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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นต่อกำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 

ใน 4 งำน คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป  

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 จ�ำนวน 317 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม จ�ำนวน 49 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ  

.94  วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป  เพื่อหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำ t-test และ  

ค่ำ F-test ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ในภำพรวมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับปำนกลำง 2) ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นต่อกำรมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมอำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพของ 

คณะกรรมกำร พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำที่มีอำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ ต่ำงกัน มีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ .05

ค�าส�าคัญ: กำรมีส่วนร่วม กำรจัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

Abstract
 The research objectives were to investigate and compare the opinion levels of the participation of 

the school boards in educational administration under Surat Thani Primary Education Service Area Office 3 

in academic, budgeting, human resources and general affairs administration.  The sample consisted  of 317 

school boards under Surat Thani Primary Education Service Area Office 3. Research tools were questionnaires 

49 items with the confidence of .49. Data analysis were done through percentage, frequency, means stand-

ard deviation, t-test and F-test. 

 The results were as follows: 1) the participation in educational administration of the school  

boards found was  at  an average level. 2) The opinion levels of the participation in educational  

administration classified by the different of age, education level and the status,  as a whole were   

statistically sigsnificant difference  at .05 level.
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บทน�า

 กำรศกึษำเป็นรำกฐำนทีส่�ำคญัสดุประกำรหนึง่ใน

กำรสร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  

ในสงัคม กำรพฒันำประเทศทีม่ปีระสทิธภิำพคอืกำรให้กำร

ศึกษำ เพรำะกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ท�ำให้มนุษย์

สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตของตน ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม

อย่ำงมีควำมสุข และสำมำรถเก้ือหนุนกำรพัฒนำประเทศ

ได้อย่ำงเหมำะสมและจำกกำรท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรำช

อำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 49 ว่ำบุคคลย่อม

มสีทิธเิสมอกนัในกำรรบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำสิบ

สองปีทีร่ฐัจะต้องจดัให้อย่ำงทัว่ถงึและมคีณุภำพ โดยไม่เกบ็

ค่ำใช้จ่ำย (รำชกิจจำนุเบกษำ 2545: 15) และหมวด 5 แนว

นโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ มำตรำ 80 (3) รัฐต้องด�ำเนินกำร

ตำมแนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพ 

และมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกรูปแบบให้สอดคล้อง

กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของ

ชำติ จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำร

ศกึษำให้ก้ำวหน้ำทนักำรเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้

กำรปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมจีติส�ำนกึของควำมเป็นไทย มรีะเบยีบ

วินัย ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมและยึดม่ันในระบอบ

ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ (รำชกจิ

จำนุเบกษำ 2545: 23) ซึ่งรัฐต้องด�ำเนินกำรตำมแนว

นโยบำยด้ำนกำรศกึษำด้วยกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรก

ระจำยอ�ำนำจเพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน 

ครอบครวัผูป้กครอง องค์กรทำงศำสนำและเอกชน จดัและ

มส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำเพือ่พฒันำมำตรฐำนคณุภำพ

กำรศึกษำให้เท่ำเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบำย 

พื้นฐำนแห่งรัฐ 

 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ และเป็นเครื่องชี้น�ำสังคม ผู้ที่ได้รับกำรศึกษำจึงเป็น

บคุคลทีม่คีณุภำพและเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็น

กฎหมำยรบัรองและเป็นกลไกส�ำคญัทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรพฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำของชำติ มีหลักกำรส�ำคัญคือกำรให้กำร

ศึกษำตลอดชีวิตส�ำหรับประชำชน ส่งผลให้เกิดกระแสกำร

ตืน่ตวัและเคลือ่นไหวในกำรด�ำเนนิงำนทัง้หน่วยงำน องค์กร

และบุคลำกรที่เก่ียวข้องและยังแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์

ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของไทยให ้สูงขึ้น  

ดังในมำตรำ 10 ระบุว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคล

มีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้มีอย่ำงทั่วถึงและมี

คุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” (กระทรวงศึกษำธิกำร, 

2547: 7) เจตนำรมณ์ดงักล่ำวสอดคล้องกบัแผนพฒันำกำร

ศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 

-2559 ที่ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

ศึกษำ เป็นกำรพัฒนำคนไทยให้มีคุณภำพแข่งขันกับ

ประเทศต่ำงๆ ได้ 

 สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนหลักทีต้่องท�ำหน้ำทีใ่น

กำรจดักำรศกึษำให้มคีณุภำพและตอบสนองควำมต้องกำร

ของท้องถิ่น ดังนั้นในกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำ 

ทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบรหิำรวชิำกำร ด้ำนบรหิำรงำนบคุคล 

ด้ำนบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ควรให้

ชุมชน ท้องถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เนื่องจำกสถำนศึกษำ

เป็นหน่วยงำนหนึ่งของสังคม สถำนศึกษำจึงควรเป็นสถำน

ศกึษำของชมุชนทีม่กีำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยกำรรูเ้หน็

และควำมร่วมมอืของประชำชนและชมุชน ดงันัน้กำรมส่ีวน

ร่วม ของชุมชนจึงมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกท�ำให้ประชำชน

ได้ทรำบเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของ

สถำนศึกษำ เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมมั่นใจ และ

ควำมนิยมให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจำกนั้นยังเป็นกำร

สนับสนุนให้ประชำชน ชุมชนได้เข้ำมำช่วยเหลือเกื้อกูล

กิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนกำรเงิน วัสดุ  

แรงงำน และก�ำลังใจส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจใน

ควำมส�ำคญัของกำรศกึษำ และถอืเป็นหน้ำทีข่องประชำชน 

และชุมชนที่จะต้องให้ควำมสนใจ และมีส่วนร่วมดูแล 

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำประกอบกับโลกในยุค

ปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงเจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว

สังคมมีควำมสลับซับซ้อน จึงเป็นยุคที่ต้องกำรสติปัญญำ 

ควำมรู ้ และควำมสำมำรถจำกหลำยๆฝ่ำย มำร่วมคิด  

ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ (กระทรวงศึกษำธิกำร 2546: 23)

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นคณะ

บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งจะ

ประกอบด้วย 1) ผู้แทนผู้ปกครอง 2) ผู้แทนครู 3) ผู้แทน

องค์กรชุมชน 4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5)  

ผู้แทนศิษย์เก่ำของสถำนศึกษำ 6) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และ

ผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่ และ 7) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(กระทรวงศึกษำธิกำร 2547: 25-26)  แต่จำกอดีตจนถึง

ปัจจุบันสภำพกำรเป็นคณะบุคคลของคณะกรรมกำรสถำน

ศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำยังเป็น

ปัญหำอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรแบบองค์คณะ  
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จำกเหตผุลทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นในฐำนะทีผู่ว้จิยัเป็นข้ำรำชกำร

ครู สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 มีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนในสถำนศึกษำ

สั งกัดส� ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรร่วม ก�ำหนด

นโยบำยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภำพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด 

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี  

เขต 3 

 2. เพื่อเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ

สังกัด ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 จ�ำแนกตำมอำยุ ระดับกำรศึกษำและ

สถำนภำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นีค้อืคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 

1,779 คน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำของสถำนศกึษำขนำด

เลก็และขนำดกลำง สถำนศกึษำละ 9 คน สถำนศกึษำขนำด

ใหญ่ สถำนศึกษำละ 15 คน คือ ประธำนกรรมกำรสถำน

ศึกษำ ผู้บริหำร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่ำ 

ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัด

เลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำง

ของเครจชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970,  

อ้ำงถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554: 119) และใช้วิธีสุ่มแบบ 

แบ่งชั้นอย่ำงมีสัดส่วนตำมสถำนภำพของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 

317 คน โดยแบ่งชั้นได้ดังนี้ 1) ผู้แทนผู้ปกครองจ�ำนวน 32  

คน 2) ผู้แทนครู จ�ำนวน 32 คน 3) ผู้แทนองค์กรชุมชน 

จ�ำนวน 32  คน 4) ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ�ำนวน 

32 คน 5) ผู้แทนศิษย์เก่ำของสถำนศึกษำจ�ำนวน 32 คน  

6) ผูแ้ทนพระภกิษสุงฆ์และผูแ้ทนองค์กรศำสนำอืน่ในพืน้ท่ี

จ�ำนวน 32  คน และ 7) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน  93  คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัคร้ังนี้ 

ใช้แบบสอบถำม ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบส�ำรวจรำยกำร ได้แก่ อำยุ  

ระดับกำรศึกษำและสถำนภำพของคณะกรรมกำรสถำน

ศึกษำผู้ตอบแบบสอบถำม

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรมส่ีวนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำในกำรจดักำร

ศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สุรำษฎร์ธำน ี เขต  3 จ�ำนวน 49  ข้อ ประกอบด้วยขอบข่ำย

และภำรกจิตำมบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสถำน

ศกึษำขัน้พืน้ฐำน 4 ด้ำนคอื กำรบรหิำรวชิำกำร กำรบรหิำร

แผนงำนและงบประมำณ กำรบริหำร งำนบุคคล และกำร

บริหำรทั่วไป 

 ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ 

ซ่ึงเป็นค�ำถำมแบบปลำยเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำม

แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 กำรตรวจสอบคุณภำพแบบสอบถำม ได้น�ำ

แบบสอบถำมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบควำมเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหำ (Content Validity)  หลังจำกกำรผ่ำนพิจำรณำ

จำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถำมมำปรับปรุง

แก้ไขให้เหมำะสมตรงตำมควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์ก่อนน�ำไปหำค่ำ

ควำมเช่ือม่ันของเครื่องมือต่อไป กำรหำค่ำควำมตรงของ

แบบสอบถำมหรือค่ำสอดคล้องระหว่ำงข้อค�ำถำมกับ

วัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่ำน แล้วมำ

ค�ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง แล้วคัดเลือกค่ำ IOC 

ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สำหรับควำมเที่ยงของแบบสอบถำม 

(Reliability) น�ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย

แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

นครศรีธรรมรำช เขต 2 และเขต 3  จ�ำนวน 30 คน เพื่อ

หำควำมเช่ือม่ันของแบบสอบถำมโดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟำ 

(Alpha Coefficient) ของ ครอนบำค (Cronbach, 1990 

อ้ำงถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554: 248) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น

ของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.93
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนดังต่อ

ไปนี้

 1. ขอหนังสือจำกบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย

รำชภฎันครศรธีรรมรำช ถงึผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำง

 2. ขอหนังสือขอควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสรุำษฎร์ธำน ีเขต 3 พร้อมแนบ

หนังสือขอควำมร่วมมือในกำรวิจัยท่ีได้รับอนุญำตจำก 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนีเขต 3 เพื่อ ขอควำมร่วมมือในกำรแจก

แบบสอบถำมไปยังสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

 3. ท�ำหนังสือขอควำมร่วมมือผู้บริหำรโรงเรียน

ช่วยแจกแบบสอบถำมให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น 

พื้นฐำนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

 4. ก�ำหนดวันในกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำม 

หลงัจำกส่งแบบสอบถำมไปแล้ว 2 สปัดำห์ ผูว้จิยัด�ำเนนิกำร

รวบรวมแบบสอบถำมด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป 

 1.  วิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรม ี

ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำในกำรจดักำรศกึษำ

ของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยง

เบนมำตรฐำน

 2.  เปรยีบเทยีบกำรมส่ีวนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสรุำษฎร์ธำน ีเขต 

3 จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ค่ำ t-test

เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 จ�ำแนก

ตำมอำย ุและสถำนภำพของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ  โดย

วิเครำะห์ค่ำ F-test

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 

เขต 3 สรุปได้ดังนี้

 1.  กำรมส่ีวนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 พบว่ำ 

ในภำพรวมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอยู ่ในระดับ 

ปำนกลำง (X
_

=  3.05, S.D.= 0.45) และเมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร (X
_

= 3.30, S.D. = 

0.35) กำรบริกำรงำนบุคคล (X
_

= 2.97, S.D. = 0.56)  

กำรบริหำรแผนงำนและงบประมำณ (X
_

= 2.86, S.D. = 

0.52) และกำรบริหำรทั่วไป (X
_

= 3.07, S.D. = 0.45)  

อยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน (X
_

= 3.05, S.D. = 0.45)

 2.  ผลกำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

สังกัดส� ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำร ศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 จ�ำแนกตำมอำยุ ระดับกำรศึกษำ และ

สถำนภำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พบว่ำ 

  2.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำน

ศึกษำที่มีอำยุต่ำงกัน มีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ 

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยกำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

สังกัดส� ำ นักงำนเขตพื้ นที่ กำร ศึกษำประถมศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ของผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี  มีค่ำเฉลี่ย

ของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมมำกกว่ำผู้ที่มีอำยุ

น้อยกว่ำ 35 ปี และอำยุระหว่ำง 35–50 ปี ขณะเดียวกัน 

ผูท้ีม่อีำยนุ้อยกว่ำ 35 ปี มส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำแตก

ต่ำงกันกับผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 35–50 ปี อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05

  2.2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำน

ศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน พบว่ำ มีส่วนร่วมต่อ 

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวม

แตกต่ำงกัน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.05 โดยผู้ที่จบกำรศึกษำต�่ำกว่ำปริญญำตรีและตั้งแต่

ปรญิญำตรขีึน้ไป มส่ีวนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ
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ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพ

รวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนก็พบว่ำ ทุกด้ำนคณะกรรมกำร

สถำนศกึษำมส่ีวนร่วมแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ .05

  2.3 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำน

ศกึษำทีม่สีถำนภำพต่ำงกนั พบว่ำ มส่ีวนร่วมต่อกำรจดักำร

ศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยกำรมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3  และเมื่อเปรียบเทียบสถำนภำพ

รำยคู่ คือ ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ผู้แทนครู   ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนศิษย์เก่ำ   ผู้แทน

องค์กรชุมชน  และ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กพ็บว่ำ ทกุคูม่ส่ีวนร่วมต่อกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 1. กำรมส่ีวนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ ในภำพรวม 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับปำนกลำง 

และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนกำรบริหำร

วิชำกำรกำรบริกำรงำนบุคคล กำรบริหำรแผนงำนและ 

งบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป อยู่ในระดับปำนกลำง 

ทกุด้ำน อำจเนือ่งมำจำกควำมจรงิแล้วคณะกรรมกำรสถำน

ศึกษำยังไม่ได้มีบทบำทในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ

ตำมบทบำทหน้ำท่ีของตนเองตำมท่ีควรจะเป ็น ซึ่ง 

สอดคล้องกบังำนวิจัยของ เอ้ือมพร เครือบุตรดำ (2554: 123) 

ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่องกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำน

ศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีต่อกำรพัฒนำงำนสถำนศึกษำขั้นพื้น

ฐำน สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี ผลกำร

วจิยัพบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน มคีวำมคดิ

เห็นต่อกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น 

พื้นฐำนที่มีในกำรพัฒนำงำนสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและ

รำยด้ำน ทั้ง 4 ด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง  แต่ขณะที่ รำตรี 

พลูพฒัน์ (2553: 101) ได้ท�ำกำรวจิยัเรือ่งกำรมส่ีวนร่วมของ

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในกำรบรหิำรงำนของ

โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำน

ศกึษำขัน้พืน้ฐำนในกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนในสงักดั

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 ด้ำน 

ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบ

ประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำน

ทั่วไป โดยภำพรวมและรำยข้ออยู่ในระดับมำก

 2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

จ�ำแนกตำม อำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพของคณะ

กรรมกำร พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

ที่มีอำยุต่ำงกัน มีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำน

ศกึษำ โดยภำพรวมแตกต่ำงกนั คอืผูท้ีม่อีำยรุะหว่ำง 35–50 

ปีมีส่วนร่วมมำกว่ำผู้ที่มีอำยุ มำกกว่ำ 50 ปี และผู้ที่มีอำยุ

ต�ำว่ำ 35  ปี  เมื่อจ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำผู้ที่จบ

กำรศึกษำต�่ำกว่ำปริญญำตรี และปริญญำตรีขึ้นไป มีระดับ

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดย

ภำพรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

คอืผูท้ีม่กีำรศกึษำตัง้แต่ปรญิญำตรขีึน้ไปมส่ีวนร่วมมำกกว่ำ

ผูท้ีม่กีำรศกึษำต�ำ่กว่ำระดบัปรญิญำตรแีละเมือ่พจิำรณำโดย

จ�ำแนกตำมสถำนภำพของคณะกรรมกำร พบว่ำ คณะ

กรรมกำรสถำนศกึษำของสถำนศกึษำทีม่สีถำนภำพต่ำงกนั 

มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวม

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มี

สถำนภำพเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมมำกกว่ำสถำนภำ

พอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ เอื้อมพร เครือบุตรดำ 

(2554: 134) ที่ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนทีม่ต่ีอกำรพฒันำงำนสถำน

ศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดองค ์กำรบริหำรส ่วนจังหวัด

อบุลรำชธำน ีทีพ่บว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

ทีม่สีถำนภำพพืน้ฐำนต่ำงกนั จะมส่ีวนร่วมต่อกำรพฒันำงำน

ในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกันอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำระดับกำรมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำม อำยุ ระดับกำร

ศึกษำ และสถำนภำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอยู่ใน

ระดับปำนกลำง โรงเรียนควรพิจำรณำในเรื่องต่อไปนี้

 1. ให้ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นในควำมสำมำรถ

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำทุกคนเท่ำเทียมกัน เพื่อน�ำ

ไปสู่กำรพัฒนำสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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  2. มีกำรจัดประชุม อบรมให้ควำมรู้ โดยเฉพำะ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำต�่ำกว่ำ

ปริญญำตรี ซึ่งมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำน

ศึกษำน้อยกว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีระดับกำร

ศกึษำ สงูกว่ำปรญิญำตรอีำจเนือ่งจำกควำมรูค้วำมเข้ำใจใน

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำน้อยกว่ำ 

เพรำะกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ต้องอำศัยควำมร่วมมือของ

ชุมชนในกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำให้มีคุณภำพสอดคล้อง 

กับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

 3. สถำนศึกษำควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำให้บ่อยครั้ง เพื่อรับทรำบนโยบำยแนวทำง 

กำรปฏบิตัแิละกำรประสำนงำนในกำรท�ำงำนระหว่ำงสถำน

ศึกษำกับชุมชน เป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรท�ำงำนของ

สถำนศกึษำให้ชมุชนรบัทรำบควำมเคลือ่นไหวและแนวกำร

ท�ำงำนของสถำนศึกษำไปด้วย

 4. ควรศึกษำปัญหำกำรมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมกำรสถำนศกึษำในกำร มส่ีวนร่วมในกำรจดักำรศกึษำ

ของสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สรุำษฎร์ธำนเีขต 3 เพรำะจะท�ำให้ทรำบถงึปัญหำกำรมส่ีวน

ร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำว่ำมีปัญหำอย่ำงไร เพื่อจะได้

แก้ปัญหำได้ตรงจุดและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรมีส่วนร่วม

บริหำรสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น

 5.  ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งเสริมประสิทธิภำพกำร 

มีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

สรุำษฎร์ธำนเีขต 3 เพือ่สร้ำงแรงจงูใจ และสร้ำงควำมพร้อม

ทีจ่ะร่วมมอืกบัสถำนศกึษำ ตลอดจนสำมำรถท�ำงำนร่วมกบั

สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 6.  ควรศกึษำกำรพฒันำรปูแบบกำรมส่ีวนร่วมใน

กำรบรหิำรสถำนศกึษำทีเ่หมำะสมกบักำรบรหิำรกำรศกึษำ

ในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 เพื่อให้มีรูปแบบกำรมีส่วนร่วม 

ที่เหมำะสม 
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   วทิยำนพินธ์ศลิปศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยั 

 รำชภัฏอุบลรำชธำนี, 2553.

ศึกษำธิกำร, กระทรวง.  ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ 

 สถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  พ .ศ .  2546 .   

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและ 

 พัสดุภัณฑ์, 2546.

_______ .   คู ่ มื อ ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ข้ั น 

 พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์, 2546.

_______ .   แผนพัฒนา  ก า รศึ กษ าก ร ะท รว ง 

 ศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 คุรุสภำลำดพร้ำว, 2547.

เอื้อมพร  เครือบุตรดำ.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนางาน 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร 

 ส่วนจงัหวดัอบุลราชธานี.  วทิยำนพินธ์ครศุำสตร์ 

 มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิต 

 วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี, 

 2554.


