ เสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร และคณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษายังมีส่วนร่ วมไม่มากพอ
ประนอม ยังศิริ (2551 : 96) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐมผลการวิจยั
พบว่า ด้านการบริ หารงานบุคคลโดย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิจยั นี้ อาจเนื่ องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานตามระเบี ยบกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่า ด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 จึงมีการดาเนิ นการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากาหนดโดยการส่ งเสริ มพัฒนาครู และบุคลากรในการทาผลงานเพิ่มวิทย
ฐานะส่ งเสริ มข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาได้พฒั นาด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและร่ วม
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งของบุคลากร
1.4 จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นการบริ ห ารทั่ว ไปโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมกับสถานศึ กษาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่ น มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คณะกรรมการมี ส่วนร่ วมส่ งเสริ มให้มีก ารใช้สื่ อการเรี ยนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และ
คณะกรรมการมีส่วนร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิจยั ของ สมพิศ ภารสมบูรณ์ (2550 : 74) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึ กษาโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสังกัดกรมสามัญ
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ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาในเรื่ องการบริ หารงานทัว่ ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความ
เกรงอกเกรงใจเป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่ทาให้คณะกรรมการสถานศึกษา ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง
กับสถานศึ กษา หมายความว่า เมื่ อสถานศึ กษาขอความคิ ดเห็ นหรื อขอมติ ใ นการประชุ ม ก็มกั จะ
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาเกือบทุกเรื่ องจึงทาให้มีผลการวิจยั แตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสานึ กและเข้าใจ
บทบาทหน้า ที่ ข องตนตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยถื อหลัก การบริ หารการศึ กษา โดยเปิ ด
โอกาสให้บุคคลทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
โดยทุกฝ่ ายต้องสานึกในบทบาทหน้าที่ของตนเช่น การให้ความเห็น เสนอแนะและให้คาปรึ กษาใน
การจัดทาแผนการจัดนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมให้บริ การแก่ชุมชนของ
สถานศึ กษาแสดงความคิดเห็ นและเสนอแนะการรายงานผลการดาเนิ นงานประจ าปี ของสถานศึกษา
รวมทั้งร่ วมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา ที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น
2. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งวาระการดารงตาแหน่ ง
และขนาดของโรงเรี ยน
2.1 การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า ภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน มี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษาทุ ก ด้า นมากกว่า
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับการวิจยั
ของ อานวย พงษ์เสื อ (2549 : 74) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาทการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่
เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจยั
พบการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทบาทการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามตัวแปรตาแหน่งของข้าราชการครู พบว่าทั้งตัวแปรตาแหน่งแตกต่างกัน
ผลการวิจยั นี้ อาจเนื่ องจาก คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานยัง ไม่ค่อยเห็ น
ความสาคัญของกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยน และไม่ค่อยเห็ นความสาคัญของ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ โรงเรี ย น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ครู และชุ ม ชนควรเข้า มาให้ ค วามรู ้ ความเข้า ใจ เกี่ ย วกับ บทบาทหน้า ที่ ข อง
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คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และพัฒนากระบวนการมี ส่ ว นร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 การมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามวาระการดารงตาแหน่ ง พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
วาระการดารงตาแหน่ งต่างกัน มีมีส่วนร่ วมในการบริ งานในภาพรวมแตกต่างกันซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับการวิจยั ของ เลิศศักดิ์ นาวารัตน์ (2552:88) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการ
มี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาในการจัดการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กัดเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ผลการวิจยั พบการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทบาทการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามประสบการณ์ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั นี้ อาจเนื่ องจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวาระการดารง
ตาแหน่งต่างกัน สามารถหลอมรวมแนวคิดในการทางานรวมกันได้ สามารถปรับตัวเข้ากับนโยบาย
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ ไ ด้ จึ ง มี ค วามคิ ด เห็ นที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ต่ อบทบาทหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาที่ มีข นาดของโรงเรี ยนต่า งกัน มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานในภาพรวมแตกต่า งกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับการวิจยั ของ ดารณี เสี ยมไหม (2552 : 91)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรี ยนที่มีสานักงานตั้งอยูท่ ี่พ้นื ที่พิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 ผลการวิจยั พบการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรี ยน จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั นี้ อาจเนื่ องจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาย่อมต้องการให้สถานศึกษามีการพัฒนาและสามารถปรับตัวเข้ากับนโยบายที่มี
เปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์ สามารถหลอมรวมแนวคิดในการทางานรวมกันเป็ นที มได้จึงมี
ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน ตามขนาดของสถานศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ระดั บ การมี ส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ยะลา เขต 2 สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ปั ญหาเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจาแนกเป็ นรายด้าน
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1.1.1 ด้า นการบริ ห ารงานวิช าการ คณะกรรมการขาดความรู้ ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1.2 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ สถานศึกษาไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุ ภณั ฑ์ของสถานศึกษา
1.1.3 ด้านการบริ หารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยมีส่วนร่ วม
ในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1.1.4 ด้า นการบริ ห ารงานทั่ว ไป คณะกรรมการสถานศึ ก ษาไม่ ค่ อ ยมี ใ ห้
คาแนะนาช่ วยเหลื อในการพัฒนาอาคารสถานที่ ของสถานศึ กษาให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยน
เท่าที่ควร
1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจาแนกเป็ นราย
ด้าน
1.2.1 ด้ า นการบริ หารงานวิ ช าการ สถานศึ ก ษาควรจั ด แหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2.2 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการใช้
งบประมาณให้เป็ นปัจจุบนั และเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
1.2.3 ด้านการบริ หารงานบุคคล สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุ ม พบปะ
ระหว่างคณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป สถานศึกษาควรส่ งเสริ มกิ จกรรมที่เป็ นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้ต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการบริ หารงานบุ คลากร มีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาสู งสุ ด ด้านการบริ หารงานวิชาการ มีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานในสถานศึกษาต่าสุ ด ผลการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึ กษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานที่ ดารงตาแหน่ งต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ส่ วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดของสถานศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เพื่อให้การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดใน จึงขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ด้านการบริ หารงานวิชาการ สถานศึกษาควรทาความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาให้เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา
1.2 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่ งใส สามารถให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาตรวจสอบได้
1.3 ด้า นการบริ หารงานบุ ค คล สถานศึ ก ษาควรเปิ ดโอกาสให้ ค ณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึ กษาได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการพิจารณาความดี ค วามชอบของ
บุคลากร
1.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป สถานศึ กษาควรมี การประชาสั มพันธ์ กิจกรรมของ
สถานศึกษาที่หลากหลายและทัว่ ถึง
2. ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรมี ก ารวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ต่อไป
2.2 ควรศึกษาค้นคว้าเชิ งคุ ณภาพเกี่ ยวกับเรื่ องการมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อ
เจาะลึ ก ถึ ง สาเหตุ การแก้ไ ขปั ญ หาและปั จ จัย ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

