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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
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในงานทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานบริหารงานท่ัวไป โดย

จาํแนกตามเพศ และระดบัการศกึษา ประชากรในการศกึษาคนควา คอืคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรยีน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2555 จํานวน 69 คน เคร่ือง

มือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผานการ

ทดสอบหาคาความเช่ือมัน่โดยใชสตูรสมัประสิทธิ ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach”s Alpha coeffi cient)ไดคาความ

เชื่อมั่นเทากับ .864 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีตอการจัดการศึกษาโดยใชสถิติ t -test for independent และ 

f-test ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานมีความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับเทศบาลเมือง จงัหวดันครราชสีมา ภาพรวมอยูในระดับตองการมาก

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 popu-

lation 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 fi nd the reliability value by Cronbach’s Alpha coeffi cient rule. It 

can fi nd 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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** ดร., บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย



65

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

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

 การศกึษาเปนกระบวนการทีส่าํคญัในการพฒันา

คนและคุณภาพชีวิต โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษา 

มีบทบาทหนาท่ีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม เปนผูนํา

ความเปล่ียนแปลงสภาพความเปนอยูของประชาชนให

ดีขึ้นเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ชุมชนกับโรงเรียน

มีความสัมพันธใกลชิด และมีกิจกรรมทางสังคมรวมกัน

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 

2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทาง

สายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอ

ประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุง

ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 

เกดิการบูรณาการแบบองครวมท่ียดึ“คน”เปนศนูยกลาง

ของการพัฒนาอยางมี“ดลุยภาพ”ทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง สิ่งแวดลอมเปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับรวมทั้งเชื่อม

โยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตางๆ ทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดย

คาํนงึถงึการพฒันาอยางตอเนือ่งตลอดชวีติสอดคลองกบั

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 เปนกฎหมายแมบทในการบริหาร

และจัดการศึกษาอบรม และสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาแหงชาติ ไดจัดทําแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ

จัดทํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลป
วฒันธรรม รวมทัง้ใหเปนแนวทางในการจดัทาํแผนปฏบิตัิ

การของหนวยงานทีเ่กีย่วของ ใหสอดคลองกนัทัง้ประเทศ 

โดยมีการกําหนดเจตนารมณของแผนที่มุงพัฒนาสังคม

ไทยใหเปนสังคมท่ีเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ 

สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรู และสังคม

สมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน ซึง่การศึกษาเปนกระบวน

การทีส่าํคัญในการพฒันาคนและคุณภาพชวีติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-

2554) และแผนการศึกษาแหงชาติ การปฏิรูปการศึกษา

สืบเนื่องมาจากการที่สังคมขาดความเชื่อมั่นในระบบการ

จดัการศึกษา (พ.ศ.2545-2559) ไดใหความสาํคญัในการ

พฒันา “คน” เปนศนูยกลางโดยอาศยัการศกึษาเปนกระ

บวนการเรียนรูในการพัฒนาคนรอบดานและอยางสมดุล 

ซึง่พระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิ2542 และแกไขเพ่ิม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความมุงหมายและ

หลักการวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา

มีความรู คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 

 ปจจุบนัการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี

การเปล่ียนแปลง โดยอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 40 

แหงราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และขอ 2 แหงกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ

การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 กําหนดให

สถานศึกษาขนาดใหญที่มีนักเรียนเกินกวา 300 คน ให
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มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน 

และสถานศึกษาขนาดกลางท่ีมีนักเรียนไมเกิน 300 คน 

ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน 

 จากความสําคัญและสภาพปญหาที่กลาวมา

ขางตน ผูศึกษาคนควาในฐานะดํารงตําแหนงเปนครู

ผูสอนในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ไดมี

ความตระหนักในการบริหารแบบมีสวนรวมและเห็น

ความสําคัญตอการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน

ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําผลไปพัฒนา ปรับปรุงการ

บริหารสถานศึกษาใหมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ในโอกาสตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 

 1. เพือ่ศกึษาระดบัความตองการมสีวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 2.  เพือ่เปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา

 ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 

เทศบาลเมืองปากชองจํานวน 2 โรงเรียน และเทศบาล

เมืองบัวใหญ จํานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน

แบงเปนโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 4 โรงเรียน และ

โรงเรยีนขนาดกลางจํานวน 1 โรงเรยีน ประชากรรวมท้ังสิน้

จํานวน 69 คน 

4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คอื ตอนที ่1 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 

แบบสอบถามความตองการการมีสวนรวมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ในดานการจัดการศึกษา 4 ดาน ตอนที่ 3 

ขอเสนอแนะ แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับเทศบาลเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนํา

แบบสอบถามไปใหประชากรตอบแลวเก็บแบบสอบถาม

ดวยตนเอง

6. การวิเคราะหขอมูล 

 โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows สถิติ

พื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง

เบนมาตรฐานจากประชากร สถิติที่ใชในการทดสอบ

สมมุตฐิาน ไดแก t -test for independent เปรียบเทียบ
ความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน

ศกึษา ในการจัดการศึกษา ในงานท้ัง 4 ดาน ไดแก f-test

7. ขอบเขตของการศึกษาคนควา

 1. ประชากร

  ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
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ทองถิน่ ระดบัเทศบาลเมือง จงัหวดันครราชสีมา ประกอบ

ดวย เทศบาลเมืองปากชองและเทศบาลเมืองบัวใหญ 

จาํนวน 5 โรงเรยีน ซึง่แบงเปนโรงเรยีนขนาดใหญจาํนวน 

4 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลางจํานวน 1 โรงเรียน 

รวมประชากรในการศกึษาคนควาในครัง้นี ้จาํนวน 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

    - ดานบริหารงานท่ัวไป

 3. ระยะเวลาในการศึกษาคนควาและเก็บ

รวบรวมขอมูล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555

8.  สรุปผลการศึกษาคนควา
 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้

 8.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับ
ตองการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความตองการในทุกๆ

ดานอยูในระดับตองการมากตามลําดับ คือดานการ

บริหารงานท่ัวไปดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล

และดานงบประมาณ 

  8.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาดานวิชาการในภาพรวมอยู

ในระดับตองการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

ความตองการในระดบัตองการมากและความตองการปาน

กลาง โดยในขอท่ีมีระดับความตองการมากที่สุด ไดแก 

การมีสวนรวมในการสังเกต เฝาระวังพฤติกรรมนักเรียน

ในชุมชนที่มีพฤติกรรมเส่ียงตออบายมุขตางๆ และมีสวน

รวมกับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

ในหองเรียน สวนในขอที่มีระดับความตองการนอยที่สุด 

ไดแก มีสวนรวมประชุมปรึกษา และเสนอแนะความคิด

เห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร

 8.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาดานงบประมาณในภาพรวม

อยูในระดบัตองการมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวามี

ความตองการในระดบัตองการมากและความตองการปาน

กลาง โดยในขอที่มีระดับความตองการมากท่ีสุด ไดแก มี

สวนรวมในการสนับสนุนจัดหางบประมาณในการพัฒนา

อาคาร สถานท่ีและแหลงเรียนรูในโรงเรียน สวนในขอที่

มีระดับความตองการนอยที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายเงินของโรงเรียน

 8.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานบุคคล
ในภาพรวมอยูในระดบัตองการมาก เมือ่พจิารณาเปนราย

ขอ พบวามีความตองการในระดับความตองการมากและ

ความตองการปานกลาง โดยในขอทีม่รีะดับความตองการ
มากทีส่ดุ ไดแก มสีวนรวมในการสนบัสนนุดานการบรกิาร

สขุภาพแกบคุลากรในโรงเรียน เชน การตรวจสุขภาพ และ

มสีวนรวมในการวางกฎระเบยีบ ขอปฏบิตัขิองบคุลากรใน

โรงเรยีน สวนในขอทีม่รีะดบัความตองการนอยทีส่ดุ ไดแก 
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มีสวนรวมในการสนับสนุนสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร

ในโรงเรียน 

  8.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาดานบริหารงานท่ัวไปในภาพ

รวมอยูในระดับตองการมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบ

วามีความตองการในระดับตองการมากทุกขอ โดยในขอ

ที่มีระดับความตองการมากที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการ

ดแูล บาํรงุรกัษาเครือ่งมอื สือ่การสอน สวนในขอท่ีมรีะดบั

ความความตองการนอยที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการนํา

นักเรียนไปศึกษาตามแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

 8.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทีม่เีพศตางกนัมีความ

คิดเห็นในเร่ืองความตองการการมีสวนรวมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน

ภาพรวมและดานการบริหารวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพศหญิงมีความ

ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับตองการ
มาก มากกวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศ

ชาย
 8.7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกันมีความตองการการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาแตกตางกัน โดยดานการบริหาร

งานบุคคล พบวาความตองการการมีสวนรวมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
เทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู โดย

ผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญา
ตรี มีความคิดเหน็แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

9. อภิปรายผล

 จากการศึกษาคนควาเพื่อศึกษาความตองการ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับเทศบาลเมือง จังหวัด

นครราชสีมา มาใชในงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการ

บริหารงานทั่วไป เมื่อนํามาเปรียบเทียบจําแนกตาม เพศ 

และระดบัการศกึษา ซึง่สามารถนาํมาอภปิรายผลได ดงันี้

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ

เทศบาลเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทีม่เีพศตางกนัมีความ

คิดเห็นในเร่ืองความตองการการมีสวนรวมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน

ภาพรวมและดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหาร

งานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพศหญิงมีความตองการการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาในระดับตองการมาก มากกวาคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพศชาย ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศหญิง

จะมีความละเอียด ถี่ถวน และมีเวลาวางในการเขารวม

กิจกรรมกับทางสถานศึกษามากกวาเพศชาย ทําใหคณะ

กรรมการสถานศึกษาเพศหญิงมีความตองการ และความ

สนใจในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษามากกวาคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชาย ซึ่งสอดคลอง

กับ สุภาพ อุตตะวิใจ (2553) ไดศึกษาแนวทางพัฒนา
ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงแมสอด ผลการศกึษา

พบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแมสอด กรณีการมีสวน

รวมสูง ในภาพรวมพบวา อยูในระดบัมาก สวนปจจยัทีส่ง

ผลตอการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาสงักดั
เทศบาลเมอืงแมสอด กรณกีารม ีสวนรวมปกตใินภาพรวม

พบวา อยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนาปจจัยที่
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สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

สงักดัเทศบาลเมอืงแมสอด กรณีการมสีวนรวมปกต ิและ

สอดคลองกับ จําเนียร งามสงวน (2551) ไดศึกษาเร่ือง

บทบาทของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอการพัฒนาสถานศึกษาในตําบลเมืองแปง อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอนพบวาคณะกรรมการสถานศึกษายัง

ไมมีความเขาใจในเรื่องแผนและนโยบายตางๆ เทาท่ีควร

 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาแตกตางกัน โดย ดานบริหารงาน

บุคคล พบวาความตองการของคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัด

นครราชสมีา มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู โดยผูที่มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง

กับ ไพโรจน ใสสดศรี (2549) ไดศึกษาเรื่องสภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย 

เขต 2 ผลการวิจัยดังนี้ 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภา

พการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น 

ฐานดานวิชาการดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล 

และดานการบริหารท่ัวไป โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีมเีพศตาง

กัน มีความคิดเกี่ยวกบัสภาพการปฎิบัติงานทั้ง 4 ดานไม

แตกตางกัน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี

คณุวฒุกิารศกึษาตางกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพกา

รปฎิบตังิานในทุกดานตางกนัอยางมนียัสาํคัญ ทางสถติทิี่

ระดับ .05 และสอดคลองกับ ทรงศักดิ์ เงินเมือง (2554) 
ไดศกึษาเร่ืองการใชเทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล

ในการ บริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ทศันะของครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้

ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 

2 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. การใชเทคนิคการบริหารโดยองค

คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถาน 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณา

เปนรายดาน พบวา ทกุดานมคีาเฉลีย่อยูในระดับมาก โดย

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก เทคนิคการควบคุมคุณภาพ

แบบกลุมควบคมุ และดานทีม่คีาเฉลีย่ต่ําสดุ ไดแก เทคนคิ

การบริหารแบบมีสวนรวม 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการ

เปรยีบเทยีบการใชเทคนคิการบรหิารโดยองคคณะบุคคล 

ในการบริหารสถานศึกษา ของผูบรหิารสถานศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จําแนก

ตามขนาดสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ .05 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวาทกุดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

10. ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาคนควา

ไปใช

  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและผูมสีวนเก่ียวของ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ควรนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ไปใช
เปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ศึกษาวาคณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาในเรื่องใดบางและพัฒนาในเรื่องใดบาง 

เพือ่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนใหดขีึน้ตอไป

  1.2 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา แตละ

แหงควรมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธใหคณะ

กรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบตางๆซึ่งสงผลตอการบริหารงานทั้ง 

4 ดานของสถานศึกษาใหเหมาะสมและใหสามารถนําไป

สูการปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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 2.  ขอเสนอแนะสาํหรบัการทาํการศกึษาคนควา

ตอไป

  2.1 ควรมีการกาํหนดตวัแปรตนหรอืตัวแปร

อิสระในการศึกษามากกวานี้

  2.2 ในดานตัวแปร ระดับการศึกษาควร

กาํหนดชวงระดบัการศกึษาใหมากกวานีจ้ะเปนการดมีาก 

เพราะจะเปนการเพิม่ความละเอยีดของการศกึษาคนควา

และผลการศึกษาคนควาจะมีความนาเชื่อถือมากขึ้น

  2.3 ควรมกีารศกึษาคนควาเชงินโยบายเกีย่ว

กับการพัฒนารูปแบบวิธีการท่ีจะใหคณะกรรมการสถาน

ศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากข้ึน 

ซึง่จะไดสอดคลองกบัความตองของกรรมการสถานศึกษา

และความตองการทองถิ่นชุมชนตอไป
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