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ศึกษาความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
STUDY OF PARTICIPATION NEED OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
IN MANAGEMENT OF THE SCHOOLS UNDER LOCAL ADMINISTRATION
WITH DISTRICT MUNICIPAL LEVEL IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ฐิยาภา มุขวัณโน*อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน**
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในงานทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานบริหารงานทั่วไป โดย
จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ประชากรในการศึกษาคนควา คือคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2555 จํานวน 69 คน เครื่อง
มือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผานการ
ทดสอบหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสตู รสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach”s Alpha coefficient)ไดคา ความ
เชื่อมั่นเทากับ .864 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีตอการจัดการศึกษาโดยใชสถิติ t -test for independent และ
f-test ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความตองการการมีสว นรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยูใ นระดับตองการมาก
และรายดานอยูในระดับตองการมากและระดับตองการปานกลาง
คําสําคัญ: ความตองการการมีสวนรวม
ABSTRACT
The purpose of this research was the study of the needs for the participation of the basic
education board in 4 sides. There were academic administration, budget administration, human
resource management, and general administration separated by gender and education. The population for the research is 69 basic education board in the schools under the municipality of local
government organizations in Nakornrachasima province. The instrument in this research is rating scale
in 5 levels that passed the test to find the reliability value by Cronbach’s Alpha coefficient rule. It
can find the reliability. value is.864 The statistics used in data analysis are percentage, mean, and
standard deviation to compare the opinions of the administrators and the teachers in the schools
under the municipality of local government organizations in Nakornrachasima province on the use
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the information technology in the education administration in the schools by using the statistics
t-test for independent and f-test. The results of the research: The basic education board want to
participate in the basic education management. The education management in the schools under
the municipality of local government organizations in Nakornrachasima province have the very
needs in all sides.
Keyword: participation need
1. บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการทีส่ าํ คัญในการพัฒนา
คนและคุณภาพชีวิต โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษา
มีบทบาทหนาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม เปนผูนํา
ความเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของประชาชนให
ดีขึ้นเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ชุมชนกับโรงเรียน
มีความสัมพันธใกลชิด และมีกิจกรรมทางสังคมรวมกัน
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทาง
สายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอ
ประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุง
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย
เกิดการบูรณาการแบบองครวมทีย่ ดึ “คน”เปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาอยางมี“ดุลยภาพ”ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดลอมเปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับรวมทั้งเชื่อม
โยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตางๆ ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดย
คํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
รั ฐ บาลประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 เปนกฎหมายแมบทในการบริหาร
และจัดการศึกษาอบรม และสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแหงชาติ ไดจัดทําแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม รวมทัง้ ใหเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั ิ

การของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ใหสอดคลองกันทัง้ ประเทศ
โดยมีการกําหนดเจตนารมณของแผนที่มุงพัฒนาสังคม
ไทยใหเปนสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ
สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรู และสังคม
สมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน ซึง่ การศึกษาเปนกระบวน
การทีส่ าํ คัญในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554) และแผนการศึกษาแหงชาติ การปฏิรูปการศึกษา
สืบเนื่องมาจากการที่สังคมขาดความเชื่อมั่นในระบบการ
จัดการศึกษา (พ.ศ.2545-2559) ไดใหความสําคัญในการ
พัฒนา “คน” เปนศูนยกลางโดยอาศัยการศึกษาเปนกระ
บวนการเรียนรูในการพัฒนาคนรอบดานและอยางสมดุล
ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ 2542 และแกไขเพิม่
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความมุงหมายและ
หลักการวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
มี ค วามรู คุ ณ ธรรม และวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
ปจจุบนั การมีสว นรวมในการบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การเปลีย่ นแปลง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40
แหงราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และขอ 2 แหงกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 กําหนดให
สถานศึกษาขนาดใหญที่มีนักเรียนเกินกวา 300 คน ให
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มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน
และสถานศึกษาขนาดกลางที่มีนักเรียนไมเกิน 300 คน
ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน
จากความสํ า คั ญ และสภาพป ญ หาที่ ก ล า วมา
ขางตน ผูศึกษาคนควาในฐานะดํารงตําแหนงเปนครู
ผูสอนในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ไดมี
ความตระหนั ก ในการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มและเห็ น
ความสําคัญตอการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผลไปพัฒนา ปรับปรุงการ
บริหารสถานศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในโอกาสตอไป
2. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพือ่ ศึกษาระดับความตองการมีสว นรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ เปรียบเทียบความตองการมีสว นรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่
ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย
เทศบาลเมืองปากชองจํานวน 2 โรงเรียน และเทศบาล
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เมืองบัวใหญ จํานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน
แบงเปนโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 4 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 1 โรงเรียน ประชากรรวมทัง้ สิน้
จํานวน 69 คน
4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2
แบบสอบถามความต อ งการการมี ส ว นร ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ในดานการจัดการศึกษา 4 ดาน ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะ แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ เทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนํา
แบบสอบถามไปใหประชากรตอบแลวเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเอง
6. การวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows สถิติ
พื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานจากประชากร สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมุตฐิ าน ไดแก t -test for independent เปรียบเทียบ
ความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ในการจัดการศึกษา ในงานทัง้ 4 ดาน ไดแก f-test
7. ขอบเขตของการศึกษาคนควา
1. ประชากร
ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว น
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ทองถิน่ ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
ดวย เทศบาลเมืองปากชองและเทศบาลเมืองบัวใหญ
จํานวน 5 โรงเรียน ซึง่ แบงเปนโรงเรียนขนาดใหญจาํ นวน
4 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลางจํานวน 1 โรงเรียน
รวมประชากรในการศึกษาคนควาในครัง้ นี้ จํานวน 69 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตาม
2.1.1 เพศ
- ชาย
- หญิง
2.1.2 ระดับการศึกษา
- ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับสูงกวาปริญญาตรี
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาในงาน 4 ดาน ดังนี้
- ดานวิชาการ
- ดานงบประมาณ
- ดานบริหารงานบุคคล
- ดานบริหารงานทั่วไป
3. ระยะเวลาในการศึ ก ษาค น คว า และเก็ บ
รวบรวมขอมูล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
8. สรุปผลการศึกษาคนควา
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้
8.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับ
ต อ งการมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการในทุกๆ
ด า นอยู ใ นระดั บ ต อ งการมากตามลํ า ดั บ คื อ ด า นการ
บริหารงานทั่วไปดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานงบประมาณ

8.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาดานวิชาการในภาพรวมอยู
ในระดับตองการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี
ความตองการในระดับตองการมากและความตองการปาน
กลาง โดยในขอที่มีระดับความตองการมากที่สุด ไดแก
การมีสวนรวมในการสังเกต เฝาระวังพฤติกรรมนักเรียน
ในชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตออบายมุขตางๆ และมีสวน
รวมกับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ในหองเรียน สวนในขอที่มีระดับความตองการนอยที่สุด
ไดแก มีสวนรวมประชุมปรึกษา และเสนอแนะความคิด
เห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
8.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาดานงบประมาณในภาพรวม
อยูใ นระดับตองการมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวามี
ความตองการในระดับตองการมากและความตองการปาน
กลาง โดยในขอที่มีระดับความตองการมากที่สุด ไดแก มี
สวนรวมในการสนับสนุนจัดหางบประมาณในการพัฒนา
อาคาร สถานที่และแหลงเรียนรูในโรงเรียน สวนในขอที่
มีระดับความตองการนอยที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายเงินของโรงเรียน
8.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานบุคคล
ในภาพรวมอยูใ นระดับตองการมาก เมือ่ พิจารณาเปนราย
ขอ พบวามีความตองการในระดับความตองการมากและ
ความตองการปานกลาง โดยในขอทีม่ รี ะดับความตองการ
มากทีส่ ดุ ไดแก มีสว นรวมในการสนับสนุนดานการบริการ
สุขภาพแกบคุ ลากรในโรงเรียน เชน การตรวจสุขภาพ และ
มีสว นรวมในการวางกฎระเบียบ ขอปฏิบตั ขิ องบุคลากรใน
โรงเรียน สวนในขอทีม่ รี ะดับความตองการนอยทีส่ ดุ ไดแก
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มีสวนรวมในการสนับสนุนสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
ในโรงเรียน
8.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาดานบริหารงานทัว่ ไปในภาพ
รวมอยูใ นระดับตองการมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบ
วามีความตองการในระดับตองการมากทุกขอ โดยในขอ
ที่มีระดับความตองการมากที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการ
ดูแล บํารุงรักษาเครือ่ งมือ สือ่ การสอน สวนในขอทีม่ รี ะดับ
ความความตองการนอยที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการนํา
นักเรียนไปศึกษาตามแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
8.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีม่ เี พศตางกันมีความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งความต อ งการการมี ส ว นร ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมและดานการบริหารวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศหญิงมีความ
ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับตองการ
มาก มากกวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศ
ชาย
8.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีความตองการการมีสวนรวม
ในการจั ด การศึ ก ษาแตกต า งกั น โดยด า นการบริ ห าร
งานบุคคล พบวาความตองการการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู โดย
ผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญา
ตรี มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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9. อภิปรายผล
จากการศึกษาคนควาเพื่อศึกษาความตองการ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ เทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา มาใชในงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารงานทั่วไป เมื่อนํามาเปรียบเทียบจําแนกตาม เพศ
และระดับการศึกษา ซึง่ สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีม่ เี พศตางกันมีความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งความต อ งการการมี ส ว นร ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมและดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหาร
งานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพศหญิงมีความตองการการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาในระดับตองการมาก มากกวาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชาย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศหญิง
จะมีความละเอียด ถี่ถวน และมีเวลาวางในการเขารวม
กิจกรรมกับทางสถานศึกษามากกวาเพศชาย ทําใหคณะ
กรรมการสถานศึกษาเพศหญิงมีความตองการ และความ
สนใจในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษามากกวาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชาย ซึ่งสอดคลอง
กับ สุภาพ อุตตะวิใจ (2553) ไดศึกษาแนวทางพัฒนา
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแมสอด กรณีการมีสวน
รวมสูง ในภาพรวมพบวา อยูใ นระดับมาก สวนปจจัยทีส่ ง
ผลตอการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองแมสอด กรณีการมี สวนรวมปกติในภาพรวม
พบวา อยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนาปจจัยที่
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สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด กรณีการมีสว นรวมปกติ และ
สอดคลองกับ จําเนียร งามสงวน (2551) ไดศึกษาเรื่อง
บทบาทของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอการพัฒนาสถานศึกษาในตําบลเมืองแปง อําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอนพบวาคณะกรรมการสถานศึกษายัง
ไมมีความเขาใจในเรื่องแผนและนโยบายตางๆ เทาที่ควร
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาแตกตางกัน โดย ดานบริหารงาน
บุ ค คล พบว า ความต อ งการของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู โดยผูที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับ ไพโรจน ใสสดศรี (2549) ไดศึกษาเรื่องสภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย
เขต 2 ผลการวิจัยดังนี้ 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภา
พการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานดานวิชาการดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ เี พศตาง
กัน มีความคิดเกี่ยวกับสภาพการปฎิบัติงานทั้ง 4 ดานไม
แตกตางกัน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณวุฒกิ ารศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพกา
รปฎิบตั งิ านในทุกดานตางกันอยางมีนยั สําคัญ ทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 และสอดคลองกับ ทรงศักดิ์ เงินเมือง (2554)
ไดศกึ ษาเรือ่ งการใชเทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล
ในการ บริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครูผสู อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต

2 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. การใชเทคนิคการบริหารโดยองค
คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 ในภาพรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
แบบกลุม ควบคุม และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด ไดแก เทคนิค
การบริหารแบบมีสวนรวม 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการ
เปรียบเทียบการใชเทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล
ในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
10. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาคนควา
ไปใช
1.1 ผูบ ริหารสถานศึกษาและผูม สี ว นเกีย่ วของ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ควรนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ไปใช
เปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ศึกษาวาคณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาในเรื่องใดบางและพัฒนาในเรื่องใดบาง
เพือ่ สงผลตอการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนใหดขี นึ้ ตอไป
1.2 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา แตละ
แห ง ควรมี ก ารกํ า หนดนโยบายและกลยุ ท ธ ใ ห ค ณะ
กรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ศึ ก ษาในรู ป แบบต า งๆซึ่ ง ส ง ผลต อ การบริ ห ารงานทั้ ง
4 ดานของสถานศึกษาใหเหมาะสมและใหสามารถนําไป
สูการปฏิบัตทิ ี่มีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําการศึกษาคนควา
ตอไป
2.1 ควรมีการกําหนดตัวแปรตนหรือตัวแปร
อิสระในการศึกษามากกวานี้
2.2 ในด า นตั ว แปร ระดั บ การศึ ก ษาควร
กําหนดชวงระดับการศึกษาใหมากกวานีจ้ ะเปนการดีมาก
เพราะจะเปนการเพิม่ ความละเอียดของการศึกษาคนควา
และผลการศึกษาคนควาจะมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาคนควาเชิงนโยบายเกีย่ ว
กับการพัฒนารูปแบบวิธีการที่จะใหคณะกรรมการสถาน
ศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น
ซึง่ จะไดสอดคลองกับความตองของกรรมการสถานศึกษา
และความตองการทองถิ่นชุมชนตอไป
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