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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 
ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
แต่ละด้านนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก จ านวน 315 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบั เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และเม่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา พบวา่ในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study participation of educational 
committee in administrating basic education institutes under Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area Office 2 in 4 aspects namely academic management, budget 
management, personnel management, and general management and to compare the level of the 
participation of educational committee in administrating in each aspect classified by personnel 
status and sizes of school. The data were collected from both inside and outside committee 
altogether 315 using a constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.92. The 
statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-
test.  
 

The results of the research were as follows: 
 The participation of educational committee in administrating basic education institutes 
under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was at the high level and the 
comparison on the level of participation of education committee classified by personnel status and 
sizes of school showed no any differences.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยดีรับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระมหาสมยั ผาสุโก, ดร. อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และ ดร.จรูญ บุญธรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีได้เสียสละเวลาให้ค  าปรึกษาและช้ีแนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจ ัย 
จนกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ประธานกรรมการสอบ กรรมการ ท่ีไดช้ี้แนะ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
 ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้ให้ความกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคร้ังน้ีดว้ยความเอาใจอยา่งดียิง่ พร้อมใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมจนไดเ้คร่ืองมือท่ีสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณ นายวิชา มานะดี ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกษาประมมึึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสมานึึกษาเพื่อตอบ
แบบสอบมาม 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหารสมานึึกษาและครูผูส้อนในสมานึึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการึึกษาประมมึึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบมาม 
 ขอขอบคุณ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกๆ ฝ่าย และเพื่อนๆ นักึึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การึึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตลอดจนญาติพี่น้องท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือหนุนและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอดจนท าใหง้านวิจยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 คุณประโยชน์และคุณค่าอนัพึงมีของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบคุณความดีแด่บิดา
มารดา และครู – อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้และใหค้  าแนะน าท่ีดีตลอดมา 
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จ าแนกตามสถานภาพ 
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ตารางที ่4.13  
 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ด้านการบริหารทั่วไป 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึก  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 80 (4) ระบุวา่ การส่งเสริม
และสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา
และเอกชน จดัและให้มีส่วนรวมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อกระจาย
อ านาจการบริหารและจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา ไปยงัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและชุมชน โดยมุ่งหวงัให้กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะเพิ่มประสิทธิผลในการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ1  
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 34 กล่าวว่า 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันามาตรฐานและ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้วา่การจดัการศึกษาท่ีรัฐด าเนินการแต่เพียง
ฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนได ้เพราะระบบการศึกษาท่ี
รัฐจดัข้ึนเป็นการศึกษาแบบแยกส่วนตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานโดยรวมศูนยอ์  านาจการ
ตดัสินใจไวท่ี้ส่วนกลางเพียงแห่งเดียวท าให้การด าเนินงานล่าช้า จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการ
บริหารและการจดัการศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมแนวคิดเก่ียวกบัการกระจายอ านาจโดย
การเปิดโอกาสให้บุคคล และองค์กรต่างๆในชุมชนเขา้มามีส่วนรวมในการจดัการบริหารและจดั
การศึกษา 2 

                                                        
 1กระทรวงศึกษาธิการ , รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550, 
(กรุงเทพมหานคร : ราชกิจานุเบกษา, 2550), หนา้ 2. 
 2กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 2 พุทธศักรำช 2545, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2550), หนา้ 12. 
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 การจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดจ้ดั
การศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจดัการศึกษาท่ีใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการสถานศึกษา ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2543 โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์มาใช้
ในการจดัการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสการระดมความ
คิดเห็น การน าหลกัการใหม่ๆ มาใช้ในการจดัการศึกษาและการใชเ้ทคนิคในการบริหารบุคคลท่ีมี
ส่วนส าคัญต่อการจัดการศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกขั้นพื้นฐานยงัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาน้อยไม่
ครอบคลุมตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทางด้านการจัด
การศึกษา ไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบข่าย
ท่ีรัฐก าหนด มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัแผนพฒันาสถานศึกษา แผนปฏิบติัการ 
หลกัสูตรของสถานศึกษา และงบประมาณ ขาดการก ากบั ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ขาดการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน วิเคราะห์ จดัท า
หลักสูตรและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การให้ความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษากบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งใน
ดา้นการจดัการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีเก่ียวกบัวิทยากรภายนอกและแหล่งเรียนรู้ 
การพฒันาศกัยภาพครู การเผยแพร่การด าเนินงานของสถานศึกษา การให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ 
การแกไ้ขปัญหาทางการจดัการศึกษา การร่วมรับผดิชอบในการด าเนินวานของสถานศึกษา เนน้การ
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นกิจกรรมของสถานศึกษามากกวา่การมีส่วนร่วมจดัการศึกษาทางดา้น
การบริหารงานวิชาการดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ตนเองมีหนา้ท่ีเป็นเพียงผูใ้ห้การสนบัสนุน
การจดัการศึกษา เม่ือสถานศึกษาร้องขอเพียงอย่างเดียว ท าให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะ
ในดา้นการจดัการสถานศึกษายงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  
 จากการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัมีความตระหนกัในบทบาทการมีหน้าท่ีการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอ้งการให้การศึกษาพฒันาไปสู่
เป้าหมายตามหลกัการปฏิรูปการศึกษาโดยชุมชนมีความพึงพอใจให้การสนบัสนุนและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 เพื่อน า
ขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหส้ามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ไปในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ใน 4 ดา้น มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 จากผลการวิจัยของ ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กำญจนำ เร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1และมีการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การศึกษาวิจัย  เ ร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็น 
การวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจยัไว ้โดยก าหนดตวัแปรของการวิจยั 
ดงัน้ี  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของสถานศึกษา 
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 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการ
สถานศึกษาภายนอกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จ  านวน 1,746 คน  
 1.4.3. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
 พื้นท่ีในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษา
ภายนอกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2  

   

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรบริหำร หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ 
ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี 
 กำรบริหำรกำรศึกษำ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกไดร่้วมกนัในการบริหารจดัการการศึกษาให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ในการ
ท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง สถานท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารบุคลากรในองคก์ร
และสมาชิกชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วมกันประเมินผลเพื่อให้การปฏิบติังานประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หมายถึง การปฏิบติังานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานในการช่วยเหลือ แลกเปล่ียนประสานงานกนั 
อนัจะก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ในการจดัการศึกษา ในด้านการบริหารงานวิชาการด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
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 กำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง การประสานงานร่วมมือในการพฒันาวิชาการการมีส่วน
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการ ผูป้กครองนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง การแสดงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน การสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ การติดตามประเมินผล การพฒันาสถานศึกษาและการแนะแนว
การศึกษาต่อของนกัเรียน  
 กำรบริหำรงำนงบประมำณ  หมายถึง การจัดกองทุนช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน 
รับทราบการจดัท าบญัชีระบบการเงินท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนของนักเรียนและประสานงานกับ
ผูป้กครองจดัหางบประมาณจากภายนอก และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ ก าหนด 
 กำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กำรบริหำรงำนทัว่ไป หมายถึง การใหค้วามคิดเห็นเสนอแนะและใหค้ าปรึกษาในการจดัท า
นโยบายแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษากิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค ่าสั่งตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน การประสานส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความเข็มแข็งและสร้างความสัมพนัธ์กบั
สถานบนัอ่ืนๆในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 สถำนภำพ หมายถึง ฐานะหรือเกียตริภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต าแหน่งของบุคคลหน่ึง
หรือกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บความนบัถือจากสาธารณชน 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 ประกอบดว้ย กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก 
 กรรมกำรสถำนศึกษำภำยใน  หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 ประกอบด้วย ผูแ้ทนครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
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 กรรมกำรสถำนศึกษำภำยนอก หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู ้แทนศิษย์เก่า และผู ้ทรงคุณวุฒิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
 บุคลำกร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีปฏิบติัหน้าท่ีทางการสอนและบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ปีการศึกษา 2555 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งสถานศึกษาออกเป็นกลุ่ม ก าหนดสถานศึกษา
เป็น 3 ขนาด คือ 
 ขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน 
 ขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน 
 ขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 คน 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2  หมายถึง เขตพื้นท่ีของ
หน่วยงานการศึกษาท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
กฎเกณฑ์ มาตรฐานซ่ึงในพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ประกอบดว้ย 5 อ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชยั 
และอ าเภอหนองบุญมาก  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
  1.6.1 เป็นขอ้สนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการน าไปใชพ้ิจารณาก าหนดนโยบาย
และก าหนดแผนการบริหารงาน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ี
อนัแทจ้ริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.6.2 เป็นข้อสนเทศส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา    
 1.6.3. เป็นข้อสนเทศส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาในการก าหนดนโยบายในการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีบริการ    
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดและ
ผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
 2.4 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
    

2.1 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 ความหมายของการบริหาร มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวแ้ตกต่างกนั
หลายท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 หวน พินธุพันธ์ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร แยกออกเป็น 2 ค า คือ การบริหาร และ 
การศึกษา การบริหาร คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้การศึกษา 
คือ การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี 
 เม่ือน าความหมายของ การบริหาร มารวมกบัความหมายของ การศึกษา ก็จะไดค้วามหมาย
ของ การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินงานของ
ผู ้บ ริหารและครูผู ้สอน  หรืออธิการบดี ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  หรือ รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัอธิบดีกรมต่างๆและครูอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาต่างๆ และกลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือกันพฒันาคนให้มีคุณภาพทั้งส้ิน การจะพฒันาคนให้มีคุณภาพได้นั้ น 
จะตอ้งมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจดักิจกรรม การวดัผล การจดัอาคารสถานท่ีและ
พสัดุครุภณัฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบนัการศึกษา การปกครอง
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นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอ่ืนๆ ซ่ึงการด าเนินงานเหล่าน้ีรวมเรียกว่า ภารกิจ
ทางการบริหารการศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา นัน่เอง1 
 ปนิดา ปันดอนไดส้รุปว่า การบริหารมีลกัษณะเป็นศาสตร์(Science)หมายถึง การศึกษา
คน้ควา้หาหลกัการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ท่ีพึงเช่ือถือไดเ้พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการ
บริหารมีลักษณะเป็นศิลปะ (Arts) ซ่ึงเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีต้องอาศยัความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ 2 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  ได้ศึกษาทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Viewpoint) ทฤษฎีการบริหารทัศนะดั้ งเดิม มองคนงานเป็นกลไกหน่ึงของการผลิต ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาพยายามท่ีจะหาวธีิการท่ีดีท่ีสุด เพื่อใหก้ลไกนั้นท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน
แต่ทฤษฎีการบริหารทศันะเชิงพฤติกรรมเห็นวา่ คนงานมิไดมี้แรงขบัจากภายนอกเท่านั้น แต่จะเกิด
แรงขบัภายในด้วย ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึงให้ความส าคญักบัความพยายามท่ีจะเขา้ใจปัจจยัต่างๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของคนในองคก์าร ในส่วนการบริหารการศึกษา เป็นการบริหารและ
การจดัการท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างไปจากวตัถุประสงคข์องการบริหารในองคก์ารดา้นธุรกิจ หรือ
ดา้นอุตสาหกรรมซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าก าไรจากผลิตผลให้มากท่ีสุด ส่วนการบริหารการศึกษา
นั้นมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาคุณภาพและสมรรถนะของคนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ มีทกัษะในการท างาน 
ควบคู่คุณธรรม มีสุขภาพพลานามยัดีและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้า่ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยั ทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู ่

                                                        
1หวน พินธุพนัธ์, นักบริหารมืออาชีพ, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : พินธุพนัธ์การ

พิมพ,์ 2549), หนา้ 12. 
 2ปนิดา ปันดอน, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการ
โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2553, หนา้ 70. 
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สถานศึกษาในฐานะเป็นองคก์ารหรือสถาบนัทางการศึกษา โดยมีภารกิจหลกั คือ การจดัการเรียนรู้
เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 3 
 นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง กล่าวในบทความ เร่ืองแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ Smart school 
การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายๆคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันา
สมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรม 
เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบานการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุม
ส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตไปดว้ยดีและบ ารุงรักษาหน่วยงาน
ใหด้ ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงและมีความเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆ ข้ึนไป4  

สุนทร โคตรบรรเทา ให้ความหมาย การบริหารการศึกษา เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซ่ึงถือว่า
เป็นวิชาชั้นสูงและนกับริหารการศึกษาถือว่าเป็นผูมี้วิชาชั้นสูงเพราะเป็นผูไ้ดรั้บการฝึกฝนอบรม
และเรียนมาโดยตรงเป็นผูมี้จรรยาบรรณและมีในการประกอบอาชีพของตนดงันั้นพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งอยู่ในกรอบมาตรฐานของการปฏิบติั ปัจจุบนั
การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีโตเต็มท่ีแลว้และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก มีการพฒันา
พื้นฐานทางทฤษฎีท่ีมัน่คงเป็นองค์ความรู้ท่ีมีการรวบรวมและทดสอบแลว้ว่าเป็นสาขาหน่ึงของ
สังคมศาสตร์5 

สรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียน
และผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกได้ร่วมกนัในการบริหารจดัการการศึกษาให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ในการท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

                                                        
 3ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554), หนา้ 12- 72. 

4นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง,  แนวทางทางการบริหารสถานศึกษาสู่ Smart School, สืบคน้จาก 
www.203.155.222.242/watmakut/Amorn_doc.3.pd, หนา้ 2. 
 5สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพปั์ญญาชน, 2552), หนา้ 43. 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดั
การศึกษา ทั้งดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ภารกิจส าคญั 
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารงานใน
สถานศึกษา เป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายวางแผน ตลอดจนวิธีด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้
การบริหารโรงเรียนบรรลุผล สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ นโยบายท่ีรัฐก าหนดไวแ้ละจะตอ้ง
รับผิดชอบใน การปฏิบติังาน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ บงัเกิดประสิทธิผลทาง
การศึกษาให้สูงข้ึน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
เพราะจะเป็นผูท่ี้จะช้ีน าและน าพาองค์การของตนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ ไปสู่เป้าหมายของ
องคก์ารนั้นๆ มีงานวจิยัจ  านวนมาก ศึกษาพบวา่ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิ ภาพส่วนมากแลว้ จะน าโดย
ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถทางการบริหารและมีภาวะผูน้ าในระดบัท่ีแตกต่างกนั มีขอ้คิดเห็นเร่ือง
การบริหารและผูบ้ริหารสถานศึกษาไวอ้ย่างมากมายผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะ
บุคคล ทั้งเป็นผูต้ามท่ีดีและเป็นผูน้ าท่ีมี ประสิทธิภาพ  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2544 ไดใ้ห้ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
มาตรา 4 ค าวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้
ความหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ตามมาตรา 39 ท่ีให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปยงั
คณะกรรมการ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ใน 4 ดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป 
 ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
 1. มีความรู้และเป็นผูน้ าวชิาการ 
 2. มีความรู้ทกัษะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน 
 3. สามารถใชค้วามรู้และประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 
 4. มีวสิัยทศัน์ 
 5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 6. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา 
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 8.ความรับผดิชอบ 
 9. แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
 10. รางงานผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
 11. ใชน้วตักรรมทางการบริหาร 
 12. ค านึงถึงมาตรฐานวชิาการ 
 การบริหารงบประมาณ 
 1. เขา้ใจนโยบาย อ านาจหนา้ท่ี และกิจกรรมในหน่วยงาน 
 2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 
 3. เขา้ใจระเบียบคลงั วสัดุ การเงิน 
 4. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 
 5. มีความละเอียดรอบคอบ 
 6. มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
 7. หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ 
 8. รายงานการเงินอยา่งเป็นระบบ 
 การบริหารงานบุคคล 
 1. มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
 2. เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 3. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
 4. มีอารมณ์ขนั 
 5. เป็นนกัประชาธิปไตย 
 6. ประนีประนอม 
 7. อดทนอดกลั้น 
 8. เป็นนกัพดูท่ีดี 
 9. มีความสามารถในการประสานงาน 
 10. มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกนัท างาน 
 11. กลา้ตดัสินใจ 
 12. มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร 
 การบริหารงานทัว่ไป 
 1. เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี 
 2. เป็นผูท่ี้ตดัสินใจและวนิิจฉยัสั่งการท่ีดี 
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 3. มีความรู้ และบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
 4. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
 5. รู้จกัมอบอ านาจและความรับผดิชอบแก่ผูท่ี้เหมาะสม 
 6. มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
 7. มีความรับผดิชอบงานสูง ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค 
 8. ก ากบั ติดตาม และประเมินผล6 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าว่า ระบบการ
บริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลท่ีจ าเป็นต่อการธ ารงรักษา และด าเนินการภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลกัของ
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ย่างเป็น
ระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้การบริหารงานนั้นจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ เน่ืองจากการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจะกระท าเพียงล าพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนร่วม
ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในด้านสติปัญญา 
ความสามารถ ความถนดั และความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะน าเอา
เทคนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา7 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

                                                        
 6 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ,์ 2546), หนา้ 1. 

7ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553, (ส านกัทดสอบทางการศึกษา : กรุงเทพมหานคร, 2554), หนา้ 5. 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม  
 วิชัย อ่อนเบ้า ไดส้รุปวา่ ศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนกลยุทธ์ของ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เป้าหมายความส าเร็จ และมาตรการในการสนับสนุน ส่งเสริมการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น
คุณธรรมน าความรู้ การด าเนินภารกิจสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา จึงไดก้ระจายอ านาจให้ทุกภาค
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลหน่ึงท่ีมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 
 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเป็นบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมท่ีมุ่งเนน้ใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมในการบริหาร แนวทางในการท่ีจะก าหนดวา่ 
เม่ือไรจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและควรจะมีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด ในการตดัสินใจวา่การมี
ส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบและปริมาณของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจนั้นมีกฎ 2 กลุ่ม คือ 
 1. กฎกลุ่มแรกเป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตดัสินใจ 
 2. กฎกลุ่มท่ีสองเป็นการส่งเสริมการยอมรับการตดัสินใจ 
 การตดัสินใจนั้นมีทางเลือกอยู่ 5 วิธี ตั้งแต่ผูบ้ริหารตดัสินใจเองเพียงคนเดียว (Unilateral) 
จนถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งเตม็ท่ี (Shared) ทางเลือกในการตดัสินใจทั้ง 5 วธีิ ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ตดัสินใจเองตามล าพงั 
 2. ผูบ้ริหารแสวงหาขอ้มูลจากผูอ่ื้น แลว้ตดัสินใจ 
 3. ผูบ้ริหารหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งแสวงหาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแลว้ตดัสินใจ 
 4. ผูบ้ริหารปรึกษากบัผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นกลุ่ม แสวงหาความคิดเห็นร่วมกนั โดยการอภิปราย
แลว้ตดัสินใจ 
 5. ผูบ้ริหารร่วมคิดกบักลุ่มเก่ียวกบัสถานการณ์และปัญหาแลว้ใหก้ลุ่มตดัสินใจ 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม คือ การท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารบุคลากร
ในองคก์รและสมาชิกของชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าและร่วมกนัประเมินผลเพื่อให้การปฏิบติังาน
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยส่ิงท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมคือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไม่วา่ 
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จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้มในลกัษณะของการร่วมรับรู้ความคิด ร่วมท าท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน8 
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีผูบ้ริหาร
บุคลากรในองค์กรและสมาชิกชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกันท าและร่วมกันประเมินผลเพื่อให้การ
ปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง การปฏิบติังานตามหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานในการช่วยเหลือ แลกเปล่ียน
ประสานงานกนั อนัจะก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ในการจดัการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
 

2.4 การมส่ีวนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 กล่าวา่ รัฐตอ้งด าเนินการ
ตามนโยบายดา้นสังคม การสาธรณสุข การศึกษาและวฒันธรรม ขอ้ท่ี 4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
กระจายอ านาจเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดัและมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 9 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 34 กล่าวว่า 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันามาตรฐานและ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากรการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน10 

                                                        
8วชิยั อ่อนเบา้, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ( บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2550, หนา้ 123. 
 9ราชกิจานุเบกษา , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2550), หนา้ 24.  
 10กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2550), หนา้ 18. 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกกฎกระทรวง 
ก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และ
กรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2546 ไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหนา้ท่ี
ก ากบัและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ก าหนดจ านวนของคณะกรรมการส าหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 300 คน ให้มีคณะกรรมการจ านวน 9 คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวนนักเรียนเกิน 300 คนข้ึนไปให้มีคณะกรรมการจ านวน 15 คน และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 
 1. ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ) 
 2. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน 1 คน 
 3. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู จ านวน 1 คน 
 4. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จ านวน 1 คน 
 5. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน 
 6. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จ  านวน 1 คน 
 7. กรรมการท่ีเป็นตวัแทนพระภิกษุสงฆห์รือตวัแทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 
 7.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 1 รูปหรือ 1 คน 
 7.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 2 รูปหรือ 2 คน 
 8. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 8.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 1 คน 
 8.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน 
 9. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  มี คุณสมบัติทั่ว ไปและ
คุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี  
 1. คุณสมบติัทัว่ไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มดงัน้ี 
 1.1 มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
 1.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 1.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 1.4 ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก วนัแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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 1.5 ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพสัดุ พุทธศกัราช 2535 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ในกรณีผู ้ได้รับแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู ้ใดมีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้ 1.5 ตอ้งออกจากการเป็นคณะกรรมการ และบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งห้ามหรือแสดง
หลักฐานให้เป็นท่ีน่าเช่ือได้ว่า ตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมีลักษณะต้องห้าม
ดงักล่าวแลว้ ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาภายใน 15 วนันบัแต่วนัไดรั้บแต่งตั้ง หากมิไดด้ าเนินการ
ดงักล่าวถือวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 2. คุณสมบติัเฉพาะ 
 2.1 กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง 
 2.1.1 เป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา
นั้น 
 2.1.2 ไม่เป็นครูเจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งของสถานศึกษาหรือท่ีปรึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 
 2.2 กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครูตอ้งเป็นครูซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิต่างๆในสถานศึกษานั้น 
 2.3 กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
 2.3.1 เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
สมาชิกรวมตวักนัไม่น้อยกวา่ 15 คน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดย
ส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีตั้ งแน่นอนอยู่ในท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของ
นกัเรียนในสถานศึกษาหรือทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่
 2.3.2 ไม่เป็นครูหรือเจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งของสถานศึกษาหรือท่ีปรึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกนัสถานศึกษานั้น 
 2.4 กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
 2.4.1 เป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
 2.4.2 ไม่เป็นครูหรือเจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งของสถานศึกษาหรือท่ีปรึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกนัสถานศึกษานั้น 
 2.5 กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์หรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนท่ีราชการ
รับรองในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆห์รือผูน้บัถือศาสนาท่ีทางราชการรับรองในพื้นท่ี (ศาสนาท่ีทาง
ราชการรับรอง ไดแ้ก่ พุทธ คริสต ์อิสลาม พราหมณ์ ฮินดูและซิกข)์ 
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 2.6 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 2.6.1 ไม่เป็นครูหรือเจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งของสถานศึกษาหรือท่ีปรึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกนัสถานศึกษานั้น 
 2.6.2 ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเกินกว่า 3 แห่ง
ในเวลาเดียวกนั 
 วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกนั
ไม่ได ้
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานเ ป็น รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจ  านวนแตกต่างกนัไปตามขนาดท่ีนับ
จากจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนนั้น และก าหนดให้มีการประชุมอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง เพื่อ
ก ากบัและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท
หน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
ดงัน้ี  
 หนา้ท่ีขอ้ 1 ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจในความมุ่งหมายหลกัการของหารจดัการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 2. ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัของชุมชน/ท้องถ่ิน ท่ีตั้ งของ
สถานศึกษา  
 3. ก าหนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษา ดา้นวชิาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี  
 5. ก าหนดใหส้ถานศึกษา จดัท าธรรมนูญโรงเรียน  
 หน้าท่ี ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  
 2. พิจารณาความสอดคลอ้งของแผนปฏิบติัการประจ าปี กบัแผนพฒันาของสถานศึกษา  
 3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเก่ียวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของกิจกรรม งาน/โครงงานท่ีระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา  
 4. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา  
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 หน้าท่ี ขอ้ 3 ให้ความเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. ศึกษาหลกัการ จุดหมาย โครงสร้างของหลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. พิจารณาความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3. พิจารณาความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
 4. ใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 หน้าท่ี ข้อ 4 ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. ก าหนดแผนการก ากบัและติดตามร่วมกบัสถานศึกษา ไดแ้ก่ วธีิการ ระยะเวลา  
 2. ด าเนินการก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  
 3. ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนและขวญัก าลงัใจใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนและมีวธีิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
 หนา้ท่ี ขอ้ 5 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. สถานศึกษาจดัท าขอ้มูล สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนผูเ้รียนการคมนาคม สภาพทาง
เศรษฐกิจ  
 2. สนบัสนุนและจดัหาท่ีเรียนให้แก่เด็กในพื้นท่ีบริการไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาให้มาก
ท่ีสุด  
 3. จดัหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่ิงจ าเป็นอ่ืน ๆ แก่ผูเ้รียนท่ีขาดแคลน  
 หนา้ท่ี ขอ้ 6 พิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. สนบัสนุนใหเ้ด็กพิการ ไดมี้การเรียนร่วมกบัเด็กปกติ  
 2. สอดส่อง ดูแลเด็กท่ีได้รับการทารุณ กดข่ี ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก 
กกัขงั ฯลฯ ใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการท่ีเหมาะสม  
 3. สอดส่อง ดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
ส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายท่ีพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาสให้
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง  
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 4. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ไดรั้บการพฒันา
เป็นรายบุคคลใหม้ากท่ีสุด  
 5. สนบัสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกบั องคก์รการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก  
 หนา้ท่ี ขอ้ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 การบริหารจดัการดา้นวชิาการ  
 1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวชิาการของศึกษา  
 2. มีส่วนร่วมในการจดัหาผลิตส่ือเพื่อพฒันาการเรียน  
 การบริหารจดัการดา้นงบประมาณ  
 1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ  
 2. มีส่วนร่วมในการก าหนดวธีิการตรวจสอบติดตามและประเมินผล  
 การบริหารจดัการดา้นการบริหารงานบุคคล  
 1. มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มี
การพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง  
 2. ใหข้วญัก าลงัใจและยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา  
 หน้าท่ีขอ้ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งส่ือสารจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินและของชาติ มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. หารายไดท้รัพยสิ์นและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนบัสนุนจดัการเรียนการสอน  
 2. ส่งเสริมและก ากบัติดตามการใชว้ทิยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 3.  ส่ง เสริมและก ากับติดตามเพื่อให้สถานศึกษากิจกรรมท่ีศึกษาจารีตประเพณี
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตาม
ความเหมาะสมและโอกาสอนัสมควร  
 หนา้ท่ีขอ้ท่ี 9 เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนตลอดจนประสานงาน
กบัองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  
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 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการดา้นต่างๆ แก่
ชุมชน  
 หน้าท่ีขอ้ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อน
เสนอต่อสาธารณชน มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. ใหส้ถานศึกษาจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
 2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
 3. ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชฯ 
 หนา้ท่ี ขอ้ 11 แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบน้ี 
ตามท่ีเห็นสมควร มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้ งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นในแต่ละกรณี 11 
 สรุปไดว้า่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการ
สถานศึกษาภายนอก 
 สรุปไดว้า่ กรรมการสถานศึกษาภายใน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 ประกอบด้วย ผูแ้ทนครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
 สรุปไดว้า่ กรรมการสถานศึกษาภายนอก หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวุฒิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดใหส้ถานศึกษา มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการ

                                                        
11ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการสรรหา และ

คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 
หนา้ 1-3. 
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มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์ร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานบันประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนและมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา มาตรฐาน
และ กลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนพฒันาชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดว้ย กรรมการ โดย
ต าแหน่งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทน
องคก์รวชิาชีพ และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกนัโดยยึด
หลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School based management)12 
 ณัฐพงษ์  กิติท รัพ ย์กาญจนาได้ ศึกษา  ก ารบริหารจัดการของสถานศึกษา จาก
กระทรวงศึกษาธิการ วา่การบริหารจดัการสถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน
และเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งน าหลกัการวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึง
เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ธรรมาภิบาล (Good governance) มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษา
เพือ่เสริมสร้างความเขม็แขง็ใหก้บัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย หลกัการดงักล่าว ไดแ้ก่ 
 1. หลกันิติธรรม 
 2. หลกัคุณธรรม 
 3. หลกัความโปร่งใส 
 4. หลกัการมีส่วนร่วม 
 5. หลกัความรับผดิชอบ 
 6. หลกัความคุม้ค่า 
 ขณะน้ีสถานศึกษาจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการจดัการ
เรียนการสอนและใช้บทบัญญัติในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สถานศึกษามีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ การบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา ซ่ึงแบ่งตามขอบข่าย

                                                        
12กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545, 

อา้งแลว้, หนา้ 18. 
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ภาระงาน 4 งาน มีแนวคิด วตัถุประสงค ์ของขอบข่ายงาน 4 ดา้น คือ การบริหารวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป  
 4.1 ด้านวชิาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดศึ้กษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาจากคู่มือกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้น คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีเป็นนิติบุคคล กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการ งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของ
สถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545
มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ  พฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยั เก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน
วชิาการ 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 2. เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพฒันาตนเอง 
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 3. เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุน
การพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง 
 ขอบข่ายการบริหารวชิาการ มีดงัน้ี 
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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 5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
 6. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
 7. การนิเทศการศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและชุมชน 
 11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา13 
 ตามกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตน แลว้แต่กรณี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ มีภาระหนา้ท่ี 17 อยา่งดว้ยกนัคือ  
1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
2. การวางแผนงานดา้นวชิาการ  
3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  
5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
6. การวดัผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  
9. การนิเทศการศึกษา  

                                                        
13กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล,  

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), หนา้ 35-36. 
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10. การแนะแนว  
11. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
12. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  
14. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
15. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา  
16. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา  
17. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 14  
ขอบข่ายภารกิจ 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแกชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
สรุปไดว้่า งานวิชาการ หมายถึง การประสานงานร่วมมือในการพฒันาวิชาการการมีส่วน

ร่วมในการประชุมคณะกรรมการ ผูป้กครองนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง การแสดงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา

                                                        
14กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, (ราชกิจจานุเบกษา : ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2550), หนา้ 1-2. 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน การสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ การติดตามประเมินผล การพฒันาสถานศึกษาและการแนะแนว
การศึกษาต่อของนกัเรียน  

4.2 ด้านงบประมาณ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดศึ้กษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาจากคู่มือกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้น คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีเป็นนิติบุคคล กล่าววา่ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการ
บริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 ขอบข่าย ภารกิจการบริหารงานงบประมาณ มีดงัน้ี 
 1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
 1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
 1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
 1.3 การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2. การจดัสรรงบประมาณ 
 2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
 2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.1 การจดัการทรัพยากร 
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4.2 การระดมทรัพยากร 
4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
4.4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
5.1 การเบิกเงินจากคลงั 
5.2 การรับเงิน 
5.3 การเก็บรักษาเงิน 
5.4 การจ่ายเงิน 
5.5 การน าส่งเงิน 
5.6 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

6. การบริหารบญัชี 
6.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
6.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
7.1 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
7.2 การจดัหาพสัดุ 
7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 

   7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ15  
ตามกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน

                                                        
15กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล,  

อา้งแลว้, หนา้ 41-42. 
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บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตน แลว้แต่กรณี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหนา้ท่ี 22 อยา่งดว้ยกนัคือ  
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้แต่กรณี  
2. การจดัทาแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจากสานักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
3. การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
9. การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
11. การวางแผนพสัดุ  
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้

เงิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแลว้แต่ กรณี  

13. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัทาและจดัหาพสัดุ  
14. การจดัหาพสัดุ  
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจาหน่ายพสัดุ  
16. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น  
17. การเบิกเงินจากคลงั  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
19. การน าเงินส่งคลงั  
20. การจดัทาบญัชีการเงิน  
21. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
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22. การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 16 
สรุปไดว้า่ งบประมาณ หมายถึง การจดักองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน รับทราบการ

จดัท าบญัชีระบบการเงินท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนของนกัเรียนและประสานงานกบัผูป้กครองจดัหา
งบประมาณจากภายนอก และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 4.3 ด้านบริหารงานบุคคล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดศึ้กษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาจากคู่มือกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้น คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีเป็นนิติบุคคล กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลใหเ้กิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา  มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั  

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิ

บาล 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ี

รับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ โดยยึดมัน่ใน

ระเบียบวนิยัจรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังาน ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพไดรั้บการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั17 

                                                        
16กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
17 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล, 

อา้งแลว้, หนา้ 53-54. 
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ตามกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตน แลว้แต่กรณี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการบริหารงานบุคคล มีภาระหนา้ท่ี 20 อยา่งดว้ยกนัคือ  
1. การวางแผนอตัราก าลงั  
2. การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
4. การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
6. การลาทุกประเภท  
7. การประเมินผลการปฏิบติังาน  
8. การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ  
9. การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  
10. การรายงานการดาเนินการทางวนิยัและการลงโทษ  
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 
12. การออกจากราชการ  
13. การจดัระบบและการจดัทาทะเบียนประวติั  
14. การจดัท า บญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
15. การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
17. การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
18. การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
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20. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 18 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.4 ด้านบริหารทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการไดศึ้กษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาจากคู่มือกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้น คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีเป็นนิติบุคคล กล่าวว่า การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัระบบบริหารองค์กร 
ใหบ้ริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาท
หลกัในการประสานส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริม
ในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วม
ของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบติังานของ
สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 ขอบข่าย ภารกิจการบริหารงานทัว่ไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา การ
บริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย 
 1. การด าเนินงานธุรการ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

                                                        
18กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, อา้งแลว้, หนา้ 2-3. 
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 5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 7. การส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวชิาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
 8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
 10. การรับนกัเรียน 
 11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 
 12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 13. งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
 14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 15. การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน องคก์รหน่วยงาน
และสถาบนั สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 16. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 17. การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
 18. งานบริการสาธารณะ 
 19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน19 
 ตามกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตน แลว้แต่กรณี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีภาระหนา้ท่ี 21 อยา่งดว้ยกนัคือ  
1. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา  

                                                        
19กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล,  

อา้งแลว้, หนา้ 66-67. 
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3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน  
5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร  
6. การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน  
7. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  
10. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน  
11. การรับนกัเรียน  
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
15. การทศันศึกษา  
16. งานกิจการนกัเรียน  
17. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
19. งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (ท) การรายงานผลการ

ปฏิบติังาน  
20. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
21. แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 20 
สรุปไดว้า่ การบริหารทัว่ไป หมายถึง การให้ความคิดเห็นเสนอแนะและให้ค  าปรึกษาใน

การจดัท านโยบายแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา
กิจการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค ่าสั่งตลอดจนนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและท้องถ่ิน การประสานส่งเสริมสนบัสนุนเก่ียวกบัการ

                                                        
20กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, อา้งแลว้, หนา้ 3-4. 
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ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหค้  าปรึกษาในการส่งเสริมความเข็มแข็งและสร้างความสัมพนัธ์
กบัสถานบนัอ่ืนๆในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานจดัการศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ จึงก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซ่ึงถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบญัญติั
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 มีผล
ให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหาร และการจดัการศึกษาอยา่งยิ่ง กล่าวคือ ก่อให้เกิดการหลอมรวม
ของหน่วยงานหลกัทางการศึกษา 3 หน่วยงานคือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ แลกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และในการน้ีมีการจดัระบบบริหารราชการใหม่คือ การจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางระดบักระทรวง การจดัระเบียบราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกดั 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยูท่ี่ 563 ถนนเพชรมาตุ
คลา ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 30200 ห่างจากศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา 
ทางทิศตะวนัออก ประมาณ 40 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
บริหารรวม 5 อ าเภอ 42 ต าบล 522 หมู่บา้น ประกอบดว้ย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช อ าเภอ
โชคชยั อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอหว้ยแถลง  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการศึกษา  และพฒันาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพฒันางานดา้นวิชาการ และจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
ด าเนินการจดัรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาเป็นศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย ์
และศูนยเ์ครือข่าย 17 ศูนย ์ประกอบดว้ย ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอจกัราช อ าเภอ
หว้ยแถลง และอ าเภอโชคชยัจ านวนศูนยล์ะ 4 ศูนย์ ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอหนอง
บุญมาก จ านวน 3 ศูนย ์และศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 
ศูนยต์ามล าดบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษา มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานบนัประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน
และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา 
มาตรฐานและ กลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพฒันาชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดว้ย กรรมการ 
โดยต าแหน่งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองค์กรเอกชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพ และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกนั 
โดยยดึหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School based management) 

สรุปไดว้า่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หมายถึง เขตพื้นท่ี
ของหน่วยงานการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกดัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตาม
นโยบาย กฎเกณฑ ์มาตรฐานซ่ึงในพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ประกอบดว้ย 5 อ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชยั 
และอ าเภอหนองบุญมาก 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
ธัญญาพร อนันตกูล ได้วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

พฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน จงัหวดัชลบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนจงัหวดัชลบุรี โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพฒันา
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คุณภาพสถานศึกษาตามวงจร คุณภาพแบบ PDCA ของเดมม่ิง (Deming,s Circle) คือ การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงพฒันาในการบริหารสถานศึกษา
ตามภารกิจการปฏิบติังาน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไป ผลการวิจยัพบวา่ 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนจงัหวดัชลบุรีอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดา้นการบริหารทัว่ไปมากท่ีสุด ดา้นงบประมาณนอ้ยท่ีสุด 2. ลกัษณะการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบติัมากท่ีสุด ขั้นตอนการตรวจสอบน้อยท่ีสุด 3. ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มี 2 กลุ่มปัจจยัได้แก่ 3.1 ปัจจยัด้านโรงเรียน ได้แก่ (ก) คุณลกัษณะของ
ผู ้บริหารด้านความเป็นผู ้รอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจยอมรับชุมชน (ข) 
คุณลักษณะของบุคลากรท่ีเป็น ผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีความประพฤติดี มีความซ่ือสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้และเขา้ใจ ชุมชน (ค) ลกัษณะการปฏิบติัของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ได้แก่  การจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานและบทบาทหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการ การยอมรับและเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ี ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่คณะกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ (ง) ลกัษณะการปฏิบติัของครูและบุคลากร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนตามแต่โอกาส การพฒันาหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างคุณภาพของ
นักเรียนและผลงานของโรงเรียนด้านต่างๆ 3.2 ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ (ก) คุณลักษณะของ
กรรมการท่ีเขา้ร่วมเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาดา้นการมีความรู้ความเขา้ใจในการศึกษา มีความ
สนใจยินดีให้ ความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพของเยาวชน มีความพร้อมในเร่ืองความสามารถ 
เวลา หรือมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจในการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา (ข) ลกัษณะของ
ชุมชน และคนในชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนท่ีมีสมาชิกในชุมชนเห็นความส าคญัของการศึกษา มีความ
สนใจชุมชนของตนเอง และมีความเสียสละค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 4. ปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มี 2 กลุ่มปัจจยัเช่นเดียวกบัปัจจยัท่ี 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา แต่มีลกัษณะในทาง ตรงกนัขา้มจึง
เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 21 

                                                        
21ธญัญาพร อนนัตกลู, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษาเอกชน จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2547, 151 หนา้. 
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ทักษิณ แสนอิสระ  ได้วิจัย เ ร่ือง การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารวชิาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหาร
ทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวดัฉะเชิงเทรา  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
การบริหารวิชาการมีอนัดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และการบริหารงานบุคคลมีอนัดบัการมีส่วน
ร่วมน้อยท่ีสุด ความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานใน
สถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั โดยสรุปคือคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอ้งการมี ส่วนร่วมในการบริหารเต็มรูปแบบ ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทัว่ไป22 

ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา ได้วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า
การบริหารงานทั้ง 4 งานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนัคณะกรรมการใช้
วิธีการสมคัรหรือคดัเลือก จึงไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้และความเขา้ใจ และสนใจในสถานศึกษามาก
ข้ึน ส่วนดา้นการบริหารงานทัว่ไปพบวา่การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่น
ระดบัมาก เป็นเพราะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรับผิดชอบในส่วนการบริหารจดัการตามอ านาจ
หนา้ท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา และยงัเป็นสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมชุมนุม ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัมาก เพราะมีความตระหนกัในภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม ด้านงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเพราะเป็นงานท่ีคณะกรรมการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ จึงให้
ความส าคญัในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ดา้นวิชาการ อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นด้านท่ีมีความส าคัญมาก คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีส่วนร่วมในการก าหนด
จุดประสงคห์รือเป้าหมายในการจดัการศึกษา 23 

                                                        
 22ทกัษิณ แสนอิสระ, “แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจงัหวดัฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2548, 119 หนา้. 
 23ณฐัพงษ ์กิติทรัพยก์าญจนา, “การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2551, 135 หนา้. 
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วชัิย อ่อนเบ้า ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่ 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากเกือบทุกด้าน ยกเวน้ด้านการบริหารงานบุคคลท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดย
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารทัว่ไป ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 24 

ประภาส ไก่แก้ว ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การบริหารสถานศึกษา สังกดัเมืองพทัยา พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การส่งเสริมให้มีการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการพฒันาเด็กตามศกัยภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ไป ของสถานศึกษา ด้านการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 โดย วฒิุสูงกวา่ปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการบริหารมากกวา่วฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเหลือ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ25 

ปนิดา ปันดอน ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจดัการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิชาการ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ความรับผิดชอบ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ติดตามผลการด าเนินงานในลกัษณะการรายงานผลการปฏิบติังานของ
โรงเรียน ให้ขอ้เสนอแนะปรับปรุงแผนปฏิบติัการประจ าปี ให้ค  าแนะน าในการจดัการเรียนรู้สาระ

                                                        
 24วิชัย อ่อนเบ้า, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2550, 123 หนา้. 

25ประภาส ไก่แก้ว, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดเมืองพทัยา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2551, 118 หนา้. 
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหเ้ด็กในเขตพื้นท่ีบริการไดรั้บการศึกษา โดยการประชาสัมพนัธ์รณรงค์
แก่ผูป้กครอง จดัหางบประมาณสนบัสนุนการแข่งขนัทกัษะวิชาการ ให้ค  าแนะน าการศึกษาต่อแก่
ผูเ้รียน ส่วนการจดัท าหลกัสูตรพบวา่ทั้งหมดมีส่วนร่วมจดัท าหลกัสูตร ใช้วิธีการมอบหมายให้ครู
จดัท าตามมติท่ีประชุม ในดา้นงบประมาณใชง้บประมาณโดยเสนอผา่นท่ีประชุม ตรวจสอบผลการ
ใช้งบประมาณของโรงเรียนตามวาระประชุม จดัหางบประมาณให้โรงเรียนจากองค์กรภายนอก 
ส าหรับดา้นบุคคล ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานและความประพฤติของบุคลากร 
โดยใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการขอยา้ยของบุคลากร การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร การและ
เปล่ียนความคิดเห็นในการท างานกบับุคลากรดา้นการพฒันาผูเ้รียน และการส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลากร หน่วยงานและชุมชน26 

ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์โรงเรียนต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ค  าปรึกษา และการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษาทุกดา้น ในส่วนของการแสวงหาและให้ความสนบัสนุนดา้นการเงิน วสัดุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละวทิยากรภายนอกหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ได้มีส่วนร่วมทุกด้าน ส าหรับการร่วมจดักิจกรรมสร้างพฒันาการนักเรียนในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งในและนอกโรงเรียนพบวา่ คณะกรรมการส่วนใหญ่สนบัสนุนการจดั
กิจกรรมทุกดา้น ส่วนการประสานงานและการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนกบัองค์กรใน
ทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อ
พฒันาโรงเรียนและการให้มีส่วนร่วมบริการจากโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและร่วม
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน พบวา่ คณะกรรมการมีส่วนร่วมสนบัสนุนในทุกดา้น27 

                                                        
26ปนิดา ปันดอน, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการ

โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”,  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้ง
แลว้, 128 หนา้. 

27ประพนัธ์ สร้อยเพช็ร, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์โรงเรียนต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2547, 124 หนา้. 
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นฤมล พอดี ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 พบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการ
บริหารวชิาการ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ28  

ธรรมกมล แก้วบ่อ ไดว้ิจยัเร่ือง พฒันาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ โดยรวมและเกือบทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมมากกวา่คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาในทุกๆดา้น29 

ภูรินทร์ นิยมนา ได้วิจัยเร่ือง  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ การมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นวิชาการ และดา้นบริหารทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง30 

ขวัญเรือน ชนะสูตร ได้วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน พบว่าในการจดัการศึกษาด้านวิชาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไป เรียงล าดบัจากการมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด คือระดบัรับทราบขอ้มูล ระดบัใหค้  าปรึกษา ระดบัสนบัสนุน ระดบัร่วมปฏิบติั และระดบั
ร่วมตดัสินใจ ลกัษณะการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาเป็นไปในลกัษณะการรับทราบขอ้มูลจากการ

                                                        
28นฤมล พอดี, “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์), 2549, 108 หนา้. 
 29ธรรณกมล แกว้บ่อ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2549, 112 หนา้. 

30ภูรินทร์ นิยมนา, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 123 หนา้. 
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ประชุม และเสนอแนะแนวปฏิบติัและสนบัสนุนทุนทรัพยเ์พื่อส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษา ร่วม
ปฏิบติักิจกรรมในและนอกสถานศึกษา31 

พรปวีณ์ พูลเฉลิม ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า t ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1)บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้ด้านบริหารทัว่ไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2)เปรียบเทียบบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3)เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวา่ โดยภาพรวมและดา้นวิชาการแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ส่วนดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทัว่ไป 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 32  

 
 

                                                        
31ขวญัเรือน ชนะสูตร, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนใน

โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 92 หนา้. 
 32พรปวีณ์ พูลเฉลิม, “บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-    
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์) 2549, 103 หนา้. 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวทางในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลของ  กระทรวงศึกษาธิการ 2546     
มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 2.1 
 
     ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ใน 4 ดา้น ดงัน้ี  
1.  ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2.  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
3.  ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4.  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 

สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
1.  สถานภาพ 
 1.1  กรรมการสถานศึกษาภายใน 
 1.2  กรรมการสถานศึกษาภายนอก 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 2.1  ขนาดเล็ก 
        2.2  ขนาดกลาง 
        2.3  ขนาดใหญ่ 

 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจ ัย จึงก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการ
สถานศึกษาภายนอก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปี
การศึกษา 2555 ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษาภายใน จ านวน 352 คน และกรรมการ
สถานศึกษาภายนอก จ านวน 1,394 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 1,746 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการ
สถานศึกษาภายนอกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
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จากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 1, 746 คน ผูว้จิยัไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan)โดยบุญชม ศรีสะอาด1 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ไดจ้  านวน 
315 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละ
ขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)และสุ่มแบบอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) ตามสถานภาพ แลว้เทียบสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3.1 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 

ขนำด
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

กรรมกำร
สถำนศึกษำ
ภำยใน 

กรรมกำร
สถำนศึกษำ
ภำยนอก 

รวม กรรมกำร
สถำนศึกษำ
ภำยใน 

กรรมกำร
สถำนศึกษำ
ภำยนอก 

รวม 

ขนาดเล็ก 150 525 675 27 95 122 
ขนาดกลาง 148 518 666 27 93 120 
ขนาดใหญ่ 54 351 405 10 63 73 

รวม 352 1,394 1,746 64 251 315 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้างข้ึน
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามระดบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

                                                        
1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2553), หนา้ 43-46. 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด    
 4 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมาก      
 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง     
 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย      
 1 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด   
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง
เคร่ืองมือตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.3.1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการก าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละ
ด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละด้านนั้น ได้ข้อค าถามใน
แบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ มี 10 ขอ้ 2) ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ มี 4 ขอ้ 3) ดา้นการบริหารงานบุคคล มี 7 ขอ้ 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มี 11 ขอ้  
 3.3.2. น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแบบสอบถาม โดยค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยรวมเท่ากบั 1.00 
ส่วนค่า IOC รายดา้นมีค่าเท่ากบั 1.00 ทุกดา้น แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
วจิยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
นิยาม เชิงปฏิบติัการ ดงันั้นจึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรง
ตามเน้ือหา  
 3.3.3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกรรมการ
สถานศึกษาใกลเ้คียง ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
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Coefficient ) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach)2 ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 และได้
ค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.83 – 0.92 โดยเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 
0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด จึงสามารถ
น าไปใชไ้ด ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.2 

 
ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน 

 

ด้ำนที่ ระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 0.87 
2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 0.83 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 0.69 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 0.92 

รวม 0.92 
3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.4.1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ถึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั และขอความร่วมมือกรรมการสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม 
 3.4.2. จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2556 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 315 ชุด 
 3.4.3. ผูว้ิจยั น าหนงัสือจาก ผูว้ิจยัน าส่งหนังสือจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี

                                                        
 2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2545), หนา้ 99. 
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การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 315 ชุด ไดรั้บกลบัคืน
มา 315 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใชเ้วลา 30 วนั 
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 314 ชุด 
 3.4.5 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม ราย
ดา้นและรายขอ้ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards deviation) แลว้
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 
 4.51 – 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด  
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพโดยใชค้่าที (t - test) แบบ Independent samples 
 3.5.4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ (F-test , One way 
ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 3.6.1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่การทดสอบค่าที (t – test)  
 3.6.3. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) 
การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผูว้ิจยัน ำเสนอกำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำร
บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 
เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำร
บริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และเพื่อ
เปรียบเทียบระดบักำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำแต่ละดำ้น จ ำแนกตำมสถำนภำพ
และขนำดของสถำนศึกษำ เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัคือ แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
ตำรำงส ำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 315 คน แลว้น ำแบบสอบถำมมำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อค ำนวณหำค่ำสถิติส ำหรับกรอก
วตัถุประสงค ์และสมมติฐำนกำรวจิยัใหค้รบถว้นตำมท่ีตั้งไวโ้ดยมีล ำดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
  4.2 ผลกำรวเิครำะห์สถำนภำพผูต้อบแบบสอบถำม 
  4.3 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจตรงกนัในกำรส่ือควำมหมำยของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดควำมหมำย
ของสัญลกัษณ์ในกำรน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

X  แทน ค่ำเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
n แทน จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง 
df แทน  ค่ำควำมเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก ำลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่ำเฉล่ียก ำลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่ำสถิติทดสอบ t-test  
F  แทน ค่ำสถิติทดสอบ F-test 



 49 

* แทน มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จำกแบบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี
เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำภำยในและกรรมกำรสถำนศึกษำภำยนอก  จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ไดก้ลุ่มตวัอย่ำง จ  ำนวน 315 คน ได้แบบสอบถำม
กลบัคืนมำจ ำนวน 315 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยั
น ำขอ้มูลมำวิเครำะห์แสดงสถำนภำพ เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำภำยในและกรรมกำรสถำนศึกษำ
ภำยนอก ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมเป็นค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลในตำรำงท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

สถานภาพ   
 กรรมกำรสถำนศึกษำภำยใน 64 20.-0 
 กรรมกำรสถำนศึกษำภำยนอก 251 79.70 

รวม 315 100.00 

ขนาดสถานศึกษา   
 ขนำดเล็ก (มีกรรมกำรสถำนศึกษำจ ำนวน 9 คน) 122 38.70 
 ขนำดกลำง(มีกรรมกำรสถำนศึกษำจ ำนวน 9 คน) 120 38.10 
 ขนำดใหญ่(มีกรรมกำรสถำนศึกษำจ ำนวน 15 คน) 73 23.20 

รวม 315 100.00 
 

จำกตำรำงท่ี 4.1 พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำภำยใน จ ำนวน 64 คน 
คิดเป็นร้อย 20.30 กรรมกำรสถำนศึกษำภำยนอก จ ำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 เป็น
กรรมกำรในสถำนศึกษำขนำดเล็ก จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 เป็นกรรมกำรใน
สถำนศึกษำขนำดกลำง จ ำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และเป็นกรรมกำรในสถำนศึกษำ
ขนำดใหญ่ จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ด้านการบริหารงาน
วิชาการ และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนวชิำกำร ในภำพรวมและรำยขอ้ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานวชิาการ 
 

ที่ ด้านการบริหารงานวชิาการ   S.D. แปลผล 
1 มีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมกำร ผู ้ปกครองนักเรียนอย่ำง

ต่อเน่ือง 
4.08 0.72 มำก 

2 มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรในกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

4.15 0.81 มำก 

3 มีส่วนร่วมสนบัสนุนควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรของสถำนศึกษำท่ี
สังคมยอมรับ 

4.29 0.75 มำก 

4 มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัผลกำรเรียนของนกัเรียน 4.17 0.75 มำก 
5 มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 4.21 0.72 มำก 
6 มีส่วนร่วมสนับสนุนส่ือและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้

นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้อยำ่งเพียงพอ 
4.22 0.84 มำก 

7 มีส่วนร่วมในกำรพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน 3.92 0.64 มำก 
8 มีส่วนร่วมประเมินผลติดตำมผลกำรพฒันำสถำนศึกษำ 3.91 0.63 มำก 
9 มีส่วนร่วมประเมินผลและแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเรียน เม่ือ

ส้ินปีกำรศึกษำ 
3.91 0.73 มำก 

10 มีส่วนร่วมในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อของนกัเรียน 4.10 0.77 มำก 
รวม 4.10 0.52 มาก 
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จำกตำรำงท่ี 4.2 พบวำ่กำรระดบัมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนวชิำกำร โดยภำพรวมและรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำก ( = 4.10)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่ำ ขอ้ท่ีมี
ระดบักำรมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วมสนบัสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำท่ี
สังคมยอมรับ รองลงมำ คือ มีส่วนร่วมสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้นกัเรียนเกิด
กำรเรียนรู้อยำ่งเพียงพอ และขอ้ท่ีมีระดบักำรมีส่วนร่วมต ่ำสุด คือ มีส่วนร่วมประเมินผลและแสดง
ควำมคิดเห็นทำงกำรเรียน เม่ือส้ินปีกำรศึกษำ 

2. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนวิชำกำร จ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้วิธีทดสอบค่ำที (t-test) ผล
กำรวเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานวชิาการ จ าแนกตามสถานภาพ 

  

การมีส่วนร่วม 
กรรมการภายใน กรรมการภายนอก 

t sig 
n x  S.D n x  S.D 

ด้านการบริหารงานวชิาการ 64 4.16 0.45 251 4.08 0.53 1.16 0.25 
 

จำกตำรำงท่ี 4.3 พบว่ำ ระดบักำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนวชิำกำร จ ำแนกตำมสถำนภำพ ไม่แตกต่ำงกนั  
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3. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนวิชำกำร จ ำแนกขนำดของสถำนศึกษำ โดยวิธีกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) จำกกำร
วเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ผลกำรวเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.4  

 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  

  

การมีส่วนร่วม 
ในด้านการ
บริหารงาน
วชิาการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.08 4.07 4.15 ระหวำ่งกลุ่ม 2 0.31 0.16 

0.58 0.56 ภำยในกลุ่ม 312 83.36 0.27 

รวม 314 83.67  
 

จำกตำรำงท่ี 4.4 พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ท่ีมี
ขนำดต่ำงกนัในดำ้นกำรบริหำรงำนวชิำกำร ไม่แตกต่ำงกนั 

4.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2        
ดำ้นกำรบริหำรงำนงบประมำณ ในภำพรวมและรำยขอ้ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

ที่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ   S.D. แปลผล 
1 มีส่วนร่วมรับทรำบกำรจดัท ำระบบบัญชีกำรเงินท่ีเป็น

ระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้
4.28 0.75 มำก 

2 มีส่วนร่วมในกำรจดักองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขำดแคลน 4.43 0.87 มำก 

3 มีส่วนร่วมในกำรประสำนกับผูป้กครองสำมำรถจัดหำ
งบประมำณจำกภำยนอกได ้

4.47 0.80 มำก 

4 มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเรียนของนกัเรียนท่ีมีควำมเหมำะสม 

4.29 0.75 มำก 

รวม 4.37 0.62 มาก 
 

  จำกตำรำงท่ี 4.5 พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนงบประมำณ ในภำพรวมและรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำก ( = 4.37)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่ำ ขอ้ท่ีมี
ระดบักำรมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในกำรประสำนกบัผูป้กครองสำมำรถจดัหำงบประมำณ
จำกภำยนอกได ้รองลงมำ คือ มีส่วนร่วมในกำรจดักองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขำดแคลน ส่วนขอ้ท่ี
มีระดับกำรมีส่วนร่วมต ่ำสุด คือ มีส่วนร่วมรับทรำบกำรจดัท ำระบบบญัชีกำรเงินท่ีเป็นระบบ
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้

2. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนงบประมำณ จ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้วิธีทดสอบค่ำที (t-test) 
ผลกำรวเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามสถานภาพ 

  

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

กรรมการภายใน กรรมการภายนอก 
t sig 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ 

64 4.41 0.61 251 4.35 0.68 0.64 0.52 

 

จำกตำรำงท่ี 4.6 พบว่ำ ระดบักำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2       
ดำ้นกำรบริหำรงำนงบประมำณ จ ำแนกตำมสถำนภำพ ไม่แตกต่ำงกนั  

3. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนงบประมำณ จ ำแนกขนำดของสถำนศึกษำ โดยวิธีกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) จำก
กำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ผลกำรวเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.7  

 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  

 

การมีส่วนร่วม 
ด้านการ

บริหารงาน
งบประมาณ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.33 4.33 4.48 ระหวำ่งกลุ่ม 2 1.29 0.65 

1.48 0.23 ภำยในกลุ่ม 312 136.36 0.44 

รวม 314 137.65  
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จำกตำรำงท่ี 4.7 พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ท่ีมี
ขนำดต่ำงกนั ดำ้นกำรบริหำรงำนงบประมำณไม่แตกต่ำงกนั 

4.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ด้านการบริหารงาน
บุคคล และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2        
ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล ในภำพรวมและรำยขอ้ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ที่ การบริหารงานบุคคล   S.D. แปลผล 
1 มีส่วนร่วมส่งเสริมใหค้รูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 4.23 0.86 มำก 

2 มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัมำตรกำรและระเบียบท่ี
ใชใ้นกำรควบคุมกำรกระท ำผดิระเบียบวนิยัของสถำนศึกษำ 

4.21 0.97 มำก 

3 มีส่วนร่วมส่งเสริมใหบุ้คลำกรในสถำนศึกษำประพฤติปฏิบติั
ตนตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ 

3.91 0.73 มำก 

4 มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

3.81 0.81 มำก 

5 มีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมสร้ำงสรรคร์ะหวำ่งบุคลำกรใน
สถำนศึกษำกบัผูป้กครองก่อนเปิดภำคเรียน 

3.75 0.76 มำก 

6 มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

4.02 0.82 มำก 

7 มีส่วนร่วมประเมินผลกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 

4.05 0.98 มำก 

รวม 4.00 0.49 มาก 
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 จำกตำรำงท่ี 4.8 พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนบุคคล ในภำพรวมและรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำก ( =4.00)  
 โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่ำ ขอ้ท่ีมี
ระดับกำรมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
รองลงมำ มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัมำตรกำรและระเบียบท่ีใชใ้นกำรควบคุมกำรกระท ำ
ผิดระเบียบวินัยของสถำนศึกษำ ส่วนขอ้ท่ีมีระดบักำรมีส่วนร่วมต ่ำสุด คือ มีส่วนร่วมในกำรจดั
กิจกรรมสร้ำงสรรคร์ะหวำ่งบุคลำกรในสถำนศึกษำกบัผูป้กครองก่อนเปิดภำคเรียน 
 2. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนบุคคล จ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่ำที (t-test) ผลกำร
วเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 

  

การมีส่วนร่วม 
กรรมการภายใน กรรมการภายนอก 

t sig 
n x  S.D n x  S.D 

ด้านการบริหารงานบุคคล  64 4.03 0.42 251 3.99 0.50 0.76 0.49 
 

จำกตำรำงท่ี 4.9 พบวำ่ ระดบักำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2       
ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล จ ำแนกตำมสถำนภำพ ไม่แตกต่ำงกนั  

3. กำรเปรียบเทียบระดบักำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนบุคคล จ ำแนกขนำดของสถำนศึกษำ โดยวิธีกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) จำกกำร
วเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ผลกำรวเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

การมีส่วนร่วม 
ด้าน

บริหารงาน
บุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.98 3.95 4.10 ระหวำ่งกลุ่ม 2 1.29 0.65 

1.48 0.23 ภำยในกลุ่ม 312 136.36 0.44 

รวม 314 137.65  
  

จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ท่ีมี
ขนำดต่ำงกนั ดำ้นบริหำรงำนบุคคลไม่แตกต่ำงกนั 

4.3.4 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2        
ดำ้นกำรบริหำรงำนทัว่ไป ในภำพรวมและรำยขอ้ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

 

 

จำกตำรำงท่ี 4.11 พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนทัว่ไป ในภำพรวมและรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำก ( = 4.00) 

ที่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป   S.D. แปลผล 
1 มีส่วนร่วมในกำรเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่นักเรียนใน

สถำนศึกษำ 
3.84 0.75 มำก 

2 มีส่วนร่วมในกำรจดัอำคำรท่ีแข็งแรงมัน่คงเหมำะสมและ
เพียงพอกบันกัเรียน 

 
3.99 

 
0.86 

 
มำก 

3 มีส่วนร่วมจดับริกำรดำ้นหอ้งน ้ำส้วมใหส้ะอำดและเพียงพอ 
ครูดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ 

 
3.87 

 
0.91 

 
มำก 

4 มีส่วนร่วมก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรประชำสัมพนัธ์กิจกำร
ของสถำนศึกษำใหผู้ป้กครองและชุมชนทรำบ 

3.93 0.80 มำก 

5 มี ส่ วนร่วมก ำหนดแบบสอบถำมควำม คิด เ ห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของผู ้ปกครองและชุมชนมำด ำ เนินกำร
ปรับปรุงพฒันำสถำนศึกษำ 

 
4.29 

 
0.88 

 
มำก 

6 มีส่วนร่วมในกำรจดับริกำรดำ้นอำหำรน ้ ำด่ืมอยำ่งสะอำดถูก
สุขอนำมยัเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของนกัเรียน 

4.09 0.87 มำก 

7 มี ส่วนร่วมจัดสวัส ดิกำรเพื่ อ ช่วย เหลือนัก เ รียน เ ช่น 
ทุนกำรศึกษำ 

 
4.17 

 
0.78 

 
มำก 

8 มีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถำนศึกษำ 3.97 0.94 มำก 

9 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภยัของนกัเรียน 

3.88 0.81 มำก 

10 มีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนของนกัเรียน 3.97 0.84 มำก 

11 มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรพฒันำสถำนศึกษำ 4.02 0.92 มำก 

รวม 4.00 0.57 มาก 
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โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่ำ ขอ้ท่ีมี
ระดบักำรมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วนร่วมก ำหนดแบบสอบถำมควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของ
ผูป้กครองและชุมชนมำด ำเนินกำรปรับปรุงพฒันำสถำนศึกษำ รองลงมำ มีส่วนร่วมจดัสวสัดิกำร
เพื่อช่วยเหลือนกัเรียน เช่น ทุนกำรศึกษำ ส่วนขอ้ท่ีมีระดบักำรมีส่วนร่วมต ่ำสุด มีส่วนร่วมในกำร
เป็นวทิยำกรใหค้วำมรู้แก่นกัเรียนในสถำนศึกษำ 

2. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนทัว่ไป จ ำแนกตำมสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชว้ิธีทดสอบค่ำที (t-test) ผลกำร
วเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานทัว่ไปจ าแนกตามสถานภาพ 

  

การมีส่วนร่วม 
กรรมการภายใน กรรมการภายนอก 

 t sig 
n x  S.D n x  S.D 

ด้านการบริหารทัว่ไป 64 3.98 0.59 251 4.01 0.57 -0.39 0.70 
 

จำกตำรำงท่ี 4.12 พบวำ่ ระดบักำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2       
ดำ้นกำรบริหำรงำนทัว่ไป จ ำแนกตำมสถำนภำพ ไม่แตกต่ำงกนั 

3. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 ดำ้น
กำรบริหำรงำนทัว่ไป จ ำแนกขนำดของสถำนศึกษำ โดยวิธีกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) จำกกำร
วเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ผลกำรวเิครำะห์ดงัตำรำงท่ี 4.13  
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

   

การมีส่วนร่วม 
ด้านการ

บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.00 3.94 4.10 ระหวำ่งกลุ่ม 2 1.13 0.56 

1.72 0.18 ภำยในกลุ่ม 312 102.10 0.33 

รวม 314 103.22  
 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตำรำงท่ี 4.13 พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำในกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 2 ท่ีมีขนำดต่ำงกนั ดำ้นกำรบริหำรงำนทัว่ไป ไม่แตกต่ำงกนั 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อีกทั้งเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555  

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยท่ีผู ้วิจ ัยได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึง
ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ คือกรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก ตวัแปร
ตาม คือ สถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในการบริหารงานดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ใน 4 ดา้น การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหา
ค่าแจกแจงความถ่ี ( Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าสถิติ t(t – test) F(F - Test) เชฟเฟ่(Scheffe’) 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการวจิัย  
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

กรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
315 คน ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกรรมการสถานศึกษาภายใน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย 20.30 
กรรมการสถานศึกษาภายนอก จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 เป็นกรรมการในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 เป็นกรรมการในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และเป็นกรรมการในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.20 
 5.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ด้านการบริหารงาน
วชิาการ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

ดา้นการบริหารงานวิชาการ การระดบัมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ดา้นการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วม
สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาท่ีสังคมยอมรับ รองลงมา คือ มีส่วนร่วม
สนับสนุนส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และขอ้ท่ีมี
ระดบัการมีส่วนร่วมต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมประเมินผลและแสดงความคิดเห็นทางการเรียน เม่ือส้ินปี
การศึกษา 
 5.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 ดา้นการบริหารงบประมาณ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีข้อสังเกต เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มี
ส่วนร่วมในการประสานกบัผูป้กครองสามารถจดัหางบประมาณจากภายนอกได ้รองลงมา คือ มี
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ส่วนร่วมในการจดักองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมต ่าสุด คือ 
มีส่วนร่วมรับทราบการจดัท าระบบบญัชีการเงินท่ีเป็นระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้
 5.1.4 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ด้านบริหารงานบุคคล 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 ด้านการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การบริหารงานบุคคล ในภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วนร่วมส่งเสริม
ให้ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รองลงมา มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
มาตรการและระเบียบท่ีใช้ในการควบคุมการกระท าผิดระเบียบวินัยของสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมี
ระดับการมีส่วนร่วมต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษากบัผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน 
 5.1.5 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ด้านการบริหารงาน
ทัว่ไป และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 

 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วนร่วม
ก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผูป้กครองและชุมชนมาด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่น 
ทุนการศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมต ่าสุด มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
นกัเรียนในสถานศึกษา 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ผูว้จิยัจึงน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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 5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงาน
วชิาการ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะกรรมการสถานศึกษาทั้ งภายในและนอกต่างก็ให้
ความส าคญักับการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการศึกษา ธรรมกมล แก้วบ่อ ไดว้ิจยัเร่ือง พฒันาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 
พบว่า  โดยรวมและเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของ
คณะกรรมการ พบวา่ คณะกรรมการภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมมากกวา่คณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษาในทุกๆดา้น และสอดคลอ้งกบัการศึกษา นฤมล พอดี ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น
ระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทัว่ไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ 
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า กรรมการ
สถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก มีระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานวชิาการ มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยกรรมการ
สถานศึกษาภายใน มีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่ากรรมการสถานศึกษาภายนอก นั้ นอาจ
เน่ืองมาจาก กรรมการสถานศึกษาภายในเป็นผูป้ฏิบติัโดยตรงจะตอ้งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด เพื่อสอดคล้องกบัแนวคิดของการประกนัคุณภาพการศึกษา สร้างความ
มัน่คงและหลกัประกนัต่อผูป้กครอง และชุมชน สอดคล้องกบัการศึกษา ปนิดา ปันดอน ได้วิจยั
เร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา 
อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ความรับผิดชอบแผนปฏิบติัการประจ าปี ติดตามผลการ
ด าเนินงานในลักษณะการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง
แผนปฏิบติัการประจ าปี ใหค้  าแนะน าในการจดัการเรียนรู้สาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้เด็กใน
เขตพื้นท่ีบริการได้รับการศึกษา โดยการประชาสัมพนัธ์รณรงค์แก่ผูป้กครอง จดัหางบประมาณ
สนบัสนุนการแข่งขนัทกัษะวิชาการ ให้ค  าแนะน าการศึกษาต่อแก่ผูเ้รียน ส่วนการจดัท าหลกัสูตร
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พบว่าทั้งหมดมีส่วนร่วมจดัท าหลักสูตร ใช้วิธีการมอบหมายให้ครูจดัท าตามมติท่ีประชุม และ
สอดคล้องกับ ทักษิณ แสนอิสระ ได้วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมและความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารวชิาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหาร
ทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
การบริหารวิชาการมีอนัดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และการบริหารงานบุคคลมีอนัดบัการมีส่วน
ร่วมน้อยท่ีสุด ความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานใน
สถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการบริหารวิชาการมีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นการ
บริหารวิชาการในอนัดบัมากท่ีสุด และการบริหารงานบุคคลมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในอนัดบั
นอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั โดยสรุปคือคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งการมี  ส่วนร่วม
ในการบริหารเต็มรูปแบบ ทั้งดา้นการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และ
บริหารทัว่ไป 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ พื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ดา้นการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อาจเน่ืองมาจาก กรรมการสถานศึกษาภายในและภายนอกมีบทบาทส าคญัในการพฒันา ให้
ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน อีกทั้งส่งเสริมสนบัสนุนในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีการรายงานผลการประเมินเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สอดคลอ้งกบัการศึกษา ประภาส ไก่แก้ว ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกดัเมืองพทัยา พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึง
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็ก
ท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเด็กตามศกัยภาพ ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ไป ของ
สถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัการศึกษา ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยโ์รงเรียนต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ค  าปรึกษา 



 66 

และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาทุกดา้น ส าหรับการร่วมจดักิจกรรมสร้างพฒันาการ
นกัเรียนในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งในและนอกโรงเรียนพบวา่ คณะกรรมการส่วน
ใหญ่สนบัสนุนการจดักิจกรรมทุกดา้น ส่วนการประสานงานและการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนกบัองค์กรในท้องถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน เพื่อพฒันาโรงเรียนและการให้มีส่วนร่วมบริการจากโรงเรียนเป็นแหล่ง
วิทยาการของชุมชนและร่วมพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน พบวา่ คณะกรรมการมีส่วนร่วมสนบัสนุน
ในทุกดา้น 
 5.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหาร
งบประมาณ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
1.ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
จดัตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด สอดคลอ้งกบัการศึกษา   
ณัฐพงษ์  กิติทรัพย์กาญจนา  ได้วิจัย เ ร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า
การบริหารงานทั้ง 4 งานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
เพราะเป็นงานท่ีคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากกว่าด้านอ่ืนๆ จึงให้
ความส าคญัในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และสอดคลอ้งกบัการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไดศึ้กษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาจากคู่มือกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงได้
ก าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้น คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น
นิติบุคคล กล่าวว่า การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีบทบาทหลกัใน
การประสานส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการ
บริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า กรรมการ
สถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก มีระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดย
กรรมการสถานศึกษาภายใน มีระดบัการมีส่วนร่วมมากกวา่กรรมการสถานศึกษาภายนอก นั้นอาจ
เน่ืองมาจาก กรรมการสถานศึกษาภายในและภายนอกตอ้งการให้สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลมีการ
บริหารจัดการท่ีมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการศึกษา ประพันธ์        
สร้อยเพ็ชร ได้วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์โรงเรียนต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ค  าปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษาทุกด้าน ในส่วนของการแสวงหาและให้ความสนับสนุนด้านการเงิน วสัดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์และวิทยากรภายนอกหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้
มีส่วนร่วมทุกด้าน ส าหรับการร่วมจดักิจกรรมสร้างพฒันาการนักเรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ทั้งในและนอกโรงเรียนพบวา่ คณะกรรมการส่วนใหญ่สนบัสนุนการจดักิจกรรม
ทุกดา้น ส่วนการประสานงานและการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนกบัองคก์รในทอ้งถ่ินทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อพฒันาโรงเรียน
และการให้มีส่วนร่วมบริการจากโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและร่วมพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน พบวา่ คณะกรรมการมีส่วนร่วมสนบัสนุนในทุกดา้น  
 3.กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ พื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่
มีระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อาจเน่ืองมาจาก กรรมการสถานศึกษาแต่ละแห่งมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบเนน้
ผลงานให้มีการจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษารวมทั้งจดัหารายได ้เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการศึกษา นฤมล พอดี ไดว้ิจยั
เร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 
1 พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ  
 5.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงาน
บุคคล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
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 1.ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฎิบติัตามท่ีกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัการศึกษา ปนิดา ปันดอน ไดว้ิจยัเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อ าเภออม
ก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นบุคคล ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานและความ
ประพฤติของบุคลากร โดยให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการขอยา้ยของบุคลากร การสร้างขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร การและเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานกบับุคลากรดา้นการพฒันาผูเ้รียน 
และการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากร หน่วยงานและชุมชน  
 2.กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า กรรมการ
สถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก มีระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานบุคคล มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยกรรมการ
สถานศึกษาภายใน มีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่ากรรมการสถานศึกษาภายนอก นั้ นอาจ
เน่ืองมาจาก อาจเป็นเพราะกรรมการสถานศึกษาต่างก็ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานด้าน
บุคลากรให้เกิดความคล่องตวั มีอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
เป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัการศึกษา ประภาส ไก่แก้ว ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สังกดัเมืองพทัยา พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และ
สอดคล้องกบัการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาจากคู่มือ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้น คู่มือส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจ
ส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา  มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึง
จะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 3.กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษา ดา้นการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อาจเน่ืองมาจากกฎหมายว่าดว้ยระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัการศึกษา พรปวีณ์ พูลเฉลิม 
ได้วิจัยเ ร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 5.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารงาน
ทัว่ไป และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1.ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไปโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย 
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชน และทอ้งถ่ิน รับทราบ ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และรายงานส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย 
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัการศึกษา พรปวีณ์ พูลเฉลิม 
ได้วิจัยเ ร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1)บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นบริหารทัว่ไป มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษา ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา ไดว้ิจยัเร่ือง 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าการบริหารงานทั้ง 4 งานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไปพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดบั
มาก เป็นเพราะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรับผิดชอบในส่วนการบริหารจดัการตามอ านาจหนา้ท่ี
ซ่ึงมีความส าคัญต่อการพฒันาการศึกษา และยงัเป็นสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม 
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า กรรมการ
สถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก มีระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยกรรมการ
สถานศึกษาภายใน มีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่ากรรมการสถานศึกษาภายนอก นั้ นอาจ
เน่ืองมาจาก กรรมการสถานศึกษา ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบั
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด สอดคลอ้งกบัการศึกษา ธัญญาพร อนันตกูล ได้
วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
จงัหวดัชลบุรี โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามวงจร 
คุณภาพแบบ PDCA ของเดมม่ิง (Deming,s Circle) คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติั 
การตรวจสอบ และการปรับปรุงพฒันาในการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจการปฏิบติังาน 4 ดา้น 
คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ผลการวิจยั
พบว่า มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านการบริหารทัว่ไปมากท่ีสุด และสอดคล้องกบัการศึกษา     
ภูรินทร์ นิยมนา ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านวิชาการ และด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
บริหารงานบุคคลและดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ พื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ดา้นการบริหารงานทัว่ไปไม่แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบั
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจ
เน่ืองมาจาก สถานศึกษาแต่ละแห่งต่างก็มีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้
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ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัการศึกษา วิชัย อ่อนเบ้า ได้
วจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน โดย
จ าแนกตามขนาด อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดบั
มาก และสอดคล้องกับการศึกษา  ขวัญเ รือน ชนะสูตร  ได้วิจัย เ ร่ือง การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน พบวา่ในการจดั
การศึกษาดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
เรียงล าดบัจากการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือระดบัรับทราบขอ้มูล ระดบัใหค้  าปรึกษา ระดบัสนบัสนุน 
ระดบัร่วมปฏิบติั และระดบัร่วมตดัสินใจ ลกัษณะการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาเป็นไปในลกัษณะการ
รับทราบข้อมูลจากการประชุม และเสนอแนะแนวปฏิบติัและสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมในสถานศึกษา ร่วมปฏิบติักิจกรรมในและนอกสถานศึกษา 
  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการวจิยั กรรมการสถานศึกษาภายในและภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 พิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดในแต่ละดา้น 

1. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ในด้านวิชาการ คณะกรรมการมีส่วนร่วมประเมินผล
ติดตามผลการพัฒนาสถานศึกษา เป็นข้อท่ีมีปฏิบัติต ่ าสุด สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการศึกษามีส่วนร่วมประเมินผลติดตามผลการพฒันาสถานศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 

2. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ในด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมรับทราบการจดัท า
ระบบบัญชีการเงินท่ีเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ เป็นข้อท่ีมีปฏิบัติต ่าสุด 
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สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการศึกษามีส่วนร่วมในการรับทราบการจดัท าระบบบญัชี
การเงินท่ีเป็นระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้

3. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ในดา้นบริหารงานบุคล คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมสร้างสรรคร์ะหวา่งบุคลากรในสถานศึกษากบัผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน เป็นขอ้ท่ีมี
ปฏิบติัต ่าสุด สถานศึกษาควรปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
สร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับผู ้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 

4. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ในดา้นบริหารงานทัว่ไป คณะกรรมการการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา เป็นขอ้ท่ีมีปฏิบติัต ่าสุด สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของ
ผูป้กครองและชุมชนมาด าเนินการปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
จากขอ้คน้พบจากงานการวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 

1. กรรมการสถานศึกษาภายใน และกรรมการสถานศึกษาภายใน ควรมีส่วนร่วม
ประเมินผลติดตามผลการพฒันาสถานศึกษา ร่วมรับทราบการจดัท าระบบบญัชีการเงินท่ีเป็นระบบ
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได้ รวมทั้งการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษากบัผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน และร่วมส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในเชิงคุณภาพ 
2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
กบัประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 

3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  

 
 



บรรณานุกรม 
 

1. หนังสือภาษาไทย 
1) หนังสือทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา : ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550.  

กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล . 
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.  

กระทรวงศึกษาธิการ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  2  พุทธศักราช 2545 . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2550.  

กระทรวงศึกษาธิการ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  2  พุทธศักราช 2545 . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2550.  

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ,์ 2546.  

กระทรวงศึกษาธิการ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพมหานคร : 
ราชกิจานุเบกษา, 2550.  

บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2545.  
บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : สุวริยาสาส์น, 2553.  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554.  
ราชกิจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภา, 2550.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. ส านักทดสอบทางการศึกษา : กรุงเทพมหานคร, 
2554.  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการสรรหา และคัดเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.  
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สุนทร โคตรบรรเทา. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพปั์ญญาชน, 2552.  
หวน พินธุพนัธ์. นักบริหารมืออาชีพ. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : พินธุพนัธ์การพิมพ,์ 2549.  
 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ขวญัเรือน ชนะสูตร. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหน่ึง

อ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2549.  

ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา . “การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2551.  

ทกัษิณ แสนอิสระ. “แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจงัหวดัฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2548.  

ธรรณกมล แกว้บ่อ. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2549.  

ธัญญาพร อนันตกูล . “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชน จงัหวดัชลบุรี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2547. 

นฤมล พอดี. “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์, 2549.  

ปนิดา ปันดอน. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการโรงเรียนแม่
ต่ืนวิทยา อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553.  

ประพนัธ์ สร้อยเพช็ร. “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยโ์รงเรียนต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547.  
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ประภาส ไก่แก้ว. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2551.  

พรปวีณ์ พูลเฉลิม. “บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุ-    
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 2549.  

ภูรินทร์ นิยมนา. “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

วิชัย อ่อนเบ้า. “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2550.  

วิชัย อ่อนเบ้า. “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2550.  

 

 3) เวบ็ไซต์ 
นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง. แนวทางทางการบริหารสถานศึกษาสู่ Smart School. สืบค้นจาก 

www.203.155.222.242/watmakut/Amorn_doc.3.pd.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง   

1. แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาภายในและกรรมการสถานศึกษาภายนอก
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

 2.  แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
2.1  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
2.2  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

   3. ในการตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอนน้ี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดตอบค าถาม
ทุกขอ้ตามความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและจะไดน้ าขอ้มูลเขา้สู่
กระบวนการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
 4.  แบบสอบถามชุดน้ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูล เพื่อใชใ้นการวจิยัเท่านั้น การตอบ
แบบสอบถามของท่านในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และสภาพทางราชการหรือ
หน่วยงาน 
ของท่านแต่อยา่งใด ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริงเพื่อความสมบูรณ์ 
ของการวิจยั 
 
 ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
 
 
 
                                                                           ดวงจนัทร์   สุทธิ 
                                                     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                                   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน      หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
                      ของท่านในปัจจุบนั 
……………………………………………………………………………………………… 
1. สถานภาพ 
    กรรมการสถานศึกษาภายใน 

 กรรมการสถานศึกษาภายนอก 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
    ขนาดเล็ก          (มีกรรมการสถานศึกษาจ านวน 9 คน) 
    ขนาดกลาง       (มีกรรมการสถานศึกษาจ านวน 9 คน) 
    ขนาดใหญ่        (มีกรรมการสถานศึกษาจ านวน 15 คน) 
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ตอนที ่2 

แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
………………………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง         โปรดอ่านขอ้ค าถามแลว้พิจารณาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องระดบัการมีส่วนร่วม ตามการรับรู้ของท่าน ขอ้ละ 1 
เคร่ืองหมาย (ระดบัการมีส่วนร่วม) โดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 
 การมีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั 5    
 การมีส่วนร่วมในระดบัมาก  มีค่าเท่ากบั 4    
 การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3    
 การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2    
 การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1    
ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม 
 
ขอ้ท่ี 

 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดบัพฤติกรรม 
5 4 3 2                       1 

01 มีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการ ผูป้กครองนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 

     

 
ค าอธิบาย 
 จากตวัอยา่งจะเห็นวา่มีเคร่ืองหมาย    เคร่ืองหมาย  ในหมายเลข  5   หมายความวา่
กรรมการสถานศึกษาไดมี้ส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการ ผูป้กครองนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
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ขอ้ท่ี 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดบัการมีส่วนร่วม 
5 4 3 2                       1 

  
ด้านวชิาการ 

 

1 มีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการ ผูป้กครองนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง      
2 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการในการจดัการเรียนการ

สอนของสถานศึกษา 
     

3 มีส่วนร่วมสนบัสนุนความเป็นเลิศทางวชิาการของสถานศึกษาท่ีสังคม
ยอมรับ 

     

4 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเรียนของนกัเรียน      
5 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
6 มีส่วนร่วมสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิด

การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
     

7 มีส่วนร่วมในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน      
8 มีส่วนร่วมประเมินผลติดตามผลการพฒันาสถานศึกษา      
9 มีส่วนร่วมประเมินผลและแสดงความคิดเห็นทางการเรียน เม่ือส้ินปี

การศึกษา 
     

10 มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาต่อของนกัเรียน      
  

ด้านงบประมาณ 

 

1 มีส่วนร่วมรับทราบการจดัท าระบบบญัชีการเงินท่ีเป็นระบบถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบนัและตรวจสอบได ้

     

2 มีส่วนร่วมในการจดักองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน      
3 มีส่วนร่วมในการประสานกบัผูป้กครองสามารถจดัหางบประมาณจาก

ภายนอกได ้
     

4 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีความเหมาะสม 
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ขอ้ท่ี 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
5 4 3 2                       1 

 ด้านการบริหารงานบุคคล  
1 มีส่วนร่วมส่งเสริมใหค้รูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี      
2 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการและระเบียบท่ีใชใ้นการ

ควบคุมการกระท าผดิระเบียบวนิยัของสถานศึกษา 
     

3 มีส่วนร่วมส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษาประพฤติปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา 

     

4 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

5 มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสร้างสรรคร์ะหวา่งบุคลากรในสถานศึกษา
กบัผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน 

     

6 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

7 มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษา      
  

ด้านการบริหารทัว่ไป 

 

1 มีส่วนร่วมในการเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในสถานศึกษา      
2 มีส่วนร่วมในการจดัอาคารท่ีแขง็แรงมัน่คงเหมาะสมและเพียงพอกบั

นกัเรียน 
     

3 มีส่วนร่วมจดับริการดา้นหอ้งน ้าส้วมใหส้ะอาดและเพียงพอ 
ครูดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

     

4 มีส่วนร่วมก าหนดรูปแบบและวธีิการประชาสัมพนัธ์กิจการของ
สถานศึกษาใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบ 

     

5 มีส่วนร่วมก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของ
ผูป้กครองและชุมชนมาด าเนินการปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา 

     

6 มีส่วนร่วมในการจดับริการดา้นอาหารน ้าด่ืมอยา่งสะอาดถูกสุขอนามยั
เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน 
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ขอ้ท่ี 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
5 4 3 2                       1 

7 มีส่วนร่วมจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน เช่น ทุนการศึกษา      
8 มีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา      
9 มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภยัของ

นกัเรียน 
     

10 มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของนกัเรียน      
11 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาสถานศึกษา      
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
 
1.  นายทองอนิทร์ ไปเจอะ   - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต ศษ.ม.  
           (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
        - ต  าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองพลอง 
          สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต  2    
 
2.  นางลดัดา  ฉ ่าธงชัย          - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต  ศษ.ม. 
           (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
        - ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นหินดาด   
          สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต  2   
 
3.  นายพศิิษฐ์  ยางกลาง          - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต  ศษ.ม.  
           (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
        - ต  าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นหินดาด   
          สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต  2   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว415 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

   12 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายทองอินทร์  ไปเจอะ 

  ดว้ย นางดวงจนัทร์  สุทธิ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205118 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว415 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

   12 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นางลดัดา  ฉ ่าธงชยั 

  ดว้ย นางดวงจนัทร์  สุทธิ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205118 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว415 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

   12 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายพิศิษฐ ์ ยางกลาง 

  ดว้ย นางดวงจนัทร์  สุทธิ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205118 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของผู้เช่ียวชาญ (IOC) 
แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 

ด้านวชิาการ       
1.มีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการ ผูป้กครอง
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
3.มีส่วนร่วมสนบัสนุนความเป็นเลิศทาง
วชิาการของสถานศึกษาท่ีสังคมยอมรับ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

4.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการ
เรียนของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

5.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

6.มีส่วนร่วมสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
เพียงพอ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
7.มีส่วนร่วมในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

8.มีส่วนร่วมประเมินผลติดตามผลการพฒันา
สถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

9.มีส่วนร่วมประเมินผลและแสดงความคิดเห็น
ทางการเรียน เม่ือส้ินปีการศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 

10.มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาต่อของ
นกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

ด้านงบประมาณ       
1.มีส่วนร่วมรับทราบการจดัท าระบบบญัชี
การเงินท่ีเป็นระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและ
ตรวจสอบได ้

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
2.มีส่วนร่วมในการจดักองทุนช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีขาดแคลน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

3.มีส่วนร่วมในการประสานกบัผูป้กครอง
สามารถจดัหางบประมาณจากภายนอกได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

4.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้ายในการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความ
เหมาะสม 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
ใชไ้ด ้

ด้านการบริหารงานบุคคล       
1.มีส่วนร่วมส่งเสริมใหค้รูประพฤติปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
มาตรการและระเบียบท่ีใชใ้นการควบคุมการ
กระท าผดิระเบียบวินยัของสถานศึกษา 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
3.มีส่วนร่วมส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษา
ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
4.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 

5.มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสร้างสรรค์
ระหวา่งบุคลากรในสถานศึกษากบัผูป้กครอง
ก่อนเปิดภาคเรียน 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
6.มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

7.มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

ด้านการบริหารงานทัว่ไป       
1.มีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

2.มีส่วนร่วมในการจดัอาคารท่ีแขง็แรงมัน่คง
เหมาะสมและเพียงพอกบันกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

ใชไ้ด ้

3.มีส่วนร่วมจดับริการดา้นห้องน ้าส้วมให้
สะอาดและเพียงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

4.มีส่วนร่วมก าหนดรูปแบบและวธีิการ
ประชาสัมพนัธ์กิจการของสถานศึกษาให้
ผูป้กครองและชุมชนทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

5.มีส่วนร่วมก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะของผูป้กครองและชุมชนมา
ด าเนินการปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
ใชไ้ด ้

6.มีส่วนร่วมในการจดับริการดา้นอาหาร  น ้า
ด่ืม  อยา่งสะอาดถูกสุขอนามยัเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนกัเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.0 

 
 

ใชไ้ด ้
7.มีส่วนร่วมจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือ
นกัเรียน เช่น ทุนการศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 

8.มีส่วนร่วมในการเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่
นกัเรียนในสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

9.มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นการ
รักษาความปลอดภยัของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

10.มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของนกัเรียน +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
11.มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุนการ
พฒันาสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/438 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
 9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

  16 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

 ด้วย นางดวงจันทร์  สุทธิ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร - 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205118 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2” โดยมี พระมหาสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ    
ดร.จรูญ บุญธรรม เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 5 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1 131.5000 138.534 .774 .918 

A2 131.3000 141.321 .627 .920 

A3 131.2333 143.495 .439 .922 

A4 131.1667 143.109 .329 .924 

A5 130.9333 142.202 .566 .921 

A6 131.0000 142.069 .467 .922 

A7 131.4000 145.628 .270 .924 

A8 131.4000 145.352 .240 .925 

A9 131.6000 149.628 .017 .926 

A10 131.4667 140.878 .582 .921 

B1 131.4000 138.524 .643 .920 

B2 131.0000 138.621 .638 .920 

B3 131.0667 138.961 .514 .922 

B4 131.2000 137.545 .783 .918 

C1 130.8333 149.040 .076 .925 

C2 130.9667 141.275 .519 .921 

C3 131.3333 150.023 -.018 .927 
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C4 130.8333 149.040 .076 .925 

C5 130.8333 147.109 .247 .924 

C6 131.1000 142.369 .623 .921 

C7 131.0000 144.138 .470 .922 

D1 131.9667 138.033 .729 .919 

D2 131.4333 139.013 .553 .921 

D3 131.5667 137.220 .581 .921 

D4 131.7000 140.562 .424 .923 

D5 130.9333 136.892 .750 .918 

D6 131.3667 137.895 .624 .920 

D7 131.3000 134.838 .770 .918 

D8 131.5333 135.430 .556 .921 

D9 131.7667 139.426 .591 .920 

D10 131.7333 137.099 .748 .918 

D11 131.6667 134.092 .730 .918 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 32 
Alpha =    .924 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ  - สกุล     นางดวงจนัทร์ สุทธิ 
 
วนั  เดือน  ปี     7  เมษายน   2510 
 
สถานทีเ่กดิ     อ าเภอกุมภวาปี   จงัหวดัอุดรธานี 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     521/25    หมู่ 1    ต าบลหว้ยแถลง    จงัหวดันครราชสีมา 30240 
 
ประวตัิการศึกษา   
  พ.ศ. 2529  มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหว้ยเก้ิงพิยาคาร   จงัหวดัอุดรธานี 

 พ.ศ.    2532       ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวทิยา 
      เขตสุรินทร์   จงัหวดัสุรินทร์ 

 พ.ศ. 2542  ครุศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั สถาบนัราชภฏัสุรินทร์ 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน    ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะช านาญการ 
 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน  โรงเรียนบา้นหนองพลอง  อ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา  
      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
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