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บทคดัยอ่ 
 งานศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบสภาพและปัญหาการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา  
เขต 1 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศกึษาภายนอกและคณะกรรมการสถานศกึษาภายใน จ านวน 246 
คน เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 
และมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คามถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบที ่(t – test แบบ Independent  sample) และการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดยีว (F – test  แบบ One way ANOVA) 
 ผลการศกึษาพบว่า  
  1. การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทัง้ในภาพรวมและราย
ดา้น โดยดา้นทีม่กีารปฏบิตัสิงูสดุคอื ดา้นการบรหิารทัว่ไปรองลงมาคอืดา้นวชิาการ สว่นดา้นทีม่กีารปฏบิตัติ ่าสดุคอื
ดา้นงบประมาณ 
  2. ปัญหาการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 มปัีญหาอยู่ในระดบัน้อยทัง้ในภาพรวมและราย
ดา้น โดยดา้นทีม่ปัีญหาสงูสุดคอื ด้านการบรหิารงบประมาณ รองลงมาคอื ดา้นการบรหิารงานบุคคล ส่วนดา้นทีม่ี
ปัญหาต ่าสดุคอื ดา้นการบรหิารทัว่ไป   
 3. การเปรยีบเทยีบสภาพและปัญหาการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอเมอืง สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 ตามความ
คดิเหน็ของคณะกรรมการภายในกบัคณะกรรมการภายนอก มกีารปฏบิตั ิแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น โดยคณะกรรมการภายในมกีารปฏบิตัมิากกว่าคณะกรรมการภายนอก 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare situations and problems concerning 
participation of school board in basic school administration, and to study guidelines to enhance the 
particpation of School Board in Basic School Administration under the Office of Nakhonratchasima 
Educational Service Area 1. The sample were 246 internal school board members and external of school 
board. The instruments for data collecting were rating scale questionnaires with reliability value as 0.98 and 
IOC as 0.60-1.00.The statistic for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test (One way ANOVA). 
 The research findings found that: 

  1. The situations concerning particpation of School Board in Basic School Administration under 
the Office of Nakhonratchasima Educational Service Area 1 in overall and each aspect, the practice were 
at high level. The highest practice was the general administration aspect, followed by academic affairs 
administration aspect.  The lowed of practice was budget aspect. 

 2. The problems concerning particpation of School Board in Basic School Administration under 
the Office of Nakhonratchasima Educational Service Area 1 in overall and each aspect, the problems were 
at low level. The highest problem was budget administration aspect, followed by personnel administration 
aspect. The lowest problem was general administration aspect. 

  3. The comparison of situations concerning particpation of School Board in Basic School 
Administration under the Office of Nakhonratchasima Educational Service Area 1according to the opinions 
of internal school board and external school board, in overall and each aspect were statistically significant 
different level .01. 
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1. บทน า 
 รั ฐ ธ ร ร ม นูญ แห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศกัราช 2540 ได้ให้ความส าคญัในการส่งเสริม
จดัการศกึษาเพื่อคนพกิารไวใ้นมาตราที ่43 ว่าบุคคล
ย่อมมีสทิธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ไม่น้อยกวาสิบสองปีที่ร ัฐจัดให้อย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในมาตราที่ 55  
ระบุว่า บุคคลซึง่พกิารหรอืทุพพลภาพมสีทิธไิดร้บัสิง่
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลอืจากรฐั ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบญัญตัจิากนัน้
รฐับาลไทยได้พยายามผลกัดนัให้มีการด าเนินงาน
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาส าหรบัผูท้ีม่คีวามต้องการ
จ าเป็นพเิศษหรอืผูพ้กิาร โดยก าหนดสทิธหิน้าทีท่าง
การศึกษาส าหรับผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 10 ไว้ว่า “การจัดการ
ศกึษาส าหรบับุคคลซึ่งมคีวามบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการ
เรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซึง่ไม่สามารถพึง่ตนเองไดห้รอืไม่มผีูดู้แล หรอื
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั ้นพื้นฐานเ ป็นพิเศษ 
นับตัง้แต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัสิง่อ านวย
ความสะดวก สื่อ บรกิาร และความช่วยเหลอื อื่นใด
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกั
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้เน้นศกัยภาพของผูเ้รยีนเป็นส าคญั” 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542) 
  ในปี พ.ศ.2547 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื้น ฐาน  กระทรวงศึกษาธิกา ร  
ได้ส่งเสรมิให้โรงเรียนทัว่ไปจดัการศกึษาแบบเรยีน
ร่วม โดยจดัโครงการน าร่องโรงเรยีนแกนน า จดัการ
เรียนร่วมขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา
ให้กับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Special 
Needs) ไดร้บัสทิธใินการศกึษาและเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการทัง้ทางสติปัญญาร่างกาย อารมณ์ สังคม 

จิตใจ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของแต่ละคนไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้มากนักและเด็กทัว่ไปได้เรียนร่วมกันในชัน้
เรยีนปกติเพื่อให้เดก็ที่มคีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ
ได้มีสงัคมที่กว้างขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆ ครูและผู้ปกครอง (นิติธร ปิลวาสน์ , 2556) 
การจัดการเรียนร่วมเป็นการช่วยให้เด็กที่มีความ
พเิศษหรอืเดก็พกิารและเดก็ทัว่ไปไดม้โีอกาสเรยีนรู้ 
เขา้ใจซึ่งกนัและกนัเกดิการยอมรบัในการอยู่ร่วมกนั 
ซึง่นับเป็นโอกาสทีด่สี าหรบัเดก็ทีม่คีวามพเิศษจะได้
พัฒนาศักยภาพทุกด้านในสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนทัว่ไป เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคม
ทัว่ไปไดอ้ย่างมคีวามสขุอกีทัง้ครอบครวักส็ามารถให้
ความดูแลเอาใจใส่ได้อย่างใกล้ชิด นับได้วาเป็น
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนอย่างทัว่ถึงและมี
ประสทิธภิาพ (ฉววีรรณ โยคนิ, 2553) 
 การจดัการเรยีนร่วมของประเทศไทยเริม่ต้น
ครัง้แรกในปี พ.ศ.2499 โดยจดัเรยีนร่วมในโรงเรยีน
เซนตค์าเบรยีล เพื่อใหเ้ดก็ทีม่คีวามบกพร่องดา้นการ
มองเห็นไปเรียนร่วมในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ต่อมารฐับาลไทยในสมยันัน้ได้
ขยายผลไปตามโรงเรียนต่างๆ ทัง้ของรฐับาลและ
เอกชน จากนัน้  เป็นต้นมากระทรวงศกึษาธกิารได้
ท าการทดลองจดัเรยีนร่วมระหว่างโรงเรยีนสอนเดก็
พิเศษ และโรงเรียนทัว่ไป และได้จัดท าแผนการ
ศึกษาชาติพุทธศักราช 2520 โดยมีนโยบายให้
ส่งเสริมการจัดศึกษาส าหรับบุคคลลักษณะพิเศษ 
หรอืพบความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และ
จติใจ ในโรงเรยีนเฉพาะและโรงเรยีนทัว่ไปตามความ
เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรบัว่าการเรยีนร่วมเป็นการ
จดัการศกึษาทีเ่อือ้ต่อสภาพความตอ้งการของผูเ้รยีน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวของเด็ก
พกิารให้อยู่ร่วมกบัคนทัว่ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาพิเศษ (ด้านคนพิการ) ระยะที่  8 (พ.ศ. 
2540 - 2544) โดยตั ้ง เ ป้ าหมายให้มีการจัดตั ้ง
โรงเรียนสอนเด็กพิการและขยายบริการในรูปแบบ
ของการเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไปให้มากขึ้น และ
กระจายไปในส่วนภูมิภาคเพื่อความเสมอภาค
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กว้างขวางและทัว่ถึง  ช่ วยให้ เด็กพิการได้รับ
การศกึษาทดัเทยีมกบัเพื่อนร่วมชาต ิ
 โครงการเรยีนร่วมเป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทต่างๆ ในวยัเรยีน ไดเ้รยีนร่วมกบัเดก็ปกตใิน
ระบบโรงเรยีน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษาและเพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพเดก็เป็นรายบุคคล โดยมคีรูประจ าชัน้และ
ครูการศึกษาพิเศษให้ความร่วมมือและรบัผิดชอบ
ร่วมกนัในการด าเนินการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการในโรงเรยีนที่ ด าเนินการจดัการเรยีน
ร่วม กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายาม
ด าเนินการในรูปแบบโรงเรียนแกนน าจดัการเรียน
ร่วมในทุกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมมาตัง้แต่พ.ศ. 
2547 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษาให้กบัเดก็ที่มคีวามต้องการ
พิเศษทุกประเภทได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่จ ัดการ
เรียนร่วมอย่างทัว่ถึงในพื้นที่ใกล้บ้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2550: 10) 
 โ ค ร ง ส ร้ า ง ซีท  (SEAT Framework) เ ป็ น
แนวทางการบริหารจดัการเรียนร่วมทัง้ในชัน้เรียน
ร่วมและในสถานศึกษาเป็นโครงสร้างที่มีความ
ยดืหยุ่นและมคีวามชดัเจน เป็นการท างานร่วมกนัทัง้
ระบบเพื่อให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพ รวมทัง้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใน
วัยเรียนได้รับบริการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
โดยสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา ซึ่งโรงเรยีนที่มีการจดัการเรียนร่วมต้อง
บริหารตามโครงสร้า งซีท  โดยให้ครอบค ลุม
องคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญั 4 ประการ ดงันี้1) นกัเรยีน 
(S: Students) 2) สภาพแวดล้อม (E: Environment) 
3)กิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) 4) 
เครื่องมอื (T: Tool) (เบญจา ชลธาร์นนท์, 2546: 6) 
ซึ่งการบรหิารจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท 
สามารถกล่าวได้ว่า เป็นการบรหิารที่สอดคล้องกบั
หลกัการของธรรมาภิบาลหรือหลกัการระบบกลไก
กา รบ ริห า ร จัด ก า รบ้ า น เมื อ ง แ ล ะสัง ค มที่ ดี   
ที่ประกอบด้วยการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
การมีกระบวนงานที่โปร่งใส การพร้อมรับการ

ตรวจสอบความชอบธรรมในการใช้อ านาจ การมี
กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชดัเจน และการบริหารที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดว้ยการบรหิารจดัการที่
เป็นระบบและมกีารบูรณาการองค์ประกอบทุกด้าน
อย่างครบถ้วน ท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
เข้ามาเรียนร่วมกบัเด็กปกติทัว่ไปในโรงเรียนปกติ 
ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น พ่อ แม่  
ผูป้กครอง และครอบครวัของเดก็ ที่มคีวามต้องการ
พิเศษ มีความสุข และมีความพึงพอใจที่ลูกได้รับ
บริการทางการศกึษาและได้รบัโอกาสเช่นเดียวกบั
เดก็ปกตทิัว่ไป ผู้บรหิารสถานศกึษาสามารถจดัการ
เรยีนร่วมไดอ้ย่างเป็นระบบ ดว้ยการบรหิารทีเ่ป็นไป
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กที่มี
ความต้องการพเิศษทีเ่ขา้เรยีนร่วมไดร้บัประโยชน์ใน
การจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ (เบญจา 
ชลธารน์นท,์ 2546: 49-50) 
 ส าหรบัการด าเนินงานบรหิารจดัการเรยีนร่วม
ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายการจัดการศึกษา
ส าหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบเรียน
ร่วม พร้อมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนทัง้ ในเรื่องของ
งบประมาณ และกิจกรรมในการด าเนินการเพื่อให้
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมทัง้ 315 โรงเรียน 
ทีต่ัง้อยู่ใน 20  อ าเภอ ในเขตบรกิารทางการศกึษาซึง่
อยู่ในความรบัผดิชอบมคีวามเขม้แขง็ในการบรหิาร
จดัการ ทัง้นี้เพื่อต้องการใหเ้ป็นแหล่งวทิยาการดา้น
การศกึษาพเิศษแก่โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนร่วมทัว่ไป 
แต่จากการนิเทศ ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการ
จัดการเรียนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดร้อยเอ็ด กลับพบว่าการด าเนินงานจัดการ
เรยีนร่วมในโรงเรยีน จดัการเรยีนร่วมจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ประสบปัญหา คอื ด้านบุคลากรมปัีญหาเกี่ยวกบัครู
ขาดความรู้และขาดทกัษะในการคัดกรองเพื่อระบุ
ประเภทความพิการ ท าให้ผลการคัดกรองที่ได้ไม่
ชัดเจนและผิดประเภทซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการ
วางแผนพฒันาตามความต้องการจ าเป็นพเิศษ ดงัที่
ปรากฏในแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล อกีทัง้
ยังขาดความรู้ แ ละทักษะใน เ รื่ อ งการวัดและ
ประเมินผลรวมถึงผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคญัอย่างจริงจงัเนื่ องจากมีภาระงานที่ต้อง
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รบัผดิชอบมากและคิดว่าไม่ใช่กลุ่มสาระวิชาหลกัที่
ต้องยกระดบัผลสมัฤทธิ ์จงึไม่ใหค้วามส าคญัต่อการ
ปฏิบตัิงานในด้านนี้เท่าที่ควรและอีกประการหนึ่งที่
เป็นปัญหาส าคญั คอื มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารและ
ครูผู้ร ับผิดชอบงานการจัดการเรียนร่วมในระดับ
โรงเรียนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีส่วนท าให้ทัง้
ผูบ้รหิารและครูไม่สามารถท าหน้าทีดู่แลนักเรยีนที่มี
ความต้องการพเิศษอย่างเต็มที่ เต็มเวลาและอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส าคญัที่มผีล
ต่อความสามารถในการจดัการเรยีนร่วมในโรงเรยีน 
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพเิศษเรยีนร่วม ส่วนดา้นงบประมาณพบว่า
งบประมาณที่ได้รบัจดัสรรจากรฐัไม่เพยีงพอและไม่
สอดคลอ้งกบัการพฒันาทัง้ระบบ และแหล่งสนบัสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน องคก์รอื่นๆ มน้ีอยเพราะ
รายไดข้องประชากรโดยรวมต่อเนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่ ง (ศูนย์
การศกึษาพเิศษประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็, 2561: 8 -11) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้ง
ควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม โดยเฉพาะ
ขอ้มูลทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในรปูแบบงานวจิยั ผูว้จิยัจงึ
สนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการจดัการแกนน าใน
โรงเรยีน แกนน าสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด พบว่ามีปัญหาใดบ้างภายใต้
การบรหิารจดัการเรยีนร่วมใน 4 องค์ประกอบ ของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ซี ท  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น นั ก เ รี ย น  ด้ า น
สภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
เครื่องมอื เพื่อเป็นขอ้มลู ในการวางแผน แกไ้ขปัญหา
ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานด้านการจดัการเรยีนร่วมใน
โรงเรยีนจดัการเรยีนร่วม และเพื่อน าขอ้มูลที่ได้จาก
การศกึษาไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
จดัการเรยีนร่วมทัว่ไป ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหาจากผูบ้รหิารและ
ครูในโรงเรียนที่จ ัดการเรียนร่วม ทัง้ในส่วนของ
ผูเ้กีย่วขอ้งดา้นนโยบายคอืผู้บรหิารสถานศกึษาและ
ครูซึ่งเป็นผูป้ฏบิตัิงานด้านการจดัการเรยีนการสอน
และเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการพฒันานกัเรยีน
ที่มคีวามต้องการพเิศษโดยตรง ทัง้นี้เพื่อให้ได้แนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการจดัการเรยีนร่วม 
เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลส าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บริหารงานเรียนร่วมของโรงเรียนจดัการเรียนร่วม 
ทัง้นี้มุ่งหวงัว่าจะส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของ
นักเรยีนทีม่คีวามต้องการพิเศษในโรงเรยีนทีจ่ดัการ
เรยีนร่วมในสงักดัต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 1   
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
จ าแนกตามสถานภาพและวุฒกิารศกึษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาในการบรหิารสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1   
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 โรงเรยีนแกนน าในจงัหวดัร้อยเอด็ เขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัรอ้ยเอด็  เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีาเขต 1 ปี
การศกึษา 2562 จ านวน 684 คน จ าแนกดงันี้ 
  1.1  จ าแนกตามต าแหน่ง 
  1.2  จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 กลุ่มตวัอย่าง 
       กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1  
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ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างตามตารางเครชซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie 
and Morgan, 1970 : 608 ; อา้งถงึใน ยนืยง ไทยใจ
ด,ี 2552: 70) และสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random 
sampling) ตามสถานภาพ  ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
246  คน จ าแนกดงันี้ 
 2.1 จ าแนกตามต าแหน่ง 
  2.1.1 คณะกรรมการสถานศกึษาภายใน       
  2.1.2 คณะกรรมการสถานศกึษาภายนอก    
 2.2 จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
  2.2.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 48 คน 
  2.2.2 ปรญิญาตร ี จ านวน 139 คน 
  2.2.3 สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 59 คน 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา    
 3.3.1 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ต าแหน่งและระดบั
การศกึษา 
 3.3.2 ตัวแปรตามได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษา ในการบรหิารสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 ตามแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานขอ งกระทรวง 
ศกึษาธกิาร (2546:34-39) ใน 4 ดา้น  
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เ กี่ ย ว กับ ก า รมีส่ ว น ร่ ว ม ขอ งคณะกร ร มกา ร
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา
น ค ร ร า ช สี ม า  เ ข ต  1 เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบส ารวจรายการ (Check list) 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการมสีว่นร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 

scale) 5 ระดบั ตามแบบวธิขีองลเิคริ์ท (Likert) โดย
ค่าแต่ละระดบัมคีวามหมาย ดงันี้ 
 5 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ 
 4 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัมาก 
 3 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 
 2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัน้อย 
 1 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัน้อยทีส่ดุ 
3.5 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 การสร้างเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา ในการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 ผู้ศกึษา
ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง
การมีส่วนร่ วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า (Rating scale) ตามวธิขีองลเิคอรท์ 
(Likert) และการสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิด
จากต าราของบุญชม ศรสีะอาด (2545 : 72) 
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพจิารณา
ใหข้อ้เสนอแนะ 
  4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอ 
แนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้วน าเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพจิารณาความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity) และความตรง
เชงิโครงสรา้ง (Construct validity) ของค าถามแต่ละ
ขอ้โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถาม
กบันิยามศพัท์เฉพาะ (IOC : Index of consistency) 
ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 

 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณา
เสนอแนะอกีครัง้หนึ่ง 

 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) 
กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
  7. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาหาค่า
อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยการ
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หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายระหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) ไดค้่า
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.35-0.86  

 8. น าแบบสอบถามแต่ละขอ้ทีม่คี่าอ านาจ
จ าแนกเขา้เกณฑต์ัง้แต่ 0.40 – 1.00 มาวเิคราะหห์า
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยวธิกีาร
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ตามวธิี
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.98  

 9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา
ต่อไป 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตาม
ขัน้ตอนดงันี้  
  1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากวิทยาลัยนคร 
ราชสมีา ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน 144 
ทัง้ แห่งเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บรวบรวม
ขอ้มลู  
  2. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยตวัเอง ตามจ านวนที่ก าหนดไว ้จ านวน 
246 ชุด และมอบให้ผู้แทนผู้ศึกษาติดตามเก็บ
รวบรวมขอ้มลูไว ้
  3. ผู้ศกึษาเดนิทางไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
จากผูแ้ทนผูศ้กึษาทีเ่กบ็รวบรวมไว ้ดว้ยตนเอง ไดร้บั
แบบสอบถามคนืมาจ านวน 246 ชุด คดิเป็นร้อยละ
100 
3.7 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการการวเิคราะหข์อ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู ตามขัน้ตอนดงันี้  
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไป
ขอ งผู้ ต อบแบบสอบถาม โ ดยหาค่ า ค ว ามถี่   
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  2 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษา ในการบรหิารสถานศกึษา
ขั ้นพื้ น ฐ าน  สัง กัดส านั ก งานพื้ นที่ ก า รศึกษา
นครราชสมีา เขต 1 โดยการหาค่าเฉลีย่ (�̅�) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยมาเทยีบ
กบัเกณฑต่์อไปนี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 100)   

   4.51 – 5.00 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใิน
ระดบัมากทีส่ดุ 
     3.51 – 4.50 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใิน
ระดบัมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถงึ มกีารปฏบิตัใิน
ระดบัปานกลาง 
   1.51 – 2.50   หมายถงึ  มกีารปฏบิตัิ
ในระดบัน้อย 
   1.00 – 1.50   หมายถงึ  มกีารปฏบิตัิ
ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
  3. วิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษา ในการบรหิารสถานศกึษา
ขั ้นพื้ น ฐ าน  สัง กัดส านั ก งานพื้ นที่ ก า รศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยมาเทยีบ
กบัเกณฑต่์อไปนี้ (บุญชม ศรสีะอาด,  2545 :  100)    
   4.51 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดบัมากทีส่ดุ 
   3.51 – 4.50 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดบัมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดบัปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง มีปัญหาใน
ระดบัน้อย 
   1.00–1.50 หมายถงึ มปัีญหาในระดบั
น้อยทีส่ดุ 
  4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานพื้นที่
การศกึษานครราชสมีา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง 
โดยใชค้่าท ี(t – test แบบ Independent samples)   
  5. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปัญหาการมสี่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานพื้นที่
การศกึษานครราชสมีา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง 
โดยใชค้่าท ี(t – test แบบ Independent samples) 
  6. วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานพื้นที่  
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การศึกษานครราชสีมา เขต 1  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (F – test แบบ One way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างก็หาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe') 
  7. วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (F – test แบบ One way ANOVA)  หากพบ
ความแตกต่าง  กห็าความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี
ของ เชฟเฟ (Scheffe')   
  8. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา  
ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
พื้นที่การศึกษานครราชสมีา เขต 1 โดยใช้ความถี่ 
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) และการพรรณนา
วเิคราะห ์(Descriptive analysis) 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ไดแ้ก่   
  1.1  ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั (IOC : Index of 
item objective congruence)  
  1.2  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม
เป็นรายขอ้ (Discrimination power) 
  1.3  ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั   
 2. สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่ 
  2.1  ค่าความถี ่(Frequency)   
              2.2  ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
             2.3  ค่าเฉลีย่ (Mean)   
  2 . 4  ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  
(Standard deviation)  
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน    
  3.1 t – test (Independent samples)  

  3.2 F – test (One way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่าง ก็หาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี
ของ เชฟเฟ (Scheffe) 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษานครราชสมีาเขต 1 สรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้ 
  1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา  
ขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 อยู่ในระดบัมากทัง้
ในภาพรวมและรายดา้นโดยดา้นทีม่กีารปฏบิตัสิงูสุด
คอื ดา้นการบรหิารทัว่ไป รองลงมาคอื ดา้นวชิาการ  
ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต ่าสุดคือ ด้านงบประมาณ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปผลไดด้งันี้ 
   1.1 ดา้นวชิาการมกีารปฏบิตัิในระดบั
มากทัง้ในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ที่มกีารปฏบิตัิ
สูงสุดคอืสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอน
ให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างพอเพยีง  รองลงมา
คอืมสี่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง
นกัเรยีนอย่างต่อเนื่องส่วนขอ้ทีม่กีารปฏบิตัติ ่าสุดคอื
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
หลกัสตูรสถานศกึษา    
   1.2 ด้านงบประมาณมีการปฏิบตัิใน
ระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายขอ้โดยขอ้ทีม่ ี
การปฏิบัติสูงสุดคือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ประสานกบัผูป้กครองสามารถจดัหางบประมาณจาก
ภายนอกไดร้องลงมาคอืมสี่วนร่วมในการจดักองทุน
ช่วยเหลอืนักเรยีนที่ขาดแคลนส่วนขอ้ที่มกีารปฏบิตัิ
ต ่าสุดคอืรบัทราบการจดัท าระบบบญัชกีารเงนิทีเ่ป็น
ระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้  
   1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มกีาร
ปฏบิตัใินระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายขอ้โดยขอ้
ทีม่กีารปฏบิตัิสงูสุดคอืส่งเสรมิใหค้รูประพฤติปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีรองลงมาคือเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองแสดงความคดิเหน็ในการจดักจิกรรมการ 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563 : 97 - 112 

 
105 

เรยีนการสอนของบุคลากรในสถานศกึษา สว่นขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืร่วมประเมนิผลการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรในสถานศกึษา   
   1.4 ดา้นการบรหิารทัว่ไปมกีารปฏบิตัิ
ในระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายขอ้โดยขอ้ทีม่กีาร
ปฏบิตัสิูงสุดคอืก าหนดนโยบายด้านการรกัษาความ
ปลอดภยัของนกัเรยีนรองลงมาคอืมสี่วนร่วมสง่เสรมิ 
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาส่วนข้อที่มีการ
ปฏิบตัิต ่าสุดคือน าแบบสอบถามความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชนมาด าเนินการ
ปรบัปรุงพฒันาสถานศกึษา   
  2 .  ปั ญ ห า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อยู่ใน
ระดับน้อยทัง้ในภาพรวมและรายด้านโดยด้านที่มี
ปัญหาสงูสดุคอืดา้นการบรหิารงบประมาณ รองลงมา
คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนด้านที่มีปัญหา
ต ่าสุดคอืด้านการบรหิารทัว่ไปเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น สรุปไดด้งันี้ 
   2.1 ดา้นวชิาการมปัีญหาในระดบัน้อย
ทัง้ในภาพรวมและรายขอ้โดยขอ้ทีม่ปัีญหาสูงสุดคอื
ประ เมินผลติดตามผลการพัฒนาสถานศึกษา
รองลงมาคือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาสว่นขอ้ทีม่ปัีญหาต ่าสดุคอื
สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างพอเพยีง   
   2.2 ดา้นงบประมาณมปัีญหาในระดบั
น้อยทัง้ในภาพรวมและรายขอ้โดยขอ้ที่ปัญหาสูงสุด 
ได้แก่คณะกรรมการรบัทราบการจดัท าระบบบญัชี
การเงนิทีเ่ป็นระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบ
ไดร้องลงมาคอื ขาดการมสี่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการเรยีนของนกัเรยีนทีม่ี
ความเหมาะสมส่วนข้อที่มีปัญหาต ่าสุดคือขาดการ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการประสานกบัผู้ปกครอง
สามารถจดัหางบประมาณจากภายนอกได ้  
   2.3 ดา้นการบรหิารงานบุคคลมปัีญหา
ในระดบัน้อยทัง้ในภาพรวม และรายข้อโดยข้อที่มี
ปัญหาสูงสุดคือขาดการร่ วมประ เมินผลการ

ปฏบิตัิงานของบุคลากรในสถานศึกษารองลงมาคือ
ขาดการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงาน
ของบุคลากรในสถานศกึษาส่วนขอ้ที่มีปัญหาต ่าสุด
คือขาดการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
ประพฤตปิฏบิตัตินตามกฎระเบยีบของสถานศกึษา 
   2.4  ดา้นการบรหิารทัว่ไปมปัีญหาใน
ระดับน้อยทัง้ในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มี
ปัญหาสูงสุดคอืขาดแบบสอบถามความคิดเหน็หรือ
ขอ้เสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชนมาด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษารองลงมาคือองค์การ
บรหิารส่วนท้องถิน่ขาดการมสี่วนส่งเสรมิ สนับสนุน
การพัฒนาสถานศึกษาส่วนข้อที่มีปัญหาต ่าสุดคือ
ขาดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของ
นกัเรยีน    
   3. การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตามความ
คดิเหน็ของคณะกรรมการภายในกบัคณะกรรมการ
ภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั  .01 ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น   
   4. การเปรยีบเทยีบปัญหาการมสี่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตาม
คว ามคิด เห็นของคณะกร รมกา รภาย ในกับ
คณะกรรมการภายนอก แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น   
   5. การเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการในสถานศึกษาที่มีวุฒิ
การศกึษาต่างกนัไม่แตกต่างกนัทัง้ในภาพรวมและ
รายดา้น   
   6. การเปรยีบเทยีบปัญหาการมสี่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตาม  
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ความคดิเหน็ของคณะกรรมการในสถานศกึษาทีม่วีุฒิ
การศกึษาต่างกนั ไม่แตกต่างกนัทัง้ในภาพรวมและ
รายดา้น   
  7. แนวทางในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 สรุป
ไดด้งันี้ 
   7.1 ดา้นวชิาการควรมสี่วนร่วมในการ
พฒันาท าหลกัสตูรสถานศกึษา ควรมสีว่นร่วมในการ
ประเมนิผลและแสดงความคดิเหน็ทางการเรยีนของ
นกัเรยีนเมื่อสิน้ปีการศกึษา ควรมสีว่นร่วมในการแนะ
แนวการศกึษาต่อของนักเรยีน ควรมสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็และความต้องการเรียนการสอน
ของสถานศกึษาและควรมสี่วนร่วมในการติดตามผล
การพฒันาสถานศกึษา 
   7.2 ด้านงบประมาณ ควรมีส่วนร่วม
ในการจัดหากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ควรมีส่วน
รับทราบการจัดท าระบบบัญชีการเงินที่เป็นระบบ
ถูกต้องเป็นปัจจุบนัตรวจสอบได้ควรมสี่วนรบัทราบ
เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในการเรยีนของนักเรยีนทีม่คีวาม
เหมาะสมควรมีส่วนร่วมในการระดมทุนช่วยเหลือ
โรงเรียนและควรมีส่วนร่วมในการประสานกับ
ผู้ปกครองในการจัดหางบประมาณช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
   7.3 ด้านการบริหารงานบุคคลควรมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศกึษาควรมสี่วนร่วมในจัดกจิกรรม
สร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ควรมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสถานศึกษาได้ 
ควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษาและควรมสีว่นร่วม
ในการก าหนดระเบยีบต่าง  ๆของสถานศกึษา 
   7.4 ด้านการบริหารทัว่ไปควรมีส่วน
ร่วมในการส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาสถานศกึษา  
ควรมีส่วนร่วมส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการเพื่อ
ช่วยเหลอืนักเรยีน เช่น ทุนการศกึษาควรมสี่วนร่วม

ในการก าหนดรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์
กจิการของสถานศกึษาใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบ
และควรมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมา
ด าเนินการปรบัปรุงพฒันาสถานศกึษา 
 
5. อภิปรายผล 
 จ ากกา ร วิ เ ค ร า ะห์ก า รมีส่ วน ร่ วม ขอ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 พบ
ประเดน็ทีน่่าสนใจผูว้จิยัจงึน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
  1.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้น ฐ านสัง กัดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 อยู่ในระดบัมากทัง้
ในภาพรวมและรายด้านทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าตาม
นโยบายปฏริปูการศกึษาทีมุ่่งเน้นการกระจายอ านาจ
สูส่ถานศกึษาการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานเป็น
แนวทางหนึ่งในการกระจายอ านาจซึง่ผูป้กครองและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดย
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั ้น พื้ น ฐ า น ทุ ก แ ห่ ง จ ะ ต้ อ ง มี
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั ้น พื้ น ฐ า น ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผูท้รงคุณวุฒ ิ ผูแ้ทนชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่มบีทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผูแ้ทนศกึษาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาทั ้งทางด้านวิช าการด้าน
งบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารทัว่ไป โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนความเป็นเลศิทางวิชาการของ
สถานศกึษาทีส่งัคมยอมรบั มสีว่นร่วมในการประสาน
กับชุมชนในการจัดหางบประมาณสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษาจากภายนอก มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการน าความ
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของผูป้กครองและชุมชนมา
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา จึงท าให้
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สภาพการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษามี
สว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทัง้
ในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธรรณกมล แก้วก่อ (2549 : 99) ที่ศึกษาการมี
สว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่า โดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ 
พบว่าคณะกรรมการภายในสถานศึกษามีส่วนร่วม
มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศกึษาในทุกๆ 
ดา้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุดร บวัสงู (2550 
: บทคดัย่อ) ศึกษาการมสี่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอตา
พระยา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 2 
พบว่า โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  
  2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้น ฐ านสัง กัดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ด้านการบริหาร
ทัว่ไป เป็นด้านที่มีการปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่นๆ ทุก
ด้านทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าโดยลักษณะของการ
บรหิารทัว่ไปเป็นงานทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน ที่
มีลักษณะงานที่ครอบคลุมงานต่างๆ หลายด้านที่
ชุมชนสามารถมสี่วนร่วมในการบรหิารได้มากโดยมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในก าหนดโยบายด้านการ
รกัษาความปลอดภยัของนักเรยีน  มสี่วนร่วมในการ
จดัสวสัดกิารเพื่อช่วยเหลอืนกัเรยีน เช่นทุนการศกึษา 
เป็นต้น มสี่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบและวธิกีาร
ประชาสมัพนัธก์จิการของสถานศกึษาผูป้กครองและ
ชุมชมทราบ มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิ สนับสนุนการ
พฒันาสถานศกึษาจงึท าใหส้ภาพการมสี่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการบรหิาร
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม สงูกว่าสภาพการมสี่วนร่วม
ดา้นอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไกรลาศ  ทองทว ี
(2552 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน อ าเภอเพ็ญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าสภาพ

การมีส่วนร่วมในการบรหิารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต ่า ได้แก่ 
ดา้นการบรหิารทัว่ไป ดา้นการบรหิารงานบุคคล ดา้น
การบรหิารงบประมาณและด้านการบรหิารวชิาการ
ตามล าดบั   
  3 .  ปั ญ ห า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อยู่ใน
ระดบัน้อยทัง้ในภาพรวมและรายดา้น  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศกึษาขัน้พื้นฐานทุกแห่งได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของความต้องการของชุมชนตาม
นโยบายปฏริปูการศกึษาทีมุ่่งเน้นการกระจายอ านาจ
สู่สถานศึกษา  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เป็นแนวทางหนึ่งในการกระจายอ านาจ ซึง่ผูป้กครอง
และชุมชนไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาโดย
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั ้น พื้ น ฐ า น ทุ ก แ ห่ ง จ ะ ต้ อ ง มี
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั ้น พื้ น ฐ า น ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผูท้รงคุณวุฒ ิ ผูแ้ทนชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา เข้าม ามีส่ วนร่ วม ในการบริห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น ทุ ก ๆ  ด้ า น ใ ห้ ม า ก ขึ้ น  โ ด ย
คณะกรรมการสถานศกึษามสี่วนร่วมในการสนบัสนุน
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาที่สงัคม
ยอมรบั มีส่วนร่วมในการประสานกบัชุมชนในการ
จดัหางบประมาณสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา
จากภายนอก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษา มี
สว่นร่วมในการน าความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของ
ผู้ปกครองและชุมชนมาด าเนินการปรบัปรุงพฒันา
สถานศึกษา จึงท าให้สภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษามีส่วนร่วมในการบรหิาร
สถานศกึษาอยู่ในระดบัน้อยทัง้ในภาพรวมและราย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพัฒน์  ศิริจันทร์ 
(2545 : บทคดัย่อ) ศกึษา ปัญหาการปฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
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ประถมศกึษา สงักดัส านักงานการประถมศกึอ าเภอ
อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมกา
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารงานโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมและรายด้าน มีปัญหาการปฏบิตัิงานอยู่ใน
ระดบัน้อย 
  4 .  ปั ญ ห า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ดา้นการ
บริหารงบประมาณ เป็นด้านที่มีปัญหาสูงสุด ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า การบรหิารงบประมาณเป็นงานทีม่ี
ความละเอยีดอ่อน ต้องปฏบิตัิตามกฎระเบยีบต่างๆ 
ทา งก ารบริห า ร งบปร ะม าณอย่ า ง เ ค ร่ ง ค รัด  
ผูป้ฏบิตังิานดา้นนี้จะต้องมคีวามรูค้วามสามารถเพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาด หากมคีวามผดิพลาดทางการ
บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม าณ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว จ ะ เ กิ ด ผ ล
กระทบกระเทอืนต่อต าแหน่งหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
การที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านนี้ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก
สถานศกึษาศกึษาเป็นสว่นใหญ่จงึอยู่ในวงจ ากดั จะมี
ส่วนร่วมได้บ้างคือมีส่วนร่วมในการรับทราบการ
จัดท าระบบบัญชีการเงินที่เป็นระบบถูกต้องเป็น
ปัจจุบนัและตรวจสอบได ้มสี่วนร่วมในการจดักองทุน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนมีส่วนร่วมในการ
ประสานกบัผูป้กครองสามารถจดัหางบประมาณจาก
ภายนอกได ้และมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็
เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในการเรยีนของนักเรยีนทีม่คีวาม
เหมาะสมเท่านัน้ จงึท าใหก้ารมสี่วนร่วมในด้านนี้ต ่า
กว่าดา้นอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศาสตรศ์ลิป์ 
ชณิโน (2545 : บทคดัย่อ) ศกึษาการศกึษาการมสีว่น
ร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐานในโรงเรยีนประถมศกึษา ใน
เขตนิเทศที่ 4 สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า การมสี่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น โดยดา้น
ทีม่สีว่นร่วมต ่าสดุคอื ดา้นการบรหิารงบประมาณ 
  5. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตามความ
คดิเหน็ของคณะกรรมการภายในและคณะกรรมการ
ภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า คณะกรรมการภายในสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศกึษา และตัวแทน
ครูผู้สอน ซึ่ง เ ป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ภายใน
สถานศกึษาในทุกดา้นไวว้่าจะเป็นดา้นวชิาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการ
บรหิารทัว่ไป เพราะเป็นบทบาทหน้าที่จะต้องปฏบิตัิ
ห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รับ ม อบหม าย โ ดยต ร ง  ต่ า ง จ า ก
คณะกรรมการภายนอกทีป่ระกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒ ิ 
ตวัแทนผู้ปกครองนักเรยีน ผู้แทนศษิย์เก่า ตวัแทน
ชุมชน  ตัว แทนองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น  
และตัวแทนทางศาสนา เป็นต้น คณะกรรมการ
เหล่านี้เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา จะเข้ามามี
สว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาเฉพาะเวลาทีไ่ดร้บั
เชิญ หรือเฉพาะเวลาสถานศึกษามีกิจกรรมต่างๆ 
เท่านัน้ คณะกรรมการเหล่านี้จะมีหน้าที่เพียงให้
ขอ้เสนอแนะ หรอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในงานที่
สถานศึกษาขอความเห็นชอบเท่านัน้ ไม่ใช่ผู้ที่ได้
ปฏบิตัิหน้าที่โดยตรงเลย จงึท าใหค้วามคดิเหน็ของ
คณะกรรมการภายในสถานศกึษาและคณะกรรมการ
ภายนอกสถานศกึษาต่อการมสี่วนร่วมในการบรหิาร
สถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของประวทิย ์นิลพฤกษ์ (2545: บทคดัย่อ) 
ศึกษ ากา รศึกษ า เ จตคติ ขอ งคณะกร รมกา ร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปฏบิตังิานโรงเรยีนสงักดัส านกังานการประถมศกึษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคีะแนนเจตคตต่ิอการมสีว่น
ร่วมในการปฏบิตัิงานโรงเรยีนโดยรวมและรายด้าน
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ในระดบัมาก คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่
มสีถานภาพแตกต่างกนัมคีะแนนเจตคตต่ิอการมสีว่น
ร่วมในการปฏบิตังิานโรงเรยีนโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของศาสตรศ์ลิป์ ชณิโน (2545 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตนิเทศที่ 4 สังกัด
ส านักงานการประถมศกึษา จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 5 ดา้น เรยีงล าดบัจากมากทีส่ดุไปหาน้อย 
ได้แก่  ด้ าน เสริมสร้ า งความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อให้สถานศกึษาเป็น
แหล่งวทิยากรของชุมชนและมสีว่นร่วมในการพฒันา
ชุมชนและท้องถิ่นด้านส่งเสรมิและสนับสนุนให้เด็ก
ทุกคนในเขตบริหารให้ได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
อย่างทัว่ถึงมีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน ด้าน
ปฏบิตัิการอื่นตามที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสงักดัของสถานศกึษานัน้ ด้านให้ความเหน็ชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และด้าน
แต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการ
ด าเนินงานตามระเบยีบนี้ตามทีเ่หน็สมควรทีเ่หลอื 7 
ดา้นมสีว่นร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบ
ตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทน
ข้าราชการครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนและ
กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า มสี่วนร่วมในการบรหิารจดั
การศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  6. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้น ฐ านสัง กัดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตามความคดิเห็น
ของคณะกรรมการภายในและคณะกรรมการ
ภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ทัง้นี้อาจเป็น

เพราะว่า คณะกรรมการภายในสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศกึษา และตัวแทน
ครูผู้สอน ซึ่ง เ ป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ภายใน
สถานศกึษาในทุกดา้นไวว้่าจะเป็นดา้นวชิาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการ
บรหิารทัว่ไป เพราะเป็นบทบาทหน้าที่จะต้องปฏบิตัิ
ห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รับ ม อบหม าย โ ดยต ร ง  ต่ า ง จ า ก
คณะกรรมการภายนอกทีป่ระกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ตวัแทนผู้ปกครองนักเรยีน ผู้แทนศษิย์เก่า ตวัแทน
ชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตัวแทนทางศาสนา เป็นต้น คณะกรรมการเหล่านี้
เป็นบุคคลภายนอกสถานศกึษา จะเขา้มามสี่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาเฉพาะเวลาที่ได้รับเชิญ
หรอืเฉพาะเวลาสถานศกึษามกีจิกรรมต่างๆ เท่านัน้ 
คณะกรรมการเหล่านี้จะมหีน้าทีเ่พยีงใหข้อ้เสนอแนะ 
หรอืพจิารณาให้ความเหน็ชอบในงานที่สถานศกึษา
ขอความเห็นชอบเท่านัน้ไม่ใช่ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรงเลย จงึท าใหค้วามคดิเหน็ของคณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษาต่อปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ทัง้ในภาพรวมและรายด้านสอดคล้องกบั
งานวจิยัของดารญิญา บุญพรมมา (2548 : บทคดัย่อ) 
ไดศ้กึษาปัญหาการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 
ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมืองมหาสารคาม พบว่า 
ระดบัปัญหาการปฏิบตัิการปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมมปัีญหาการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มปัีญหาการปฏบิตัิงานอยู่ในระดบั
ปานกลางทุกดา้น เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานทัว่ไป และด้านการบริหารงานบุคคล 
ตามล าดับการเปรียบเทียบระดับ ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 ในโรงเรยีนวุฒกิารศกึษาต่างกนัโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นงบประมาณ และดา้นการบรหิารทัว่ไป แตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  7. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิ
การศกึษาต่างกนั ไม่แตกต่างกนัทัง้ในภาพรวมและ
รายด้าน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการ
สถานศกึษาของสถานศกึษาทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ต่างกต็ระหนกัถงึความส าคญัของการ
กระจายอ านาจให้ชุมชนได้มสี่วนร่วมในการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อผลกัดนัให้สถานศกึษาศึกษาได้จดั
การศึกษาได้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน และความต้องการของสังคม  
ซึ่งคณะกรรมการของสถานศึกษาที่มีวุฒิการศกึษา
ต่างกนั ต่างก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในลักษณะ
เดียวกัน จึงท าความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกันทัง้ใน
ภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ประมวล อคัฮวดศร ี(2547 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่อง
การปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สถานศึกษาที่เปิดสอนช่วง
ชัน้ที่  1 -2  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ศกึษาเฉพาะกรณี อ าเภอแกด า 
สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในสถานศกึษาทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนัเหน็ว่า
สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกนัทัง้ในภาพรวมและรายดา้น 
  8. การเปรยีบเทยีบปัญหาการมสี่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในการ

บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 ตาม
ความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษาที่มีวุฒิ
การศกึษาต่างกนั ไม่แตกต่างกนัทัง้ในภาพรวมและ
รายด้าน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการ
สถานศกึษาของสถานศกึษาทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่ ต่างกต็ระหนกัถงึความส าคญัของการ
กระจายอ านาจให้ชุมชนได้มสี่วนร่วมในการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อผลกัดนัให้สถานศกึษาศึกษาได้จดั
การศึกษาได้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน และความต้องการของสังคม   
ซึ่งคณะกรรมการของสถานศึกษาที่มีวุฒิการศกึษา
ต่างกนั ต่างก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในลักษณะ
เดียวกัน จึงท าความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกันทัง้ใน
ภาพรวมและรายดา้น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 พบ
ประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วจิยัจึงน ามาเสนอแนะส าหรบั 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) ดา้นการบรหิารวชิาการ  
  1.1) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการ
ประเมนิผลตดิตามผลการพฒันาสถานศกึษาและขาด
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา แสดงความคิดเห็นทางการ
เรยีนเมื่อสิน้ปีการศกึษา สถานศกึษาควรเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการสถานศกึษามสี่วนร่วมแสดงความ
คดิเหน็ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาและแสดง
ความคิดเหน็ทางการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา ด้าน
การบรหิารงบประมาณ 
     1.2) คณะกรรมการสถานศกึษาควรมสี่วน
ร่วมรบัทราบการจดัท าระบบบญัชกีารเงนิทีเ่ป็นระบบ
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ถูกต้องเป็นปัจจุบนั ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการเรยีน
ของนกัเรยีนทีม่คีวามเหมาะสม สถานศกึษาควรเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรบัทราบ
การจดัท าระบบบญัชกีารเงนิและแสดงความคดิเหน็
เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในการเรยีนของนักเรยีนทีม่คีวาม
เหมาะสม 
 2) ดา้นการบรหิารงานบุคคล 
     2.1) คณะกรรมการสถานศกึษาควรมสี่วน
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศกึษา จดักจิกรรมสรา้งสรรคร์ะหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษาและผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 
สถานศึกษาควรเ ปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาและควรเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
กจิกรรมสร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรในสถานศกึษา
และผูป้กครอง 
 3) ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป 
     3.1) คณะกรรมการสถานศกึษาควรมสี่วน
ร่วมในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา น าแบบสอบถามความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชนมาด าเนินการ
ปรบัปรุงพฒันาสถานศกึษา และองคก์ารบรหิารส่วน

ท้องถิ่นขาดการมีส่วนส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันา
สถานศึกษา  สถานศึ กษาควร เ ปิด โ อกาส ให้
คณะกรรมการสถานศกึษามสีว่นร่วมในการออกแบบ
สอบถามความคิด เห็นหรือข้อ เสนอแนะของ
ผู้ปกครองและชุมชนมาด าเนินการปรบัปรุงพฒันา
สถานศึกษาและควรเปิดโอกาสให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
สถานศกึษา 
6.2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 
 1 ) ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีาเขต 1 ในเชิง
คุณภาพ  โดยใช้เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในเชงิลกึ 
 2) ควรวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 
 3) ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 1 
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