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การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของโรงเรยีนในอ าเภอเมืองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกั ดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน                
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ                 
เทียบตาราง Krejcie and Morgan จ านวน 196 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการภายในสถานศึกษา 
จ านวน 44 คน และคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา จ านวน 152 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.89 และด าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test ผลการศึกษา พบว่า  

1) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกมาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
                                                             
1 อาจารย์, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2 อาจารย์, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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2) ผลการเปรียบเทียบการมี ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ ระหว่างคณะกรรมการภายในสถานศึกษากรรมการ
ภายนอกสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน โดยคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา               
เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก กับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมและ             
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม, คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน,  การบริหารสถานศึกษา 

 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to study the participations in schools of 

basic education school in Mueang District under The office of Nong Bualamphu 
Primary Educational service area 1 2) to Compare the participations in schools of 
basic education school in Mueang District under The office of Nong Bualamphu 
Primary Educational service area 1. classified by status and school size. The sample 
used basic education in schools board of school in Mueang District under The office 
of Nong Bualamphu Primary Educational service area 1 were 196 Include 44 board in 
school all 152 board Outside school using Stratified Random Sampling.                             
The instrument used was a five rating scale questionnaire with the discrimination 
value between 0.34 - 0.89 and its reliability of 0.96 Statistics employed were 
percentage. mean, standard deviation, t-test (Independent samples) The results were 
as follows:  

1) Participations in schools of basic education in schools board of school in in 
Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary Educational service 
area 1. Overall and each aspect is at a high level.  

2) Compares the participations in schools of basic n in schools board of 
school in Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary Educational 
service area 1. classified by status between board in school and board Outside 
school A whole and the difference artistically significant at the .01 level by 
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Committee involvement in school management in school. Outside the school. 
Classified by school size between small school and larger school were not diffboth in 
overall aspect. 
 
keywords: the participations, Basic education in schools board, School Administration 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดให้ มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศ กระจายอ านาจไปสู่                
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชน รวมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  อย่าง ด้วยการบัญญัติในมาตรา 40 ให้มี 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2551,) คณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพื้ น ฐานมี อ านาจหน้ าท่ีตามมาตรา 38 แห่ งพระราชบัญญั ติระ เบี ยบบริหาร  ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รวมท้ังอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา               
26 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น  พื้นฐาน. 2551) กล่าวสรุปได้ดังนี้  1) ก ากับการด าเนินการของ
สถาน ศึกษาให้ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ  ระ เบี ยบ ประกาศ ค า ส่ั ง และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 2) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินกิจการด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 3) มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด 4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
กฎหมายก าหนดข้างต้น คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปรียบเสมือนผู้แทนของท้องถิ่นท่ีเข้า
มามีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โดยจะเป็นกลไกเช่ือมโยงนโยบาย
ของรัฐให้เข้ากับชุมชนท่ีต้ังของสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน ไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดีเป็นพื้นฐาน
การศึกษาตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานอาชีวศึกษาและเป็นพื้นฐานการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาต่อไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลท่ีท างานร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษา มีความ เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบท่ี กฎหมายก าหนด 
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลท่ีเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ท่ีต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ บุคคลท่ี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  พื้นฐาน ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา               
มีความส าคัญมาก เพราะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทหน้าท่ีพัฒนา สถานศึกษา ก าหนดความต้องการ             
ในการปรับปรุงสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นตัวแทนของชุมชน  
ในท้องถิ่นท่ีสามารถรู้สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน (คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน. 2551) 

การด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษายังไม่ได้มีบทบาทเท่าท่ีควร ยังขาดการมีส่วนร่วมอันอาจเนื่องมาจาก ขาดความรู้ความเข้าใจ
ท่ีชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีควรจะเป็น หรืออาจมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง               
จากความจ าเป็นและสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังท่ีกล่าว
มา ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและสาเหตุเพื่อน าเสนอแนวทาง  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 เพื่อน าเสนอข้อมูลเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนส่งเสริม ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไป  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
นโยบายแนวทางการปฏิรูป การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
                          
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 1  
           2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 แตกต่างกัน 

2) คณะกรรมการสถานศึกมาขั้นพื้นฐาน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน              
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน (Cohen & Uphop.1980 : 219-222 อ้างถึงใน พรเทพ ทัศนสุวรรณ. 
2553) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ค้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) ค้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 
 
 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
จ านวน 396 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการภายในสถานศึกษา จ านวน 88 คน และคณะกรรมการ

ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ 

2.อาย ุ
3.สถานภาพการเป็นกรรมการ 
4.ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ร่วมในการตัดสินใจ 
2. ร่วมในการด าเนินงาน 
 3.ร่วมในผลประโยชน์  
4.ร่วมในการประเมินผล 
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ภายนอกสถานศึกษา จ านวน 308 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ เทียบตาราง Krejcie and Morgan จ านวน 195 คน                 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการ สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ประกอบด้วย 
คณะกรรมการภายในสถานศึกษา จ านวน 43 คน และคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา จ านวน 
152 คน 

2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ขอลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.96 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ศึกษาน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
พร้อมด้วยแบบสอบถามส่งถึงกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือและตอบแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาส่ง
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามคืนมาท้ังหมดจ านวน 
195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวีเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

4) สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉ ล่ีย (X̅) และ                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test (Independent 
samples) 
 
ผลการวิจัย 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกมาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ ระหว่างคณะกรรมการภายในสถานศึกษากรรมการ
ภายนอกสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน โดยคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา               
เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก กับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมและ             
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกยาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกบาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 มีส่วนร่วมในการประชุม                
เพื่อการตัดสินใจ ก าหนดปัญหา จัดล าดับปัญหา ก าหนดการแก้ไขปัญหา และคามต้องการของ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนควิสัยทัศน์และเป้าหมายเพื่อประกอบการวางแเผนกลยุทธของ
สถานศึกษา รวมทั้งวางเผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าและ
ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม นิเทศการด าเนินงาน และแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นเกิดขึ้นขณะท างาน
ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรและหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการ
บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่น
สถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม ในโครงการของสถานศึกมามีส่วนร่วมพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์
ของบุคลากร ในสถานศึกษาร่วมพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
เพื่อประกอบการประเมินความดี ความชอบในสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระยะต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฟิกรี แก้วนวล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา                      
ขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ม่วงลัพธ์  
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจ าปีในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้การทบทวนสาระส าคัญของของแผนกลยุทธ์ รองลงมาคือ
การจัดท าแผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรม การก าหนดเป้าหมายและผลผลิตหลักประจ าปีของ
สถานศึกษาการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน และการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน และ
โครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกมาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
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เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษา
มี ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา ท้ังนี้
เนื่องมาจากกณะกรรมการภายในโรงเรียนจะเป็นผู้บริหารสถานศึกมากับผู้แทนครู ส่วนมากเป็นผู้ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการให้บริการและเป็นผู้รับนโยบายจากส านักงานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาโดยตรง ไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ ส่วนคณะกรรมการภายนอกโรงเรียนจะเป็นผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นท่ีและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษาและอยู่ในฐานะผู้รับบริการ ดังนั้นอาจท าให้คณะกรรมการ
ภายนอกโรงเรียนไม่ทราบนโยบายในการบริหารจัดการในโรงเรียนเท่าท่ีควร ด้วยเหตุผลคังกล่าวจึงท า
ให้การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกยาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน              
ในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) 
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกันมีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารกาศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ  อิสรพล ปิ่นขจร และ ธีระ ภูดี 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการมี ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างแท้จริง มีความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของคณะครูในสถานศึกษา ขาดเวลา
ในการเข้ามามีส่วนร่วมต้องท างานประกอบกิจการส่วนตัว ประกอบกับสถานศึกษาขาดการติดต่อ
ประสานงาน และขาดระบบการติดต่อประชาสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการสถานศึกษาขาดแรงจูงใจท่ีดี
ในการเข้ามาร่วมบริหารงานในสถานศึกษา คณะกรรมการยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโดยตรง เพราะ
ขาดความมั่นใจเนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องการด าเนินงานในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนค่อนข้างน้อย และขาดงบประมาณช่วยสนับสนุนส่งเสริม 

3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดโรงเรียนไม่ใช่
ประเด็นส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา เพราะการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมนั้น เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะกรรมการ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษานั้น ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวแทน                 
ของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของ วรวุฒิ  ต๊ะค าวรรณ์และ                    
เฉลิมชัย สุขจิตต์ (2558) ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
สถานศึกษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน ท้องถิ่น และบริบทโดยรอบสถานศึกษา 
และการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน               
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการท่ีเป็น ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้โรงเรียนควรสนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัดิแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถนศึกษา และ             
มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และนิเทศการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ มีการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมในโครงการของสถานศึกษา และมีร่วมในการก าหนด
ปัญหา และความต้องการของสถานศึกยา มีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการรับ                    
ผลประ โยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไข  และกระจาย
ผลประโยชน์ในสถานศึกษา มีส่วนร่วมเป็นในการประเมินผลการด าเนินโครงการของโรงเรียน และ                
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประเมินผล และการรายงาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป ควรศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในสถานศึกษาทุกขนาดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
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