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บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรอ่ืน ในการจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็กและเพื่อเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 
จําแนกตาม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของโรงเรียน ประชากร 
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 2,656 คน และไดกลุมตัวอยาง จํานวน 345 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม แบบประเมินคา มีคาความเช่ือม่ัน 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา ที (t- test independent) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืน จําแนก 
ตามท่ีมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืนไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานการเสริมสราง 
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  
เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และ
ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามท่ีเห็นควร  
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษา
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นควร  

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 จําแนกตามเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกนั  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study roles of basic education committees in 

under the office of Sakaeo education region which come from the  Experts and the representative 
from other units. In order to management the education in the Office of Sakaeo education region. 
This research would like to compare Those roles of  basic education committees in the large and 
small school under the office of Sakaeo Education region 1 and 2. Dependent variable the size of 
school, people. The research Method, The sampling and 345 and 2656 basic education 
committees. The instrument used was a questionnaire about roles of education committees in 
school to used questionnaire 0.96 reliability. The research various statistical techniques were used 
namely percentage, mean, standard deviation and t – test independent. 

The results of the study were as follows : 
1. Compare those roles of basic education committees in school under the office of 

Sakaeo education rejoin. Dependent variable between Expert  and the representative  of the other 
union. In the overall picture they are not different Considering each item, it was about the relation 
ship between the institutes and community The institutes can be a part of development with 
community.  

2.  For the comparison of the stated members according to the size of the institutes, is 
large and small , the opinions of each group were not significantly different  at the level of 0.5 

3.  Not different in have part to handle in school under the office of Sakaeo education 
rejoin of different position. 
 

ความสําคัญของปญหา 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จ โรงเรียนตองบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน (School – Based Management) มีการกระจายอํานาจท้ังดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
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บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนท้ัง
ระบบ โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result – Based Management)    และจัดการเรียนรู
ท่ีมุงคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, ม.ป.ป. : 3) ดังปรากฏใน
แผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนดนโยบายการ
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและ
สถานศึกษา ตลอดจนใหประชาชน องคกรประชาคมภาคเอกชนเขาไปดําเนินการและมีสวนรวม
สนับสนุน กํากับ ตรวจสอบ การดําเนินงานการจัดการศึกษาของหนวยงาน และองคกรตางๆ เชน การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาในชุมชนทองถ่ิน 
เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน เปนประโยชนตอผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของคนใน
ทองถ่ิน (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.  
54 – 56) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจทําวิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมาจาก ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรอ่ืน ในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 วามีบทบาทในระดับใด   เพื่อใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา  ไดรับทราบบทบาทหนาท่ี มีความรูความเขาใจ  เห็นความสําคัญและ
สงเสริมสนับสนุน โดยเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

คําสําคัญ 
คณะกรรมการสถานศึกษา    การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ีมาจากผูทรงคุณวฒิุและผูแทนองคกรอ่ืน มีบทบาท

ในการจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2  
แตกตางกนั 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 
3.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัด

การศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมา
จากผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรอ่ืน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว       เขต 
1 และเขต 2 จํานวน 2,656 คน (ขอมูลเม่ือ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  
1,048  คน  ผูไมใชผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1,608  คน 

กลุมตัวอยางจํานวนประชากรท้ังหมดของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 และเขต 2  โดยกําหนดจากการเปดตารางขนาดของกลุมตัวอยางประชากรของทาโรยา
มาเน (Taro Yamane, 1970 : หนา  886 – 887 อางใน  ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 107-109) จากจํานวน
ประชากร 2,656 คน ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  345  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีแบงออกเปน 2  ตอน  ดังตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนตัวของผูท่ีตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อาชีพ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  List) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เปนแบบสอบถามมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรต (อางใน วิเชียร  เกตุสิงห, 2530 : 79 -80)  ประมาณคา 5 ระดับ 
ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด   

2.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  โดย  นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญอีก 5 ทาน ซ่ึงมีความรูเช่ียวชาญและมีประสบการณในเร่ืองบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Valdity) และ
หาคา IOC โดยใชคา IOC  ต้ังแต  .60  - 1.0 

2.2  การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืน ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ไดคาความเช่ือม่ัน .96 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1 การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ใชการหาคารอยละ  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

147 

3.2  การเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตาม เขต 1 และ เขต 2 ใชการหาคาการ
ทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   

3.3 การเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก  ใชการหาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   
 

ผลการวิจัย 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย มีอายุ 40 

– 50 ป  มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
และดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2  จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดย
ภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ
นี้ ตามท่ีเห็นควร 
 
อภิปรายผล 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ดานการสงเสริมและ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

148 

สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
และดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ท้ังนี้ เพราะวาองคประกอบของ
คณะกรรมการในการดําเนินงานระดับตางๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
นั้นมีรูปแบบการมุงเนนการบริหารโดยการมีสวนรวมในฝายตางๆ อันมีตัวแทนองคคณะบุคคลทั้ง
ภาครัฐและชุมชน  โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนนั้นไดมุงเนนใหผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนไดเขามามีสวนรวมมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา 
1.  ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก สงเสริมใหโรงเรียนทําธรรมนูญ
โรงเรียนหรือแผนพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  และ
กําหนดใหโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ตามลําดับ โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีสามารถวิเคราะห
ปญหา กําหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการไดดวยตนเอง การเสริมความเขมแข็ง ในกระบวนการ
บริหารจัดการของโรงเรียนรวมถึงการเสริมสรางศักยภาพใหแกหนวยงานหรือองคกรในทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของท่ีดําเนินการรวมกันในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใหสามารถเกื้อหนุนหรือสนับสนุน
การดําเนินงานของโรงเรียนเรื่องดังกลาวเปนเปาหมายสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรากร วงศดาว (2548) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเหลา  และโรงเรียนบานมอน  อําเภอลอง 
จังหวัดแพร พบวา ผลสภาพปญหาการดําเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ดานการกําหนดนโยบายและแผน ดานการปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย ภาพรวมอยูในระดับนอย 

2.  ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก พิจารณาความ
เปนไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน และศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําของโรงเรียน   ตามลําดับ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษามีความตองการใหนักเรียนในแตละสถานศึกษามีความรู
ความสามารถและเปนพลเมืองท่ีดี สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ในข้ันตอนท่ี 2  ของ อคิน รพีพัฒน และเจิมศักดิ์  ปนทอง (อางถึงในธีระพงษ  แกวหาวงษ,  2543 : 150-
154)  ซ่ึงไดเสนอข้ันตอนของการมีสวนรวมจากประสบการณภาคสนามในประเทศไทยวา การมีสวน
รวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมและการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปนข้ันตอนท่ีขาดไมได หาก
เจาหนาท่ีหรือนักพัฒนาตองการแตผลการพัฒนาใหเสร็จส้ินโดยฉับไว ก็จะตองดําเนินการ วางแผนดวย
ตนเอง  การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนจะชวยใหชุมชนเขาใจปญหาของตนเอง   และสามารถ
วางแผนไดดวยตนเอง  
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3.  ดานการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า  ไดแก 
ศึกษา สภาพปญหาความตองการภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอใหกับโรงเรียน ใหความเห็นชอบสาระ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน และใหความเห็นชอบ สาระหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน 
ตามลําดับ ท้ังนี้เพราะกรรมการมีสวนรวมในการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับปญหาและความตองการของ
ทองถ่ินมีบางสวนไดรวมเปนวิทยากรของสถานศึกษา สวนหลักสูตรทองถ่ินท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนนั้น
มีหลากหลายตามสภาพทองถ่ิน ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการนําลักสูตรทองถ่ินไปใชไอยางอยางมี
คุณภาพ   

4. ดานกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน และศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ตามลําดับ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการบริหารงานโรงเรียนท้ังปวงและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีบทบาทในฐานะเปนประธานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ท่ีจะตองรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานในตางๆของโรงเรียน
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  

5. ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูง
ไปหาตํ่า ไดแก รวมสนับสนุนโรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศ ดานขอมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียนใน
เขตบริการ ดานคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน จัดหาทุน อุปกรณการศึกษาและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ 
แกนักเรียนท่ีขาดแคลน และสนับสนุนชวยเหลือเด็กท่ีขาดแคลนใหสามารถเรียนจนจบหลักสูตรข้ัน
พื้นฐาน  ตามลําดับ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหารและครู ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน ท้ังในลักษณะการวางแผนและการปฏิบัติงานรวมกัน จําเปนตอง
เขาใจพึ่งบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปราโมทย คลายศิริ (2545) ไดศึกษาเร่ือง การปฏิบัติตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ดานการสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาโดยท่ัวไปอยูใน
ระดับมาก การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

6.  ดานการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
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จากสูงไปหาตํ่า ไดแก สนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคล สนับสนุนในการจัดหาสื่อ อุปกรณและส่ิงตางๆใหโรงเรียนเพ่ือ
ชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และกํากับติดตามเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาในเขตบริการ ไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตามลําดับ  ท้ังนี้เปนเพราะวาการจัดการศึกษาหรือสงเสริมเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษน้ัน สถานศึกษาดําเนินการโดยสงครูเขารับการอบรมเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

7. ดานการเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา โดยภาพรวม      อยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก สรางขวัญกําลังใจและ
ยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน สนับสนุนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของ
โรงเรียน และสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม  

8. ดานการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัยรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ของทองถ่ินและของชาติ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก สนับสนุนการจัดทํากิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติพรอมท้ังยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถ่ิน และกํากับ
ติดตามการใชวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา บทบาทและภารกิจของผูบริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจําเปนตองเรียนรูแหลงทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงประกอบดวย เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ทรัพยากรจากชุมชน ผูบริหารควรตระหนักวามีปจจัยเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหโรงเรียน
สามารถทํางานรวมกับชุมชนไดคือการใชกระบวนการมีสวนรวมอยางกลมกลืน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมบูรณ  อวยศิลป (2548) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีตอการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษากรณีโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กระบ่ี พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรอยละ 90 มีบทบาทสําคัญในการจัดหาทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สนับสนุน วัสดุอุปกรณ การระดมงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา  และมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงานหรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

9. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากสูงไปหาตํ่า ไดแก ประสานงานกับชุมชนและองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนใหเขารวมกัน
พัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน และสงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และเพื่อบริการ
ชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน  ถูกตีความไปในความหมายตาง ๆ กัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพ  ความคิด  
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ความเช่ือถือ  และความยึดม่ันของแตละบุคคล  หนวยงาน  องคกร  กาลเวลาและพื้นท่ี  สอดคลองกับ 
ชุมพล เสมาขันธ (2547 : 38) กลาววา การใหการศึกษา การสรางองคกร  พื้นฐานในกลุมตางๆที่อยูใน
ชนบทซ่ึงตองการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามาทํากิจกรรมรวมกัน 

10. ดานการใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอ
ตอธารณชน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูง
ไปหาตํ่า ไดแก เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนกอน
นําไปเผยแพรตอสาธารณชน รับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
โรงเรียน สงเสริมใหโรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน  และสงเสริมให
โรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
สวนมากสถานศึกษาโดยมีผูบริหารและคณะครูเปนผูจัดทําข้ึน โดยใชรัฐธรรมนูญโรงเรียนเปนแนวทาง
และกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการรับทราบและใหความเห็นตามท่ีสถานศึกษาเสนอ ท้ังนี้
กรรมการบางสวนท่ีเขาไปเปนกรรมการในโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป และในสวนของ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป สวนมากกรรมการใหการสนับสนุนดานแรงงานและ
งบประมาณ 

11. ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามท่ีเห็น
ควรโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา 
ไดแก สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือแกโรงเรียนในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด และสนับสนุนใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ ในการ
ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีการจัดใหภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา 

12. ดานการปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ไดแก 
สงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมือแกสถานศึกษาในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด อาจเปนเพราะวาหนาท่ีดานนี้ เปนหนาท่ีใหม ท่ีระบุไวในระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาฉบับปจจุบัน การปฏิบัติหนาท่ีหรือไมปฏิบัติก็
ไมมีผลไดผลเสียตอกรรมการมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาก็ไมมี
หนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรงและไมมีงบประมาณใดๆ สนับสนุนการดําเนินงาน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ ชุติภิญโญกุล (2547) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในทัศนะของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืน 
จําแนกตามท่ีมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืนไมแตกตางกัน   เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ  ดาน
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน และดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามท่ีเห็นควร 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ ตางก็มี
นโยบายใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและความ
คาดหวังของชุมชน  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดเล็ก จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามท่ีเห็นควร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของ
โรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ ตางก็มีนโยบายใหสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและความคาดหวังของชุมชน ดังนั้นโรงเรียนแตละท่ีมี
ขนาดใดตางก็มีนโยบายในการจัดการศึกษาแตละแหงแตกตางกันออกไป เพื่อใหการดําเนินงานนั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ฉะนั้นไมวาโรงเรียนจะสังกัดอยูในเขตไหน 
ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกคนตางก็ตองมีกระบวนการจัดการศึกษาและระบบโครงสราง
องคการเหมือนกันทุกแหง ไมวาโรงเรียนท่ีมีขนาดใดตางก็ปฏิบัติงานสนองนโยบายท้ังส้ิน ยึด
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวเหมือนกัน 
 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
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โรงเรียนควรกําหนดบทบาทในการจัดการศึกษารวมกันระหวางผูทรงคุณวุฒิและผูแทน
องคกรใหชัดเจนและแนนอน ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสถานศึกษา และนําผลการไปพิจารณาปรับปรุงใหดีข้ึน ควรจัดใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดออกไปพบปะผูปกครองในชุมชนใหมากข้ึน  

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว วามีความพรอมในการจัดการศึกษามากนอย 
แคไหน      

2.2  ควรศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

2.3  ควรศึกษาถึงความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต1 และเขต 2  
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