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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2555 จาก 10 โรงเรียนจ านวน 90 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหา
และข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด    ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนใน  
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กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปมีส่วนร่วมมาก ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วมปานกลาง สรุปได้ ดังนี้ (1) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ (3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ ร่วมงานและให้ขวัญก าลังใจในโอกาสต่างๆ กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน (4) ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมมีส่วนร่วมมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ สอดส่องดูแลรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 ส าหรับ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปได้ดังนี้ (1) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีปัญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานยังขาด
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีคู่มือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ปัญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ไม่ทราบงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้โอกาสคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน (3) ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่พบปัญหาและข้อเสนอแนะ (4) ด้าน
การบริหารงานทั่วไป มีปัญหาคือ โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงและแจ้งการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน ฐานจะได้เข้าใจ และช่วยประชาสัมพันธ์ 
 ส าหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสรุปได้ดังนี้ (1) 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น (2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจและร่วมประเมินผล ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านการบริหารงาน
บุคคล ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาทในการวางแผน รวมทั้งการสนับสนุน 
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กิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา และ (4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เพ่ือแจ้งให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับทราบ และควรจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้
บ่อยครั้งขึ้น 
 
ค าส าคัญ 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา 
 
Abstract 
 This research aimed to study the participation in education management of basic 
educational committees of the schools in Parchimpattana Educational Development Network, 
Mae Chaem District, Chiang Mai Province.  The population used in this study were basic 
educational committees from 10 schools in Parchimpattana Educational Development Network, 
Mae Chaem District, Chiang Mai Province in the academic year 2012.  The total number was 90. 
The tools used consisted of 2 sets.  The first one was a questionnaire 
Composed of 3 parts; part 1 respondent status, part 2  participation in education management 
of basic educational committees, and part 3 problems and suggestions.  The second was an 
unstructured interview.  The statistics used for analyzing the collected data were frequency, 
percentage, mean and standard deviation and a content analysis. 
 The results regarding the participation consisting of 4 aspects: (1) educational 
management (2) budget management (3) personnel management (4) general management 
revealed that the participation of all aspects were to the medium level.  When considered each 
aspect, it showed that the participation of general management was at the high level whereas 
the participation of education, budget management  and personnel management was at the 
medium level.  Problems and suggestions about how to participate in the education of the 
Basic Education Commission. Summarized as follows: educational management according to the 
problems, it was found that the basic education committee lacked understanding about their 
roles as well as their duties.  It was suggested that the development training about roles and  
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duties of basic educational committee should be arranged and manuals for basic educational 
committee should be provided.  The problem concerning budget management was that the 
basic educational committee did not have any ideas about various budget of the school.  It was 
recommended that the basic educational committee should take part in meeting and planning 
the school budget as well as various expenses. On the aspect of personnel management, there 
were neither problems nor recommendations.  On the aspect of general management, the 
problem was that the school lack the public relations tasks to the basic educational committee. 
It was suggested that the school should arrange a meeting and inform them about the school 
performances in order to make the basic educational committee understand and help the 
school publicize the school performances.  
 According to the structured interview, it revealed that the interviewees agreed with the 
results of the research and suggested that on the aspect of education management, the basic 
educational committee as the community representatives should involve in the school 
education management more than usual.  On the aspect of budget management,  Committee 
on Basic Education Should participate and co-collaborator and co-decision evaluation. The role 
of the Committee of basic education. On the aspect of personnel management, the school 
should support and encourage personnels as well as local intellectuals to participate in 
planning and supporting the school activities.  On the aspect of general management, the 
school action plan should be made in order to inform the basic educational committee and the 
meeting among the basic educational committee should be more often.  
 
Keywords 
 Participation in Education Management,  Basic Educational Committees,  
The school in Parchimpattana Educational Development Network. 
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บทน า 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาประเทศไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกจะต้องพัฒนา
และเพ่ิมคุณภาพของคนให้มีศักยภาพ ซึ่งการลงทุนทางการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน แต่
ภาครัฐซึ่งเป็นองค์กรหลักทีร่ับภาระในการลงทุนทางการศึกษา มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษา
และไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถแบกรับภารกิจทั้งหมดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านการเรี ยนรู้ อัน
หลากหลายของชุมชนได้ ดังนั้นการกระจายอ านาจให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งถือ
เป็นหลักสากลที่อารยประเทศต่างให้ความส าคัญ ส าหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ได้บัญญัตินโยบายหลักใน
การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาเพ่ือให้ประเทศไทยมีการพัฒนาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ส าหรับในส่วนของการศึกษานั้นได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ส าคัญ 
ได้แก่ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวท าให้เกิด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ ให้เป็นรูปธรรม   
 นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หมวด 2 มาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงนับว่าเป็นองค์คณะบุคคลที่ส าคัญ เพราะเป็นองค์กรการบริหารที่มีเจตนาให้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ก ากับดูแลและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางที่ต้นสังกัดก าหนด มีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นได้ทั้งรูปแบบที่มีการตรวจสอบ
ได้ (Accountable Governing Body) รูปแบบของการเป็นคณะที่ปรึกษา (Advisory Governing Body) รูปแบบ
ของการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Supportive Governing Body) และรูปแบบของการเป็นสื่อประสาน (Mediating 
Governing Body) (อุทัย บุญประเสริฐ, 2547, 35) ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารงาน โดยมีการบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน การ
จัดองค์กร การน าองค์กร การควบคุมงาน (Lewis Allen, 1973 อ้างถึงใน การจัดการสมัยใหม่, 2556) โดยน ามา
บริหารงานตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   
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 จะเห็นได้ว่า แนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ ใกล้เคียงกับรูปแบบที่มีการบริหารจัดการ โดยมีชุมชนเป็นหลัก คือมี
การจัดการให้ชุมชน ซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของโรงเรียนที่มีผลต่อตัวนักเรียน ต่อชุมชนและต่อท้องถิ่น ท าให้โรงเรียนสามารถตอบสนองผู้เรียน 
ชุมชนและท้องถิ่นได้เหมาะสมยิ่งขึ้น และด้วยแนวคิดการบริหารแบบฐานโรงเรียน เมื่อประกอบกับข้อก าหนดใน
มาตรา 39 จะช่วยท าให้การบริหารโรงเรียนมีความคล่องตัวในการตัดสินใจ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มากยิ่งขึ้น ช่วยให้โรงเรียน
สามารถรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนของตนได้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อุทัย บุญประเสริฐ, 2547, 36) 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนภายใน
สังกัดกลุ่มทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 โรงเรียน และสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 1 โรงเรียน จากการสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใน กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนาและการสัมภาษณ์ ชัชวาล วิเศษคุณ (2555) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปาง
หินฝน  ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา ว่าองค์ประกอบของคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน ฐานของแต่ละโรงเรียน ส่วนใหญ่
เป็นชนเผ่าและมีความหลากหลายแตกต่างกัน ในด้านพ้ืนฐานวัฒนธรรม การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ สภาพความ
เป็นอยู่ และความสนใจในด้านการเมืองการศึกษา ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จึงขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างดังท่ีกล่าวมา และท่ีผ่านมาการมีส่วนร่วมยังมีน้อยมาก    
 นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 (2551) และรอบที่ 3 (2556) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในด้านที่ 2 ด้านการจัดการ ศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ถึง 9.3 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามบท บาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา ในภาพรวม
ของแต่ละงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับน้อยไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรพัฒนาปรับปรุงต่อไป (รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง, 2551 ) (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, 2556 ) 
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 จากสภาพการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนก าหนดนโยบาย และวิธีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าไปประกอบการวาง แผนพัฒนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม
พัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2555 จาก 10 โรงเรียน จ านวน 90 คน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านพุย โรงเรียนเฮาะวิทยา โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง โรงเรียนบ้านแม่ตูม โรงเรียนบ้าน
ทุ่งแก โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี โรงเรียนบ้านปางหินฝน และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่ลอง 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่โดยตรง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 
2555 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชุด ดังนี้  ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือ
น าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน รวม
จ านวน 10 คน ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ได้น าไปทดลองใช้ (Try - Out) กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านสบแม่รวม อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 คน และตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content  Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) Alpha = .9872 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 90 ฉบับคิดเป็นร้อย
ละ 100 จากนั้นได้ท าการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
ต่อไป 
 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยตนเอง และน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี และร้อยละ  

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ของเนื้อหา 
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 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) จากการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว
น ามาสรุปเสนอผลการสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่ม  มีจ านวนเท่ากันคือ 
ต าแหน่งละ 10 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ด้านอายุ พบว่าส่วนใหญ่มี อายุ 31 - 40 ปี และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 
หรือปฏิบัติงานอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาส่วนใหญ่ 6 ปีขึ้นไป 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ น าเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1   
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

ข้อ รายการ μ σ แปลผล 
 (N = 90) 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.38 0.93 ปานกลาง 
   1.1  ส่งเสรมิให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3.92 0.75 มาก 

   1.2  สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  3.74 0.96 มาก 
   1.3  ส่งเสรมิ/สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3.67 1.00 มาก 
   1.4  การวางแผนก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาให้สอด คล้องกับหลักสูตร  

        แกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น 
 

3.05 
 

1.06 
 

ปานกลาง 
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.32 0.97 ปานกลาง 
   2.1  สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 3.60 1.03 มาก 
   2.2  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 3.55 1.00 มาก 
   2.3  ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 3.40 0.87 ปานกลาง 
   2.4  ให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดร้ับ 3.11 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1  
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 
 

 
  จากตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รองลงมา คือ สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม/สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีส่วนร่วมปานกลาง คือ การวางแผนก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น ปัญหาที่พบ คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีข้อเสนอแนะคือ  ควรมีการอบรม
พัฒนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
 

ข้อ รายการ μ σ แปลผล 
 (N = 90) 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.33 0.96 ปานกลาง 
 
 

  3.1  ร่วมงานและให้ขวัญก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ กับครู และบคุลากร 
         ทางการศึกษาของสถานศึกษาเช่น งานศพงานบวช  งานแต่งงาน  

 
3.67 

 
0.83 

 
มาก 

 
 

  3.2  ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานในภารกิจของสถาน ศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
เพื่อบริหารและจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพ 

 
3.45 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

   3.3  พิจารณารูปแบบการใหร้างวัล แก่คร ูและบุคลากรทางการศกึษาของ 
         สถานศึกษาที่ดีเด่นด้านต่างๆ 

 
3.20 

 
1.19 

 
ปานกลาง 

4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.63 0.86 มาก 
   4.1  สอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา 4.27 0.65 มาก 
   4.2  ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่นในการระดม 

         ทรัพยากร มาพัฒนาการจดัการศึกษา  
 

4.04 
 

0.70 
 

มาก 
   4.3  ส่งเสรมิการสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 4.00 0.89 มาก 
   4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดระบบควบคมุภายในของ 

        สถานศึกษา 
 

3.13 
 

0.88 
 

ปานกลาง 
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  ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ รองลงมา คือ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา มีส่วนร่วมมาก และ
ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมปานกลาง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีส่วนร่วมปานกลาง คือ ให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ปัญหาที่
พบ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ไม่ทราบงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีข้อเสนอแนะ 
คือ ควรให้โอกาสคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนด้านการใช้จ่าย
งบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน   
  ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ ร่วมงาน และให้ขวัญก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ กับครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเช่น งานศพ งานบวชหรืองานแต่งงาน  รองลงมาคือ ให้ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานในภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน เพ่ือบริหาร และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีส่วนร่วมปาน
กลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ก็มีส่วนร่วมปานกลาง คือ พิจารณารูปแบบการให้รางวัลแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ดีเด่นด้านต่าง ๆ ในส่วนของปัญหาและข้อ เสนอแนะ ไม่พบปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมมีส่วนร่วมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ สอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา 
รองลงมา คือ ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการจัด
การศึกษาและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีส่วน
ร่วมปานกลาง คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา ปัญหาที่พบ คือ โรงเรียน
ขาดการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะคือ  
สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเข้าใจ และ
ช่วยประชาสัมพันธ์  

3. ผลการสัมสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ส าหรับการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสรุปได้ ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ด้านการบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมี
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านการบริหารงานบุคคล ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาท 
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ในการวางแผน รวมทั้งการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา และด้านการบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดท า 
แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับทราบ และควรจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้บ่อยครั้งขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากผลของการศึกษาพบว่า 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ 
ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายฯ 
ได้มีการประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปกครองในเขตบริการส่งเด็กเข้าเรียนในโรง เรียน ประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ สมัคร ชินบุตร (2538, 20) กล่าวว่าโรงเรียนเป็นของประชาชน
จัดด าเนินการโดยประชาชน และประชาชนในขณะ เดียวกันก็เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมของโรงเรียนด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สุภาพ แก้วตาทิพย์ (2547) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมื องปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้านก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพ
และบริบทของโรงเรียนตลอด จนสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนมีความแตกต่างกัน 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า มีส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ
สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนภายในกลุ่ม
เครือข่ายฯ ได้มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของโรงเรียนเป็นประจ าทุก ๆ ปี ทั้งนี้เพราะปัจจุบันการด า เนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของกระทรวง ศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด
ที่มุ่งปฏิรูปการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายงานรวมทั้งการกระจายอ านาจการตัดสินใจลงไปสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบบริหาร 
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ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานภาครัฐของรัฐบาลที่บริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน กล่าวคือสถานศึกษาจะต้องใช้
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting system: PBBS) ซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การก าหนดผลผลิต และ
ค านวณต้นทนุการจัด ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารการเงิน และควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน   
 ซ่ึงทุกขั้นตอนดังกล่าว ต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 , 13-16) ที่ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภาระงานทั้ง 4 ด้าน โดยด้านการบริหารงานงบประมาณ มี 2 ข้อคือ 
(1) ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยว กับการจัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา (2) ให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินของสถาน ศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ มานิต โตเผือก (2549) ที่ได้ศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร งานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความสนใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หรือความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงาน
งบประมาณของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มีส่วนร่วมปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือ 
ร่วมงาน และให้ขวัญก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ กับครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเช่น งานศพ งาน
บวชหรืองานแต่งงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มองเห็นว่าครู และบุคลาก ร
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน 
และเด็กนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ประกอบกับทางโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯได้ให้ความส าคัญ และมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนรวมทั้งเมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมี
การแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่เสมอ ๆ  
 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2540, 4-21) ที่กล่าวว่าโรงเรียนต้องประสานงานกับหน่วย งานหรือองค์กร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสถานศึกษา เช่นเดียวกับกรมสามัญศึกษา (2544, 9) ที่กล่าวว่าโรงเรียน
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ กิตติทรัพย์กาญจนา  
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(2551) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ื นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้าน
บริหารงานบุคคล  ด้านงบ ประมาณ และด้านวิชาการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการ
บริหารงานบุคคล และความสนใจในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตกต่างกัน 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า มีส่วนร่วมปานมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีส่วนร่วมมาก คือสอดส่อง
ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ และต่างก็มีส่วนร่วมในการจัดสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงท าให้เกิดความ รู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของร่วม ซึ่งตรงกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2543, 154-156) ได้สรุปหลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การ
ที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะก่อให้เกิดความ รู้สึกเป็นเจ้าของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น และยังสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 , 7-12) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (2) ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้บุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 
สรุป 
 จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมมาก มีเพียงด้านเดียว คือ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอยู่ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรน าผลการวิจัยรวมทั้งปัญหาและข้อ เสนอแนะไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในด้านการบริหารงานงบประมาณ 
โดยต้องมีการจัดประชุมชี้แจงรายรับรายจ่ายของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีส่วน
ร่วมรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและรับทราบผล ติดตามผลการใช้
งบประมาณท้ังหมดของสถานศึกษา รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาด้วย 
  1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลัง มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาบุคลากรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง โดยต้องมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอบข่าย
งานทั้ง 4 ด้าน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (The Best Practice) 
  2.2 ควรศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนาอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่หรือในกลุ่มอ่ืนๆ 
แล้วจึงน าผลที่ได้รับมาเปรียบเทียบกันและน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดในงานวิจัย และพัฒนาเพ่ือ ใช้แก้ไขปัญหาที่
เกดิขึ้นต่อไปในอนาคต 
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