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ประกาศคุณูปการ 
 
  วทิยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได ้เพราะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 
  ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งและคณาจารยทุ์กท่าน 
ท่ีไดป้ระสิทธ์ประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนวทิยานิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
  ขอขอบคุณ รองศาตราจารย ์ดร.บุญช่วยศิริเกษ อาจารยท่ี์ปรึกษา และดร.สุภชยัจนัปุ่ม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแก้ข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้ได้
วทิยานิพนธ์ท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
  ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าวทิยานิพนธ์ คร้ังน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่สาว พี่ชาย หลานชาย และเพื่อนสนิทหลายคนท่ีคอยให้
ก าลงัใจ สนบัสนุนและใหค้วามอนุเคราะห์ ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้จนท าให้ประสบผลส าเร็จ 
ขอใหท้่านทั้งหลายจงไดรั้บส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
 
          ภสัราวรรณ   วงเดือน 
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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน และประเภทคณะกรรมการสถานศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 317 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การทดสอบที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA)      
 ผลการวจัิยพบว่า 
 1. ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 ในงานบริหารสถานศึกษา 4 
ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ ยกเวน้การบริหารงานทัว่ไปเฉพาะ 
ขอ้ 44 เก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการติดตาม 
นกัเรียนออกกลางคนั นกัเรียนขาดแคลนและส่งเสริมการศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดงักล่าว จ าแนกตามขนาดโรงเรียนได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 ทั้งภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ ส่วนกรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามประเภทกรรมการก็ไม่
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to study the level of role performance of the basic 

education school board under the Office of Loei Primary Education Service Area 2, and (2) to 

compare the level of role Performance of the Basic Education School Board under the Office of 

Loei Primary Education Service Area 2, as classified by the size of schools and the type of the 

school board. The research samples were 317 members of basic education school board. The data 

were collected with two questionnaires on the general topics of respondents and the opinions on 

the role performance of the basic education school board under the Office of Loei Primary 

Education Service Area 2. The data were statistically analyzed by SPSS for windows using the 

frequency distribution, the percentage, the mean, and the standard deviation. The hypothesis 

testing was conducted using the T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) by using  

F-test.  

 The research findings were as follows:  

 1. The role performance of basic education school board under the Office of Loei 

Primary Education Service Area 2 in all four aspects of school administration was found to be 

overall at a high level in each aspect and each item except the item no. 44 of general 

administration on the presentation of an idea and a suggestion to pursue a drop-out (a student who 

leaves or quits school before they finish and graduate), a poor student and the promotion for 

further study, which was at the highest level. 
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 2. The comparison of the role performance of basic education school board, classified 
by the school size, was found to be overall different at a statistically significant level of 0.05 in 
each aspect and each item. Classified by the type of board, it was found not to be different at a 
statistically significant level of 0.05.   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
   ปัจจุบนัโลกแห่งข่าวสารขอ้มูลได้แพร่หลายถึงกนัทัว่โลกได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมประเภทต่างๆ เหมือนอยูใ่นหมู่บา้นโลก 
ดว้ยกนัอย่างไร้พรมแดน แต่ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัทางเศรษฐกิจมากข้ึน ในประเทศจ าตอ้ง
ปรับเปล่ียนให้ทนักบัสถานการณ์ เพื่อสร้างศกัยภาพให้สามารถด ารงอยูใ่นประชาคมโลกอยา่งมี
ศกัด์ิศรี และมีความสุขในการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ การศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันา
คุณภาพ และสมรรถภาพของคนให้เป็นการพึ่งตนเอง และสร้างความกา้วหนา้มัน่คงของเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย (สัมพนัธ์ อุปลา, 2541, หนา้ 1)  

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 บญัญติัไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษา
อบรมของรัฐ ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั และมาตรา 81 ก าหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดั
การศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 8 และมาตรา 9  
ไดค้  านึงถึงหลกัการกระจายอ านาจ และจดัสรรอ านาจหนา้ท่ีในแต่ละระดบัขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีใน
การบริหารการศึกษา คือส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ิน และสถานศึกษา โดยเฉพาะการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีในส่วนกลาง ให้หน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายและแผนการสนบัสนุน ส่งเสริมทรัพยากร
การศึกษา การติดตามประเมินผลและควบคู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา มาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัส านกังานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง มาตรา 42 กล่าววา่ ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาของแต่ละสถานศึกษา 
เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 
(มาจากผูท้รงคุณวุฒิ) ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารสถานศึกษา(เป็นกรรมการและ
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เลขานุการ)ตามหลกัการและเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทยมุ่งเนน้ใหจ้ดัการศึกษาเพื่อคนทั้ง
มวล (Education for All) และให้สังคมทั้งมวลเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา(All for 
Education) รวมทั้งจดัการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาทั้งมวล (Education for All Problems) ตลอดจนหลกั
ของการตรวจสอบและถ่วงดุลทางการศึกษา เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลทุกระดบัการศึกษา 
  สาระส าคญัตามนยักฎหมายท่ีกล่าวมาขา้งตนัน ามาสู่ความคิด ก าหนดเป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษารูปแบบใหม่ คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School - Based Management : SBM) หรือการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์ โดยมีหลกัการ
บริหารมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดเ้สีย (Participation) ในรูปของคณะกรรมการ เป็นการ
บริหารจดัการตามความตอ้งการและจ าเป็นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมี
อ านาจหน้าท่ีร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมตดัสินใจ และร่วมประเมิน โดยมุ่งหวงัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถานศึกษา และจะส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการสร้าง
ผลผลิต คือ ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ และเป็นการเสริมสร้างพลงั (Empowerment) ให้โรงเรียนชุมชน
และสังคมร่วมมือกนัจดัการศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจดัการศึกษาโดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาตามนยัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลกัการ
กระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการ
ตดัสินใจด าเนินการโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัส่งเสริม สนบัสนุน กิจการ
ของสถานศึกษาและจดัท าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดว้ยประธาน
กรรมการ (มาจากผูท้รงคุณวุฒิ) ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองค์กรศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(เป็นกรรมการและเลขานุการ) อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้น การบริหารบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงมีบทบาทส าคญัยิ่งในการจดัการศึกษายุคใหม่ ความจ าเป็นท่ีชุมชนจะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา เน่ืองจากชุมชนจะรู้ดีว่าเขาและลูกหลานเขาตอ้งการอะไรจากระบบ
การศึกษา และการท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกมีอ านาจ 
และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่การด าเนินงานด้าน
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระโยชน์ทางการศึกษา 
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แมจ้ะมีนโยบายส่งเสริมให้ ทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและมีการ
ก าหนดไวใ้นแผนต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั แต่ในทางปฏิบติัท่ีผ่านมากลบัพบว่า นโยบาย
ดงักล่าวยงัไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได ้ การบริหารจดัการศึกษาท่ีผา่นมา รัฐยงัคง
เป็นผูท่ี้ผกูขาดการจดัระบบการบริหารจดัการศึกษา สถานศึกษาขาดอ านาจในการตดัสินใจ ชุมชน
และทอ้งถ่ินไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการ จดัการศึกษาในทอ้งถ่ินตน ท าให้การศึกษาไม่เป็นหน่ึงเดียวกบั
ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ ประกาศใช้ระเบียบกฎกระทรวงก าหนด จ านวนกรรมการ 
คุณสมบติั หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการด ารง  
ต ่ าแหน่ง และการพ้นจากต ่ าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  พ .ศ .2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา้ 17 ) 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 2 วา่มีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมากนอ้ย
เพียงใด เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีท่ี เหมาะสมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ  าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน และประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
   1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั
ตามบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั  
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ีแตกต่างกนั 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1. ท าให้ทราบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
  2. ท าให้ทราบความแตกต่างของการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา 

  3. เป็นแนวทางให้สถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ได้น าผลวิจยัไป
พฒันาและส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในทุกดา้น 

  4. เป็นแนวทางให้ผูท่ี้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น าผลการวิจัยไป
ก าหนดนโยบายและวางแผนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีส่วนในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป  
 

1.5 ขอบเขตกำรวจิัย 
  1. ด้ำนเนือ้หำ 

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ในการบริหารจดัการศึกษาตามกรอบภาระงานของโรงเรียนใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหาร
วชิาการ 2) ดา้นการบริหารงบประมาณ 3) ดา้นการบริหารงานบุคคล 4) ดา้นการบริหารทัว่ไป 

  2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มี 6 อ าเภอ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 2 
ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 111 โรง จ านวน 999 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 53 โรง จ านวน 795 
คน รวมทั้งหมด 164 โรง จ านวน 1,794 คน 

  กลุ่มตวัอยา่ง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกอบด้วยประธานกรรมการ (มาจากผูท้รงคุณวุฒิ ) 
ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
ผูแ้ทนพระภิกษุ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารสถานศึกษา(เป็นกรรมการและเลขานุการ) ซ่ึงผูว้ิจยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อา้งถึงใน ประยรู อาษานาม, 2544, หนา้ 167) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 317 คน 
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  3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
    ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  

    1. ขนาดของโรงเรียน จ าแนกไดด้งัน้ี                                                                        
    1.1โรงเรียนขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 300 คน)                                                      
    1.2โรงเรียนขนาดใหญ่ (นกัเรียนเกิน 300 คน ข้ึนไป)                                            
    2. ประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา จ าแนกเป็น 4 กลุ่มจากองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 8 ประเภท ไดด้งัน้ี        
  1. ผูแ้ทนครูและผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึก                                                                                         
  2. ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า                                                                                              
  3. ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                          
  4. ผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุและผูแ้ทนพระภิกษุ 

   ตวัแปรตาม คือ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1. ดา้นการบริหารวชิาการ                                                                                                            
  2. ดา้นการบริหารงบประมาณ                                                                                            

  3. ดา้นการบริหารงานบุคคล                                                                                                
  4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

1.6 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 

ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตำม 
1 ขนาดโรงเรียน 
1.1โรงเรียนขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 300 
คน) 
1.2 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นกัเรียนเกิน 300 คน
ข้ึนไป) 
2. ประเภทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มี 8 ประเภท (ยบุรวมเป็น 4 กลุ่ม ) 
2.1 ผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุและผูแ้ทนพระภิกษุ 
2.2 ผูแ้ทนครูและผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.3 ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.4 ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มี4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1) ดา้นการบริหารวชิาการ 
2) ดา้นการบริหารงบประมาณ 
3) ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4) ดา้นการบริหารทัว่ไป 

 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นองคค์ณะบุคคลท่ีท างานร่วมกบัสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง สามารถบริหาร
จดัการศึกษาดว้ยตนเองไดต้ามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด ดงันั้นความหลากหลายของบุคคลท่ีเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ จึงเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
    1.1 ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน หมายถึง บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซ่ึง เป็นผูใ้ช้
อ  านาจปกครองหรือผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยข์องนักเรียน และให ้
หมายความรวมถึงบุคคลท่ีนกัเรียนอยูด่ว้ยประจ า หรือนกัเรียนอยูรั่บใชก้ารงาน  
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    1.2 ผูแ้ทนองคก์รชุมชน หมายถึง ผูแ้ทนของชุมชนหรือองคก์รท่ีมีประชาชนรวมตวั
กนั ไม่นอ้ยกวา่ สิบห้าคน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยส่วนรวม
อยา่ง ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือส านกังานเขต
พื้นท่ี การศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแน่นอนอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนา ของนกัเรียน 
ในสถานศึกษา หรือทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

    1.3 ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีตั้งอยูภ่ายในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

    1.4 ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า หมายถึง บุคคลท่ีเคยเป็นนกัเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ ภายใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

    1.5 ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืน  หมายถึง พระภิกษุ นกับวช 
หรือผูน้ าทางศาสนาท่ีมีสถานภาพไดรั้บการยอมรับจากชุมชน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

    1.6 ผูท้รงคุณวฒิุ หมายถึง ผูซ่ึ้งมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ มี ประสบการณ์
ในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งดา้นการศึกษา และเป็นท่ียอมรับนบัถือของชุมชน  

    1.7 ผูแ้ทนครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

   1.8 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

  2. การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 จ าแนกเป็น 4 ดา้นตามขอบข่าย
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

    2.1 ดา้นการบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานในเร่ืองของนโยบายและ
หลกัสูตรสถานศึกษา การผลิตส่ือ การจดับรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพในสถานศึกษา การจดันิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน การ
ประสานงานดา้นวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การนิเทศการศึกษา การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานเด็กในเขต
บริการ การจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสและการส่งเสริม วางแผนการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  
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     2.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงานในเร่ืองการให้ ความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะในการจดัท างบประมาณ การใชจ่้ายงบประมาณ การประเมินผล การใชง้บประมาณ 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การท าขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา และการตรวจสอบการ
จดัท าบญัชีการเงินและพสัดุของสถานศึกษา 

    2.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานในเร่ือง ส่งเสริมการปลูก
จิตส านึกการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษา การส ารวจความตอ้งการของสถานศึกษา  
การวางแผนพฒันาบุคลากร การติดตามประเมินผลการพฒันาบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
การให้ก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีต ประเพณี วฒันธรรม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การใหค้วามเห็นชอบในการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานในสถานศึกษา 
    2.4 ด้านการบริหารทัว่ไป หมายถึง การบริหารงานในเร่ืองการให้ความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะในการจดัท านโยบาย ส่งเสริมความเขม้แขง็ การสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน 
การส่งเสริมการออกก าลงักาย การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ของชาติ การจดัท าขอ้มูลนกัเรียนในเขตบริการ การให้ความเห็นชอบกบัแผนปฏิบติังานโครงการ
ต่าง ๆ การประเมินผลโครงการการช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและดอ้ยโอกาส หรือมีความสามารถ
พิเศษ ใหเ้รียนจบหลกัสูตร 

  3. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การก าหนดกลุ่มของของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
ก าหนด จ านวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 17) โดยใชเ้กณฑ์ จ านวนนกัเรียนก าหนดขนาด 
จ าแนกเป็น 2 ขนาด คือ 
   1 ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 300 คน   

   2 ขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 300 คน ข้ึนไป  
  4. ประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง การแบ่งกลุ่มของกรรมการใน

คณะกรรมการสถานศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มโดยวธีิยบุรวมประเภทกรรมการท่ีมีสถานภาพใกลเ้คียง
กนัเขา้ไวใ้นประเภทเดียวกนั ดงัน้ี  
  1. ผูแ้ทนครูและผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  2. ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
  3. ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  4. ผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุและผูแ้ทนพระภิกษุ (ผูแ้ทนองคก์รศาสนา) 
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  5. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง หน่วยงานสังกดั
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีก ากบั ดูแล รับผิดชอบการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดั ประกอบดว้ย 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอภูหลวง อ าเภอเอราวณั อ าเภอ
หนองหิน อ าเภอผาขาว และอ าเภอภูกระดึง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง “การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและน าเสนอเน้ือหาสาระ ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2 โครงสร้างขอบข่ายบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.3 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการปฏบิัติตามบทบาทหน้าทีก่ารบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และแกไ้ขเพิ ่ม เติม  (ฉบบัที ่ 2)  
พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา
ไทย ทั้งในดา้นสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 
12 ปี อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและการจดัการศึกษา ดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงบทบาท
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และ
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หลกัการส าคญัดงักล่าวตรงกบัแนวคิด ในการจดัการศึกษาเพื่อทุกคนทุก
ฝ่าย และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอนัเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่
โลก จากการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากจะเนน้การปฏิรูประบบและกระบวนการจดัการศึกษา
แลว้ ยงัเนน้ในส่วนท่ีเป็นแนวทางหลกัการโครงสร้าง และระบบบริหารให้เป็นส่วนส าคญัในการ
สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุว ัตถุประสงค์  คือ คุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุ น้ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงก าหนด
สาระการปฏิรูปใหค้รอบคลุมทุกดา้น เช่น สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา 
โครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณทางการศึกษา และส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นการปฏิรูปเพื่อให้มีเอกภาพด้าน
นโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบติัโดยยึดหลกัการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการ
จดัการศึกษา โดยยึดหลกัการส่งเสริมมาตรฐานและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
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ศึกษา ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบนั
ศ าสนา  สถ านประกอบก า รและสถ าบันสั ง คม อ่ืน  มี บทบ าท ในก า รจัด ก า ร ศึ กษ า  
(กระทรวงศึกษาธิการ ,ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 3-4)  
เจมส์ โคร์แนนท ์นกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกากล่าววา่ “โรงเรียนและชุมชนเป็นส่ิงท่ี
แยกกนัไม่ออก” โรงเรียนและชุมชนควรมีบทบาทในการวางแผน การวางนโยบาย การแกปั้ญหา 
และประเมินผลของโรงเรียนเอง หลกัการน้ีชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน ในปัจจุบนั
การศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากการวางแผนของนกัการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว แต่อาจมาจากผูเ้ช่ียวชาญ
สาขาอ่ืนๆ เช่น นักรัฐศาสตร์ นักศิลปะ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมวิทยา 
นกัจิตวิทยา และอ่ืน ๆ ซ่ึงมาร่วมกนัวางแผน หลกัการย่อยท่ีควรปฏิบติัเพื่อสนองความตอ้งการ  
ต่อการมีบทบาทในกิจกรรมของโรงเรียน โดยชุมชนนั้นมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา มีดงัน้ี 
  1. ควรมีความร่วมมือระหว่างนกัวิชาการและประชาชนในการพฒันาโรงเรียน ส่ิงท่ี
ชุมชนควรตระหนกัถึงก็คือ โรงเรียนใดก็ตามไม่สารมารถบริหารงานไดผ้ลอย่างเต็มที่หาก
ปราศจากความร่วมมือของประชาชน 
 2. นโยบายการศึกษาควรมาจากการก าหนดของประชาชนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงถา้เป็น
ระดบัประเทศ ประชาชนทั้งประเทศควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา ระดบัจงัหวดัและ
ทอ้งถ่ิน ประชาชนควรมีส่วนร่วมกบัการตดัสินใจในการวางแผนการการศึกษาไม่โดยทางตรงก็
ทางอ้อม นักวิชาการต่าง นักการศึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญใด ๆ ควรมีหน้าท่ีในการให้ข้อแนะน า  
แต่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยควรไดก้ระท าโดยประชาชน ในหลกัการน้ีอาจไม่ไดรั้บความยอมรับจาก
นกัการศึกษาและนกัวชิาการ ดว้ยเห็นวา่ประชาชนชาวไทยยงัดอ้ยในการศึกษาจนเกินกว่าที่จะท า
การตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่เมื่อเราไดพ้ฒันาการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยถึงระดบัหน่ึงแลว้ 
การตดัสินใจเร่ืองนโยบายการศึกษาท่ีส าคญัควรเป็นของประชาชนแต่จะมาในรูปใดนั้นแลว้แต่การ
พิจารณา (รัตนา กาญจนพนัธ์ุ, พ.ศ.2547, หนา้ 184-18 )  
 มาตรา 39 ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น วชิาการ  
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขต  
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง 
 มาตรา 40 ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ี 
ก ากบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  
ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและ 
ผูท้รงคุณวฒิุ ให ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 มาตรา 43 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี  
ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจดัการศึกษาอบรมของรัฐตอ้ง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนทั้งน้ีตามกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา 46 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธ์ิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และของชาติ และมีส่วนร่วมใน
การจดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล
และย ัง่ยนื ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
  มาตรา 80 รัฐตอ้งคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ เสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสร้าง และพฒันาความเป็นปึกแผน่ของครอบครัวและความ เขม้แขง็ของชุมชน 
 มาตรา 81 รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสนบัสนุนการ
คน้ควา้ในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศ
พฒันาวชิาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายแม่บทในการจดัการศึกษาวา่ดว้ย กฎกระทรวงก าหนดจ านวน กรรมการ 
คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระ  การด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กบัมาตรา 8  
และมาตรา 38 วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัน้ี 
  ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงน้ี “ผูป้กครอง” หมายความวา่ บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา  
ซ่ึงเป็นผูใ้ช้อ  านาจปกครองหรือผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องนกัเรียนและ
ใหห้มายความรวมถึงบุคคลท่ีนกัเรียนอยูด่ว้ยเป็นประจ า หรือท่ีนกัเรียนอยูรั่บใชก้ารงาน 
  ครู หมายความวา่ บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน  และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
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  สถานศึกษา หมายความวา่ โรงเรียน วิทยาลยัหรือหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ท่ี เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ี หรือมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับ 
งบประมาณจากรัฐแต่ละแห่ง ยกเวน้สถานพฒันาเด็กปฐมวยัและศูนยก์ารเรียน 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน ไม่เกินสามร้อยคน 
  สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนเกินกวา่สามร้อยคนข้ึนไป  
  องคก์รชุมชน หมายความวา่ ชุมชนหรือองคก์รท่ีมีประชาชนรวมตวักนัไม่นอ้ย กวา่สิบ
ห้าคน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง  
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสกนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รับรอง และมีท่ีตั้งแน่นอนอยูใ่นทอ้งท่ีต าบล หรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของนกัเรียนในสถานศึกษา 
หรือทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายความวา่ องคก์รบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ี ไดรั้บการ
จดัการจดัตั้งตามกฎหมายซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู ่ 
  ศิษยเ์ก่า หมายความวา่ ผูท่ี้สถานศึกษารับรองวา่ส าเร็จการศึกษาจากหรือเคย ศึกษาใน
สถานศึกษานั้น  
  คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง  
 กรรมการ หมายความวา่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง  
 ผูอ้  านวยการ หมายความวา่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
 ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกังาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่ 
  ขอ้ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนเกา้คน 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสิบห้าคน 
ประกอบดว้ย           
 1. ประธานกรรมการ  
 2.กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวนหน่ึงคน  
 3. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู จ านวนหน่ึงคน  
 4. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จ านวนหน่ึงคน  
 5. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนหน่ึงคน  
 6. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จ านวนหน่ึงคน 
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 7. กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาใน พื้นท่ีจ  านวน
หน่ึงรูปหรือหน่ึงคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  และจ านวนสองรูป หรือ สอง คน ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 8. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนหน่ึงคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  
และจ านวนหกคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 9. ผูอ้  านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ขอ้ 3 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  
  1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์  
  2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
  3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
  4. ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษ ส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  5. ไม่เป็นคู่สัญญากบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขต พื้นท่ี
การศึกษานั้น   6. ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใ้ดมีลกัษณะ ตอ้งหา้ม
ตาม (5) ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีเช่ือ ไดว้า่ตน
ไดเ้ลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อนัมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวแลว้ต่อผูอ้  านวยการ ภายในสิบ
หา้วนั นบัแน่วนัไดรั้บแต่งตั้ง หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าวใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บ แต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ  
 ขอ้ 4 นอกจากคุณสมบติัตามขอ้ 3 แลว้  
   1. กรรมการตามขอ้ 2 (2) ตอ้งเป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีก าลงั ศึกษาอยูใ่น
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของสถานศึกษาท่ีปรึกษาหรือ ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี
สัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น  
  2. กรรมการตามขอ้ 2 (3) ตอ้งเป็นครู  
  3. กรรมการตามขอ้ 2 (4) ตอ้งไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของ สถานศึกษาท่ี
ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น  
  4. กรรมการตามขอ้ 2 (6) ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจาก  สถานศึกษา
นั้น และไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้ง ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้ง กบัสถานศึกษา
นั้น  



 

 

15 

 

 

   5. กรรมการตามขอ้ 2 (8) ตอ้งไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี การศึกษาเกิน
กวา่สามแห่งข้ึนไปในเวลาเดียวกนั และไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของ สถานศึกษาท่ีปรึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น  
 ขอ้ 5 ให้ผูอ้  านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการ  และกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  
   1. ในการสรรหา และเลือกกรรมการตามขอ้ 2 (2) (3) และ (6) ใหบุ้คคลแต่ละประเภท
เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ 3 และขอ้ 4 จากนั้น ให้ผูท่ี้ไดรั้บ
การเสนอช่ือเลือกกนัเองใหเ้หลือประเภทละหน่ึงคน ทั้งน้ีโดยใหแ้ต่ละประเภทแยกกนั ด าเนินการ  
   2. ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ 2 (4) ให้องคก์รประชุมเสนอช่ือผูท่ี้ 
เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ 3 และขอ้ 4 จากนั้นให้ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ  
เลือกกนัเองใหเ้หลือจ านวนหน่ึงคน  
   ในกรณีไม่มีองคก์รชุมชนในทอ้งท่ีต าบล หรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของ นกัเรียนใน
สถาน ศึกษาหรือต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่ หรือมีแต่ไม่เสนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับ เลือกเป็น
กรรมการให้ผูอ้  านวยการสรรหาผูแ้ทนองคก์รชุมชมในทอ้งท่ีต าบล  หรือแขวงใกลเ้คียง หรือใน
ท้องท่ีต าบล หรือแขวงของเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน  
ในสถานศึกษานั้น  
   3. การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ 2 (5) ให้ด าเนินการโดยสภาของ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  
  4. การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ 2 (8) ให้ด าเนินการโดยการ พิจารณาร่วมกนั
ของผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามขอ้ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
และกรรมการตามขอ้ 2 (9) ให้ไดจ้  านวนสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวน เจ็ดคน 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่  
  5. การสรรหา และการเลือกประธานกรรมการให้ผูไ้ดรั้บเลือกให้เป็น  กรรมการตาม
ขอ้ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และกรรมการตามขอ้ 2 ( 9) ร่วมกนัเลือกประธาน กรรมการจากผูท่ี้
ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  6. ให้ผูอ้  านวยการเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและไดรั้บเลือกตาม  (1) ถึง (5)  
ต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการและ 
กรรมการ  
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  ขอ้ 6 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้น 
กฎกระทรวงน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา  
  ขอ้ 7 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสอง  
วาระติดต่อกนัมิไดน้อกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ 2 (2) 
(3) (4) (5) (6) (7) และ(8) พน้จากต าแหน่งเม่ือ  
  1. ตาย  
  2. ลาออก  
  3. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ีท าให้ เส่ือมเสีย
ต่อสถานศึกษาหรือหยอ่นความสามารถ  
  4. ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 3 หรือขอ้ 4  
  5. พน้จากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีเป็นพระภิกษุ สงฆ ์ 
  ขอ้ 8 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ้ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
และ (8) พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือ กรรมการแทนภายในเกา้สิบวนั เวน้แต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
จะไม่ ด าเนินการก็ได ้ ให้ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ี
เหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน  
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และกรรมการตามวรรคหน่ึงจะพน้จากต าแหน่งตาม 
วาระให้ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวนัก่อนวนัครบวาระและให้ผูซ่ึ้งพน้จาก 
ต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการ และกรรมการซ่ึงแต่งตั้งใหม่เขา้มา 
รับหนา้ท่ี  
 ขอ้ 9 สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจาก สถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานโดยทั่วไปซ่ึงไม่สามารถแต่งตั้ งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตาม 
กฎกระทรวงน้ีการก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวน 
กรรมการในแต่ละลกัษณะ และประเภทของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ให้ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูมี้อ  านาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพ  
และลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ไป  
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 ขอ้10 ในวาระเร่ิมแรกให้ผูอ้  านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการ  
และกรรมการ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั  
 ขอ้ 11 ในวาระเร่ิมแรกกรรมการตามขอ้ 2 (3) ยงัไม่ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จนกว่าคุรุสภาจะก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
 ขอ้ 12 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 
ปัญหาอนัเก่ียวกับการปฏิบติัการ หรือการด าเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ  
และ กรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี  
 2.1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม ซ่ึงระบุไว้ในมาตราต่าง ๆ ดังนี ้
 มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี    
  1. เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
  2. ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  3. การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
  1. มีเอกภาพดา้นนโยบาย และความหลากหลายในการปฏิบติั 
  2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
   3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั
ประเภทการศึกษา 
   4. มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาและ
การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
   6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
อ่ืน 
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  มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูป้กครอง มีหนา้ท่ีจดัให้บุตร หรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล
ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนให้ไดรั้บการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว 
 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้บุคคลครอบครัว 
องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
อ่ืน มีสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพสถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ซ่ึงสนบัสนุนหรือจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดงัต่อไปน้ี 
  1. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุคคลซ่ึงอยู่ใน
ความรับผดิชอบ 
 2. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 3. การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัมากท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
  มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
   1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย  
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   2. ความรู้และทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเขา้ใจ
และประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
  3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุตใ์ช ้ภูมิปัญญา 
  4. ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
  5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 



 

 

19 

 

 

  มาตรา 29 ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วทิยาการ ต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการ
สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์พฒันาระหวา่งชุมชน 
  มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  ทั้งดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
  มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและ
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์ร
ชุมชน ผูแ้ทนองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิจ านวน
คณะกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคล
ดงักล่าวมาใช ้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษา 
 2.1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องรัฐในการจัดการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก าหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนั”  
ในการไดรั้บการศึกษาอยา่งนอ้ย 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
ซ่ึงระบุไวใ้นมาตราท่ี 10 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 มาตรา 81 ก าหนดว่า รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรม
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ส่งเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัศิลปะวิทยาการต่าง 
ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และส่งเสริม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและ วฒันธรรมของชาติ นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ก าหนดไวว้่า รัฐตอ้งส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ 
หอศิลป์ ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 2.1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
 บทบาทส าคญัของสถานศึกษา  คือ การวางแผนและจดัท าหลกัสูตรและการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนจดัและบริหาร
ชั้นเรียน จดัและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ การเงิน 
บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพอนามยัของผู เ้รียน สร้างความสัมพนัธ ์กบัชุมชนตามท่ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนด
บทบาทไวด้งัน้ี 
 1. จดัการเรียนการสอนโดยเน้ือหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม  
กบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกนัการจดัการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึงความแตกต่างดงักล่าว 
 2. ฝึกทกัษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหน้าท่ีฝึกฝนผูเ้รียนให้รู้จกัคิด เพิ่มพูนทกัษะการ
จดัการ ฝึกเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและ
แกปั้ญหา หมายความว่า การเรียนการสอนท่ีดีไม่ใช่เนน้ท่ีการท่องจ าสาระในหนงัสืออยา่งเดียวแต่
ตอ้งเตรียมตวัผูเ้รียนให้รู้จกัคิดรู้จกัแก้ปัญหา เช่น อาจสมมุติสถานการณ์ให้คิดแก้ปัญหาและถาม
เหตุผล ขอ้ดีขอ้เสีย เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเผชิญชีวติได ้
 3. จดัให้เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีดีต้องมาจากการฝึกฝนปฏิบติัจริงของ
ผูเ้รียนโดยครูและสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ยี่ยมชมสถานท่ี และเรียนรู้ประสบการณ์
ในชีวติจริง เช่น พาชมโรงเรียน เยีย่มหมู่บา้นหตัถกรรม และจดักิจกรรมฝึกปฏิบติัให้สามารถท าได้
จริง ฝึกให้รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น และส่งเสริมบรรยากาศให้ผูเ้รียน รักการอ่าน ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้
สนใจศึกษาใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 เน้ือหาสาระท่ีสถานศึกษาจดัให้นั้นไม่ควรมุ่งในดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ สถานศึกษาตอ้ง
จดัให้มีสัดส่วนผสมผสานอย่างเหมาะสมทั้งในเร่ืองเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรู้ เร่ืองความรู้ 
ความเขา้ใจ และการประพฤติปฏิบติั การมีคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี การมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูอื้่น โดย
อาจแทรกสาระ กิจกรรม การฝึกฝนปฏิบติั การคิด การปลูกฝังค่านิยมไวใ้นทุกวชิา 
 นอกจากน้ีสถานศึกษา ยงัมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ ในลกัษณะต่าง ๆ ขณะเดียวกนัสถานศึกษาก็
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ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกเวลาทุกสถานที่ โดยร่วมมือกบัทุกฝ่าย คือ บิดา มารดา 
ผูป้กครอง และคนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม ให้มีการพฒันาผูเ้รียนรู้ได้
อยา่งเตม็ท่ีในทุกโอกาสและตามศกัยภาพ 
 2.1.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจในการ
จดักิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งด้านการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดัการศึกษาอยูแ่ลว้ และมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บบทบาทน้ีมาก
ข้ึน ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึงเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความพร้อมกวา่ท่ีเป็นอยู ่คือ 
 1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์โดยรัฐมีหนา้ท่ีในการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความ
พร้อมในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการดูแลเชิงมาตรฐาน ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่ไม่ไดจ้ดัการศึกษาตอ้งจดัการศึกษาข้ึน เช่น ตอ้งการตั้งโรงเรียนในเขตพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบ รัฐต้องดูแลว่าการจดัการศึกษาสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อประกนัวา่เม่ือองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการศึกษาแล้ว ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 2. การสนับสนุน รัฐมีหน ้าที่ประสานส่งเสริมองค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
สามารถจดัการศึกษาได้สอดคล้องกบันโยบายและได้มาตรฐาน เป็นบทบาทช่วยเหลือส่งเสริม 
แต่รัฐจะไม่เขา้ไปแทรกแซงและบงัคบับญัชาในแง่น้ี รัฐมีหน้าที่ให้ขอ้มูลให้แนวทาง และให้
ค  าแนะน าเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยกระดบัการศึกษาของตนเอง 
 สรุป การจดัการศึกษาในปัจจุบนัน้ี เก่ียวขอ้งกบัทุกคนโดยตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
รัฐ สถาบนัทางสังคม สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคลเอกชน และครอบครัว ทั้งน้ี 
การมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายนั้นอาจแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบับทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั
การศึกษา 
 

2.2 โครงสร้างขอบข่ายบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 หลกัการบริหารการศึกษานั้น มีผูแ้บ่งกระบวนการบริหารออกเป็นหลายแบบ ดงัน้ี 
 กลิูค และเออร์วิค (Gulick and Urwick.1937, หนา้13 อา้งถึงใน สุวรรณา รุทธนานุรักษ.์ 
2540, หนา้ 19) ไดแ้บ่งกระบวนการท างานออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ 
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  1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจดัองคก์าร ( Organizing) 
 3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
 4. การสั่งการ (Directing) 
 5. การประสานงาน (Coordinating) 
 6. การรายงาน (Reporting) 
 7. การจดังบประมาณ (Budgetting) 
 กระบวนการบริหารตามแนวความคิดของ เกร้ก ( Gregg. 1957, p. 274 อา้งถึงใน 
สุวรรณา รุทธนานุรักษ,์ 2540, หนา้ 19) ไดแ้บ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
  1. การตดัสินใจสั่งการ (Decision making)  
 2. การวางแผนปฏิบติังาน (Planning) 
 3. การจดัองคก์าร (Organizing) 
 4. การเสนอรายงาน (Communicating) 
 5. การใชอิ้ทธิพล (Influencing) 
 6. การประสานงาน (Coordinating) 
 7. การประเมินผลงาน (Evaluating) 
 แมคเคนซี (Mackenzie.1972 อ้างถึงใน สุวรรณา รุทธนานุรักษ์, 2540, หน้า 19)  
ไดก้ล่าวถึงการบริหารเวลาตามกระบวนการบริหารวา่ ควรประกอบดว้ย 
  1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจดัระบบการท างาน (Organizing) 
 3. การวนิิจฉยัสั่งการ (Directing) 
 4. การควบคุม (Controlling) 
 5. การติดต่อส่ือสาร (Communicating) 
 6. การตดัสินใจ (Decision Making) 
 ฟาโยล์ (Fayol, 1918 อา้งถึงใน ศิริพงษ์ เศาภายน , 2550, หน้า 26-27) ได้แบ่ง
กระบวนการบริหารเป็น 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
 3. การบงัคบับญัชา (Command)  
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 4. การประสานงาน ( Co-ordination) 
 5 การควบคุม (Control) 
 เ ม่ือพิจารณาขั้ นตอนของกระบวนการบริหาร จะเห็นได้ว่า เป็นการปฏิบัติงาน 
ท่ีครอบคลุม และครบถ้วนตามภารกิจท่ีส าคญัๆ ของผูบ้ริหารได้มากท่ีสุด จะช่วยให้การปฏิบติั
ภารกิจของผูบ้ริหารบงัเกิดผลดีและบรรลุเป้าหมายได้ตามท่ีมุ่งหวงัด้วย แผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 ไดก้ล่าวถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษาไวใ้นหมวด 3 
แผนนโยบายการจดัการศึกษาไดแ้ก่ 
 1.ส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาทของครอบครัว ชุมชนสถาบนัสังคมอ่ืนๆและส่ือมวลชน
ใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการของการศึกษาการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2. ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพดา้นนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งให้กระจายอ านาจไปสู่ส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตวัใน
การบริหารและการจดัการภายในของสถานศึกษารวมทั้งสนบัสนุนให้บุคลากรในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ และการจดัการศึกษาของชุมชน 
  3. ส่งเสริมให้เอกชนจดัการศึกษาทุกระดบัเพิ่มข้ึน ให้มีอิสระและความคล่องตวัในการ
บริหารและการจดัการ สามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้รัฐให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการทรัพยากร  
การอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ และการรับรองมาตรฐาน 
  นอกจากน้ีในแผนดงักล่าวยงัไดก้ าหนดแนวทางการบริหาร และการจดัการไวใ้นหมวด 
4 แนวทางจดัการศึกษา 2 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน ไดก้ าหนดไว้
ดงัน้ี 
 1. ให้สถานศึกษามีความคล่องตวัในการจดัการเน้ือหาสาระกระบวน การเรียนการสอน
ให้สัมพนัธ์ สอดคลอ้ง และเก้ือกูลกบัวิถีชีวิตชุมชน โดยส่งเสริมให้องคก์รต่าง ๆ และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัและพฒันา 
 2. ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการ
ประสานงานการใชท้รัพยากร และปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดบัชาติ ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน
และชุมชน ตลอดจนการมอบอ านาจจากส่วนกลางไปจงัหวดั ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา 
 ดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหภ้าคเอกชน และชุมชน เพิ่มบทบาทในการ
จดัการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาท่ีสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่มบุคคล ทั้งน้ีให้หน่วยงานของรัฐ
สนบัสนุนดา้นวชิาการ ทรัพยากร และการอ านวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม 
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 2.2.1 โครงสร้างขอบข่ายและภารกจิการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
(ขอ้มูลจาก www.googel.co.th ,โครงสร้างโรงเรียนหนองบวัฮีวทิยาคม, พ.ศ. 2558) 
 
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการศึกษา 
 การบริหารงานการศึกษาในสถานศึกษา ตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนด ภารกิจในการบริหารงานของสถานศึกษา
โดยทัว่ไป เป็น 4 ดา้น คือ 
 1. ดา้นการบริหารวชิาการ 

http://www.googel.co.th/
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 2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
 3. ดา้นการบริหารงานบุคลากร 
 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
ซ่ึงขอบข่ายภารกิจของการบริหารแต่ละดา้นประกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นการบริหารวชิาการ มีภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
  1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  1.3 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  1.4 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  1.5 การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  1.6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
  1.7 การนิเทศการศึกษา 
  1.8. การแนะแนวการศึกษา 
  1.9 การพฒันาระบบภายในสถานศึกษา 
  1.10 การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
  1.11 การประสานความร่วมมือในพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
  1.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 2. ดา้นการบริหารงบประมาณ มีขอบข่ายภารกิจในการในการด าเนินการ คือ 
  2.1 การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
  2.2 การจดัสรรงบประมาณ 
  2.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินการ 
  2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.5 การบริหารการเงิน 
  2.6 การบริหารบญัชี 
  2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพยก์ารประกนัคุณภาพ 
 3. ดา้นการบริหารงานบุคลากร มีขอบข่ายภารกิจในการด าเนินการ คือ 
  3.1 การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
  3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
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  3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
  3.4 วนิยัและการรักษาวนิยั 
  3.5 การออกจากจากราชการ 
 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป มีขอบข่ายภารกิจในการด าเนินการ คือ 
  4.1 การด าเนินงานธุรการ 
  4.2. งานเลขานุการคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.3 งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
  4.4 การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
  4.5 การจดัระบบบริหารและการพฒันาองคก์าร 
  4.6 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
  4.7 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นงานบุคลากร และดา้น
บริหารทัว่ไป 
 ทั้งน้ี การบริหารการจดัศึกษาในโรงเรียนมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายหลกั คือ ให้นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เม่ือส าเร็จ
การศึกษาระดบัน้ี มีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคม แต่
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร
จะตอ้งยดึหลกัการบริหาร ดงัน้ี 
 1. บริหารงานโดยค านึงถึงกระบวนการบริหารงานอย่างน้อย 4 ขั้นตอน คือการศึกษา
สภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน และการประเมินผล 
 2. บริหารโดยค านึงถึงงานโรงเรียนทั้ง 4 งาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหาร
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคลากร และ 4) การบริหารทัว่ไป ให้ครอบคลุมเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยค านึงถึงความส าคญัของงานทุกด้านเพื่อตอบสนองนโยบายของ
การจัดการศึกษาและคุณภาพของผูเ้รียนให้ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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ตารางที ่1   แสดงการเปรียบเทยีบบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการ  
   สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

ด้านวชิาการ  
1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง  
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ความต้องการของผูเ้รียนชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  
2. จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม  
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการจดั การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 

ด้านวชิาการ  
1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพฒันา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
2. ใหข้อ้เสนอแนะ และส่งเสริมสนบัสนุนในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อการ
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาจอง
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3. รับทราบ และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ 
จดัระบบและการด าเนินการตามระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

ด้านงบประมาณ 
4. จดัตั้งและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณ
ของ สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ  
ก าหนด 
5. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนว 
ปฏิบติั ฯลฯ เก่ียวกบัการบริหารการเงินและ
การ  จัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ทั้งน้ี ตามกฎหมายระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  

ด้านงบประมาณ  
4. ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดั  
ตั้งและการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา  
5. ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ 
บริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
ของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับ
เร่ือง น้ีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด  
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ตารางที ่1 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทยีบบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการ  
   สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล  
6. ด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด  

ด้านการบริหารงานบุคคล  
6. ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการค รูและ บุคลากรทางการ ศึกษา
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านการบริหารทัว่ไป  
7. จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผน ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
ส านกังานเขตการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชน และทอ้งถ่ิน 
8. ด าเนินการและก ากับ ติดตามและ
ประเ มินผลงานตามแผน โครงการของ
สถานศึกษา 

ด้านการบริหารทัว่ไป  
7. ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาใน
การจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผน
ของกระทรวงการศึกษา 
8. รับทราบ ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะใน
การ ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
กิจการ ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย 
และ แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน
เขต พื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของชุมชน 
และ ทอ้งถ่ิน และรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย
และ แผนของกระทรวงศึกษาธิการ และความ
ตอ้งการ ของชุมชนและทอ้งถ่ิน  
 

 



 

 

29 

 

 

ตารางที ่1 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทยีบบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการ  
 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

9. ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษารวมทั้ง
ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจดัหา
ผลประโยชน์จาก ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  
10. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศแนวปฏิบติั 
ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  
11. ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้าง  
ความสัมพนัธ์กับสถาบนัอ่ืนๆในชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
12. ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนเก่ียวกับกิจการของ
สถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและ
ตามท่ีมอบหมาย ระ เบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด 
 

9. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากร เพื่อ
การศึกษาทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และ 
จัด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
สถานศึกษา ตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด 
10. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะและให้ค  าปรึกษา 
ในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ แนว
ปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ ก าหนด  
11. ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษา 
ในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชนและสร้าง 
ความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนทอ้งถ่ิน  
12. ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนเก่ียวกับกิจการของ 
สถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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 2.2.3 การบริหารสถานศึกษาแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based 
Management : S B M ) ( อุทยั บุญประเสริฐ, 2543 ) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์
ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจจากส่วนกลางไปยงัแต่ละ
โรงเรียนโดยให้คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนครู  ผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน
ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า และผูบ้ริหารโรงเรียนไดมี้อ านาจในการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน โดยมีหลกัการบริหาร ดงัน้ี 
  1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจการบริหารจดั
การศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยถือวา่โรงเรียนเป็นหน่วย
ส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาของเด็ก 
  2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา  
ทั้งครู ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูแ้ทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วม 
  3. หลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการ
จดัการศึกษาจะท ากนัหลากหลาย บางแห่งก็ใหว้ดัหรือองคก์รในทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการต่อมามีการ
รวมการจดัการศึกษาให้เป็นกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  
แต่เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึน ความเจริญต่างๆ รุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วการจดัการศึกษาในส่วนกลาง
เร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าช้าและไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอย่างแทจ้ริง  
จึงตอ้งมีการคืนอ านาจใหท้อ้งถ่ินและประชาชนในการจดัการศึกษาเองอีกคร้ัง 
  4. หลกัการบริหารตนเอง ( Self Managing ) ในระบบการศึกษาทัว่ไป มกัจะก าหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบติัตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริงส าหรับการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายของ
ส่วนรวม แต่มีความเช่ือว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวิธี การท่ีส่วนกลางท า
หนา้ท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย แลว้ปล่อยให้นกัเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง โดย
ใหโ้รงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลากหลาย 
ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียนผลท่ีได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม ท่ีทุกอยา่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลางไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหนา้ท่ีก าหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดั
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การศึกษาของถานศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของ
ชาติ รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( School – BasedManagement S B M) (อุทยั บุญ
ประเสริฐ, 2543) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารโดยใชก้รรมการโรงเรียน 
(School Council) โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองการก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียน การบริหารงานวิชาการ งบประมาณบุคลากร และการบริหารงานทัว่ไป  
ซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดว้ย ตวัแทนผูป้กครองตวัแทนครู ตวัแทน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตวัแทนองค์กรชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวุฒิ และผูบ้ริหารโรงเรียน  
จากการศึกษารูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่ามีรูปแบบท่ีส าคญัอย่างน้อย  
4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1. รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารของโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control SBM) 
 2. รูปแบบท่ีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) 
 3. รูปแบบท่ีมีชุมชนเป็นบทบาทหลกั (Community Control SBM) 
 4. รูปแบบท่ีมีครูและชุมชนเป็นบทบาทหลกั (Professional / Community Control 
SBM) (Leithwood and Teresa 1998, p. 1 – 21; Carr 1998, p. 1 – 8) สาระส าคญัในแต่ละรูปแบบมี
ดงัต่อไปน้ี 
 1. รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control SBM) แนวคิดใน
การกกระจายอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารการเงิน บุคลากร และวิชาการแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อการ
บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนั้น ในระยะแรก ๆ ผูบ้ริหารจะให้วิธีปรึกษาอยา่งไม่เป็น
ทางการจากคณะครู ผูป้กครองนกัเรียน หรือผูแ้ทนองคก์รชุมชน ดงันั้นคณะกรรมการโรงเรียนท่ี
ก่อตั้งขั้นมากจะมีบทบาทส าคญัอยูท่ี่การเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนนัน่เอง
ผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นประธานและเจ้าหน้าท่ีเขตการศึกษาเป็นกรรมการโดยต าแหน่งส่วน
คณะกรรมการอ่ืน ๆ มาจากการเลือกตั้งกลุ่มของกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทในการก าหนดนโยบาย 
ในการวางแผน ในการหาแนวทางในการแกปั้ญหาและการด าเนินงานของ โรงเรียนคณะกรรมการ 
จะมีบทบาทในการร่วมเสนอการคิดเห็น แต่อ านาจในการตดัสินใจขั้น สุดทา้ยยงัอยู่ท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียน 
 2. รูปแบบท่ีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) การบริหารตามแนวน้ี ตวัแทน
คณะครูจะมีสัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน รูปแบบน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีว่าครูเป็นผู ้
ใกลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด ครูเป็นผูป้ฏิบติัจึงย่อมจะรับรู้ปัญหาทุกอยา่งไดดี้กว่า และถา้มีโอกาส
ตดัสินใจก็จะสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดมากท่ีสุด 
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 3. รูปแบบท่ีมีชุมชนเป็นบทบาทหลกั (Community Control SBM) จุดประสงคข์อง
รูปแบบบริหารท่ีควบคุมโดยชุมชนคือ การเพิ่มความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้แก่ ชุมชน
และผูป้กครอง และเพื่อให้ผูรั้บบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจดัให้มากท่ีสุด  
แนวคิดส าคญัคือ หลกัสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครองและ
ชุมชนทอ้งถ่ินมากท่ีสุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดส่วนจ านวนตวัแทนผูป้กครองและชุมชน
ของโรงเรียนมากท่ีสุด 
 4. รูปแบบท่ีมีครูและชุมชนเป็นบทบาทหลกั (Professional / Community Control SBM) 
แนวคิดของรูปแบบการบริหารขนาดน้ี มีความเช่ือวา่ครู และผูป้กครองต่างมีความส าคญัในการจดั
การศึกษาใหแ้ก่เด็ก ครูไดรั้บรู้ค่านิยมและความตอ้งการของผูป้กครอง ในขณะเดียวกนัผูป้กครองมี
โอกาสช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ย สัดส่วนของผูแ้ทนครูดว้ยสัดส่วนของ
ผูแ้ทนครูและตวัแทนผูป้กครอง / ชุมชนจะเท่า ๆ กนัในคณะกรรมการของโรงเรียนเป็นคณะ
กรรมการบริหารจากนโยบายของรัฐและหลักการบริหารท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  
ทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษามุ่งท่ีให้องค์กรทุกส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาซ่ึงขอ้ก าหนด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ท่ี 8 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ตลอดจนหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน(S B M) ต่างก็ไดก้  าหนดให้โรงเรียนเพิ่มการสนบัสนุนและหาแนวทางให้ผูป้กครอง 
ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

2.3 การปฏบิัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การปฏิบติัตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไวต้ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
มีดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 27-43) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 สอดคลอ้งกบัมาตรา 40 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1. ก าหนดนโยบาย และแผนพฒันาของสถานศึกษา 
 2. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. ให้ความเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
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 4. ก ากบั และติดตามการด าเนินการตามแผนของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริม และสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
ทัว่ถึง มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน 
 6. ส่งเสริมให้มีการพิทกัษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 
  8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพี่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะ
และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 
  9. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 
  11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่องานด าเนินการตามระเบียบน้ีตามท่ี
เห็นสมควร 
  12. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บหมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือบุคคลท่ีมีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพื่อเขา้มามีส่วน
ร่วมพฒันาการศึกษาของชุมชนและทอ้งถ่ินตามระเบียบระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ.2543 เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้งัคบับญัชาเหนือสถานศึกษาขั้น
ไปหน่ึงระดบั ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
ประกอบดว้ย 
 1. ผูแ้ทนผูป้กครอง โดยเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ผูป้กครองของนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีบุตร
หรือ ผูอ้ยูใ่นความปกครองดูแล ตามหลกัฐานของทางราชการก าลงัศึกษาเล่าเรียนอยูใ่นสถานศึกษา
นั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูป้กครองให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีพึงกระท าได้ข้าราชการครู หรือลูกจ้างซ่ึงเป็นผูป้กครองของนักเรียนท่ีก าลงัเรียนอยู่ใน
โรงเรียนนั้น ก็ยอ่มมีสิทธิท่ีจะสมคัรเป็นกรรมการในองคป์ระกอบของผูแ้ทนผูป้กครองได ้
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อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีไม่มีผูส้มคัรเป็นกรรมการในองค์ประกอบน้ี หรือมีแต่ยงัไม่ครบให้
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีสรรหากรรมการควรสรรหาผูแ้ทนผูป้กครองท่ีมิใช่ขา้ราชการ
ครูหรือลูกจ้างในสถานศึกษาเป็นอันดับแรกก่อนหากมีเหตุผลความจ าเป็นหรือข้อจ ากัดด้าน
บุคลากรแลว้จึงค่อยสรรหาจากขา้ราชการครูหรือลูกจา้งในสังกดัสถานศึกษานั้นในล าดบัสุดทา้ย
กรณีดงักล่าวน้ีให้ใชส้ าหรับกระบวนการคดัเลือก หรือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาใน
องคป์ระกอบของผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ซ่ึงอาจมีขา้ราชการครูหรือลูกจา้งเป็นศิษยเ์ก่าอยูด่ว้ยโดยอนุโลม 
และการเป็นศิษยเ์ก่านั้นไม่จ  าเป็นตอ้งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเท่านั้นหากพิสูจน์ไดว้่า
บุคคลดงักล่าวเคยเขา้เรียนแลว้ก็ถือวา่เป็นศิษยเ์ก่าเช่นเดียวกนั 
 2. ผูแ้ทนครู หมายถึง ขา้ราชการครูปฏิบติัการสอน และให้หมายรวมถึงผูช่้วยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดว้ย ดงันั้น ผูแ้ทนครูอาจมีทั้งครูผูป้ฏิบติัการสอนและผูช่้วยผูบ้ริหารการศึกษา หรือ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้
 3. ผูแ้ทนองค์กรชุมชน องค์กรชุมชนเป็นองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยความสมคัรใจของ
สมาชิกหรือการอ านวยความสะดวกของทางราชการบางหน่วย ซ่ึงอาจเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งมีการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย หรือเป็นการรวมกลุ่มเป็นชมรม เพื่อปฏิบติักิจกรรมบางประการ อาทิ กลุ่ม
พฒันาสตรี กลุ่มแม่บา้น ชมรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษแ์ม่น ้ าท่าจีน เป็นตน้ ซ่ึงมี
การปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และสังคม ชุมชน โดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองตามท่ี
เห็นสมควรและมีท่ีตั้ งของกลุ่มเป็นท่ีแน่นอนภายในเขตบริการของโรงเรียน มีผูน้ าองค์กร 
แ ล ะ ส ม า ชิ ก อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม แ ล ะ ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ก ร พัฒ น า เ อ ก ช น  ห รื อ NGO  
(Non GovernmentOrganization) ดว้ยทั้งน้ี ผูแ้ทนองคก์รชุมชนท่ีจะสมคัรเป็นกรรมการสถานศึกษา
จะตอ้งมีหลกัฐานแสดงการเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชนนั้นๆ 
 4. ผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น
ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นผูแ้ทนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้น โดยเจตนารมยห์ลกัตอ้งการคณะผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ สมาชิก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งจากชุมชน ให้เป็นผูแ้ทนในการบริหารของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(ส.ก.)หรือเทศมนตรีเทศบาล เป็นตน้ ให้เขา้มาร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาในฐานะผูแ้ทนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ถา้หากในทางปฏิบติัมีปัญหา เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีกล่าวถึง
ในเบ้ืองตน้ไม่สมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของสถานศึกษา หรือปฏิเสธ การเป็นกรรมการ
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ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ก็ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มอบหมาย
ใหบุ้คคลอ่ืน เช่น ขา้ราชการหรือพนกังาน หรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัทัว่ไปตามท่ีก าหนดในระเบียบน้ี โดยมีหลกัฐานแสดงการเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น หนงัสือรับรองของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือรายงานการ
ประชุมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกล่าวถึงการมอบหมายให้ขา้ราชการ
หรือพนกังาน หรือลูกจา้ง หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการสถานศึกษาแลว้แต่
กรณี 
 5. ผูท้รงคุณวุฒิ หมายถึง ผูมี้ความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาการด้านต่างๆ 
ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวา่มีประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา ในกรณีของผูน้ าทางศาสนา
นั้น ศาสนาในท่ีน้ีหมายถึง พุทธศาสนา คริสตศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข์
และศาสนาฮินดูโดยไม่รวมถึงลทัธิความเช่ืออ่ืนใดท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมไทยโดยส่วนรวม
ส่วนผูน้ าทางศาสนา หมายถึง พระสงฆ์ กรรมการไวยาวจักรในพระพุทธศาสนานกับวชหรือ
บาทหลวงในคริสตศาสนา โตะ๊ครู โตะ๊อิหม่ามในศาสนาอิสลาม นกับวชหรือผูน้ าทางพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข ์หรือศาสนาฮินดู 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตวัแทนของประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในเขต
ชุมชน หมู่บ้าน ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
ชุมชนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
ก ากบัและส่ง เสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาอนั เ นื ่องมาจาก เจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ตอ้งการให้
ประชาชนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแทจ้ริง ในลกัษณะเป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วนของ
สถานศึกษา  
 บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงตอ้งท าหนา้ท่ีแทนชุมชน
และผูป้กครองของนกัเรียนทุกคนจึงตอ้งค านึงถึงการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนซ่ึงเป็น
บุตรหลานของชุมชนขณะเดียวกนัก็จะตอ้งท างานร่วมกบัผูบ้ริหารโรงเรียนการท างานท่ีเน้นการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอนของการจดัการศึกษา 
พร้อมทั้งยดึถือหลกัการของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม การปฏิบติัตามกฎหมายยึดมัน่ใน
ความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกนัเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตระหนัก ในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบร่วมกนั และค านึงถึงความคุม้ค่าในการ
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ลงทุนดา้นการจดัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2547, หนา้ 10-16) 
 2.3.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามี
บทบาทดงัน้ี ( กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา้ 
9-10 ) สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามและด าเนินการ คือ 
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 2. จดัตั้งงบประมาณ และรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 3. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้น
พื้นฐานและความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4. จดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 5. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 6. ก ากับติดตาม ประเมินผลงานตามแผน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันา และการด าเนินการทางวินยัของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาหมายก าหนด 
 7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
 8. จดัให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งรายงานผลการ ประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กับสถานศึกษา และ
สถาบนัอ่ืนในชุมชน และทอ้งถ่ิน 
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 2.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
(1) ก าก ากบั (2) ส่งเสริม สนบัสนุน และ (3) มีอ านาจอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด ซ่ึงมีกรอบในการด าเนินงาน ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 17 ) 
  1.1 อ านาจหนา้ท่ีในการก ากบั หมายถึง การก ากบัให้สถานศึกษาด าเนินงาน ดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  1.2 อ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัการด าเนินงานของสถานศึกษา หลายคน เปรียบเทียบวา่
ท าหนา้ท่ีคลา้ยกรรมการก ากบัเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือกรรมการก ากบั เส้นไม่ใช่ผูต้ดัสิน 
และไม่ใช่ตวันกักีฬาฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธ์ิเป่านกหวีด ไม่มีสิทธิเตะ ฟุตบอลในขณะท่ีมีการ
แข่งขนั เพราะคนมีสิทธิเป่านกหวดีคือกรรมการตดัสิน (Referee) คนมีสิทธิ เตะฟุตบอล คือนกักีฬา
ของทั้งสองทีม ส่วนกรรมการก ากบัเส้นมีสิทธิ และหนา้ท่ีในการยกธงเม่ือ ผูเ้ล่นไม่ปฏิบติัตามกติกา 
เม่ือกรรมการก ากบัเส้น ยกธงกรรมการตดัสินก็จะเป่านกหวีดยุติการ แข่งขนัชัว่คราวก่อนเร่ิมเล่น
ใหม่ ซ่ึงโดยบทบาทน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งคอยก ากบั 
  1.3 อ านาจในการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้ สถานศึกษามี
ความเขม้แข็ง บริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ การศึกษาแก่เยาวชน
และประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ถึง และจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็น ท่ียอมรับ ศรัทธา 
เช่ือถือ ของประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  
  1.4 อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ส าหรับขา้ราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษา อ านาจหนา้ท่ีในส่วนน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็น อ านาจของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงักล่าว อาจเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีดงัตารางต่อไปน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 30 ) 
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 2.3.3 ความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองคค์ณะบุคคลท่ีท างานร่วมกบั สถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการดว้ยตนเองไดต้ามกรอบท่ี  กฎหมาย
ก าหนด ดงันั้นความหลากหลายของบุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอ้ือต่อการ พฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ บุคคล ท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาดงัน้ี  
 1. ผูแ้ทนผูป้กครอง เป็นผูส้ะทอ้นปัญหาและความตอ้งการดา้นคุณภาพทาง การศึกษา
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้งในส่วนท่ีคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงท่ี เกิดข้ึน
และร่วมมือกบัครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและชุมชนในการจดักิจกรรมการเรียน การสอน  
 2. ผูแ้ทนครู เป็นผูท่ี้มีความช านาญในสายวิชาชีพครู มีความส าคญัต่อการ น าเสนอ 
ขอ้มูลดา้นกระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความตอ้งการการสนบัสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานผล
การจดัการศึกษา  
 3. ผูแ้ทนองคก์รชุมชน เป็นผูส้ะทอ้นสภาพของปัญหาและความตอ้งการใน  การพฒันา
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชน และใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษา ทั้งใน ดา้นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้  
 4. ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและความ ตอ้งการท่ี
ครอบคลุมทั้งเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความส าคญัต่อสถานศึกษาอยา่งยิ่งใน เร่ืองการ
ขอรับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ทรัพยากรทางการจดัการศึกษา และเช่ือมโยง แผนพฒันา
การศึกษากบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
 5. ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา เป็นผูท่ี้สะทอ้นภาพของความรัก ความ ศรัทธา ความ
ภาคภูมิใจต่อสถาบนัการศึกษาท่ีตนไดรั้บการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบนั ไปสู่ศิษยรุ่์น
หลงัใหป้ระสบความส าเร็จในการศึกษาเช่นกนั  
 6. ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี เป็นผูน้ าเสนอและเติม
เตม็ขอ้มูลดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัธรรมของศาสนาซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการ จดัการเรียนรู้
เพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม  
 7. ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วย
เสริมให้ศึกษาจดัการศึกษาไดค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ท าให้
สถานศึกษามีความเขม้แขง็และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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 8. ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในฐานะกรรมการและเลขานุการซ่ึงเป็นสัญลักษณ์  
ของสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคญัท่ีจะสะทอ้นภาพของการบริหารจดัการ ผูช่้วยเหลือให้ค  าปรึกษา 
สร้างแรงจูงใจ กระตุน้การท างาน ทบทวนรายงาน สะทอ้นความคิดเปิดโอกาสให้ผูแ้ทนแต่ละ  
กลุ่มไดแ้สดงบทบาทอย่างเต็มท่ี จดัเตรียมการประชุม บนัทึกการประชุม รายงานผลการประชุม 
และสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ ห้องประชุม วสัดุใชส้อย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณาน ามติ ขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู่การปฏิบติั  
 ดงันั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหาร 
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม จึงตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาหลากหลายและเขา้ใจ 
การศึกษา มีความมุ่งมัน่ มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจพฒันาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพ  
และไดม้าตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชน สังคม เขม้แข็ง 
และประเทศชาติกา้วหนา้  
 2.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน  
 สภาพการเป็นองค์คณะบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจากอดีตจนถึง ปัจจุบนั  
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจดัการแบบองคค์ณะบุคคลในระดบัสถานศึกษาสรุปได ้ ดงัน้ี 
(คู่มือปฏิบติังานคณะกรรมการสถานศึกษา, 2551, หนา้ 11) 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัขาดความชดัเจนเร่ืองบทบาทหนา้ ท่ีวา่ตนเอง
จะท าอะไร ท าอยา่งไร และท าเพื่ออะไร  
 2. บุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษา 
มากกว่าไดรั้บการคดัสรรจากกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริง ท าให้ขาดความกระตือรือร้นใน 
การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
 3. วิธีการท างานร่วมกนัของคณะกรรมการยงัขาดทกัษะ และประสบการณ์ เช่น ทกัษะ
ร่วมประชุมตดัสินใจ เป็นตน้  
 4. สถานศึกษาส่วนหน่ึงยงัคิดวา่คณะกรรมการฯ เป็นเพียงผูส้นบัสนุนดา้น ทรัพยากร
ทางการศึกษามากกวา่เป็นผูร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน  
 5. กรรมการสถานศึกษาส่วนหน่ึงยงัคิดว่า การบริหารจดัการศึกษาเป็นหน้าท่ี  
ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเพียงท่ีปรึกษาหรือเป็นผูป้ฏิบติัตามการ 
ร้องขอจากสถานศึกษา  
 6. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความ ต่อเน่ืองและ
พร้อมเพรียง 
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 7. ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัของ  
การบริหารจัดการการน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสินใจ   
การ แกปั้ญหาหรือพฒันางานการศึกษา ส่วนใหญ่จึงอยูบ่นพื้นฐานของความรู้สึก และประสบการณ์ 
เดิม  
 8. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตวัในการบริหาร ปัจจุบนัสถานศึกษาเป็น  
นิติบุคคล มีความคล่องตวัสูง สามารถบริหารกิจการไดด้้วยตนเอง แต่กรรมการสถานศึกษา 
บางส่วนยงัขาดความชัดเจนในบทบาทท่ีจะต้องมีการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งใกลชิ้ด (คู่มือการปฏิบติังานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หนา้ 51 – 54) 
 2.3.5 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลท่ีท างานร่วมกบัสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความเขม้แขง็ สามารถบริหารจดัการดว้ยตนเองไดต้ามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดดงันั้น
ความหลากหลายของบุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีตอ้ง
อาศยัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความส าคญัต่อการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ 
  ตามนัยมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ .2545 มาตรา38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
ข้า ราชการค รูและ บุคลากรทางก าร ศึกษา  พ .ศ . 2547 และ ท่ี แก้ไ ข เพิ่ ม เ ติม  ระ เ บี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 และประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นการบริหารวชิาการ 
 1. ให้ความเห็นชอบในการจดัท าสาระของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
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 2. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน  
และทอ้งถ่ิน 
 3. ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
กระบวนการ เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ใหค้วามเห็นชอบ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการจดัระบบและการด าเนินการ
ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ดา้นการบริหารงบประมาณ 
 1. ให้ความเห็นชอบการจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ให้ความเห็นชอบการจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
จากส านกักรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
 3. ใหค้วามเห็นชอบการขอโอนและการขอเปล่ียนแปรงงบประมาณ 
 4. ใหค้วามเห็นชอบการจดัหาประโยชน์จากสินทรัพยสิ์น 
 5. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ งและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 
 6. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการเงิน และการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 7. ใหค้วามเห็นชอบการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีผูอุ้ทิศใหส้ถานศึกษา 
 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 1. ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
 2. เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิรจารนา 
 3. ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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 4. ปฏิบัติหน้าท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 1.ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการศึกษา 
 2.ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน 
 3.ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 4.เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณดา้น
การบริหารงานบุคคล 
 5.ใหค้วามเห็นชอบการรับนกัเรียน 
 6.ใหค้วามเห็นชอบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริหารได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 8.การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองกาสรจดัตั้งยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษาอยา่งทัว่ถึงและ
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 9. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้ งสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 
 10. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบั
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 11.ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 
 12. แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการด าเนินการตามระเบียบน้ี หรือตามท่ี
เห็นสมควร 
 13.ใหค้วามเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชน
และทอ้งถ่ิน 
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 14.ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
กิจการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน และรายการ
ส านกังานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 15.ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดม ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช้ และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 16.ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ
แนวปฏิบติัฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด 
 17.ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน
และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
18.ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 และตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 รวมทั้งอ านาจหน้าท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สรุป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ี ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและ
สนบัสนุน การด าเนินกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบประกาศ ค าสั่ง 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิยัในประเทศ 
 เจษฎา บูรณะจารุ (2540) ได้ศึกษาเร่ือง  การศึกษาความต้องการของคณะกรรมการ
โรงเรียนเก่ียวกับการให้บริการชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการของคณะกรรมการโรงเรียนท่ีมีต่อการบริการชุมชนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดันครศรีอยุธยา 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการพฒันาชุมชน และร่วม
กิจกรรมชุมชน ดา้นเศรษฐกิจและอาชีพ ดา้นอาคารสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ และคณะกรรมการ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู ้ปกครองนักเรียน ผูบ้ริหารการศึกษาและครูในโรงเรียนประชาชน
ผูท้รงคุณวุฒิทอ้งถ่ิน พบว่า ความตอ้งการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการบริการ
ชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น และความตอ้งการในบริการชุมชนของคณะกรรมการโรงเรียนทุก
สถานภาพ มีความตอ้งการต่องานทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 อนุพนธ์ โสมมีชัย (2540)ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัล าภู ผลการวิจยัพบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามให้คณะกรรมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัในการปฏิบติังานและการปฏิบติังานจริง ของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษาจึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สนอง เครือมาก (2541) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 สัมพนัธ์ อุปลา ( 2541 ) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจดัการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
 ผลการวจิยัพบวา่ ขอ้มูลปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หากท าให้
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานอ าเภอชนบท ไดรั้บประโยชน์มากยิ่งข้ึน ควรจดัเบ้ีย
ประชุมให้คณะกรรมการโรงเรียนและควรมีการกลัน่กรองเลือกสรรกรรมการโรงเรียนจากบุคคล  
ท่ีมีความเหมาะสม เช่น ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความเสียสละ มีเวลาให้กับ
คณะกรรมการอยา่งเพียงพอ 
 ประเสริฐ คาดสนิท (2542)ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาบทบาทที่คาดหวงักบัการปฏิบติั
จริงของคณะกรรมการโรงเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม คาดหวงัให้คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบตัิงานอยู่ในระดบั
มาก แต่มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการโรงเรียนมธัยมศึกษาปฏิบติังานจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เท่านั้น ดงันั้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัในการปฏิบติักบัการ
ปฏิบติังานจริง ของคณะกรรมการโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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 ทรงสิทธ์ิ ยืนชีวิต ( 2543) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล ต่อการมีส่วนร่วมตาม
บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 
ผลการวิจ ยัพบว่า  ปัจจยั ที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที ่ของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษามี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1 ดา้นคุณลกัษณะของกรรมการโรงเรียนและความสัมพนัธ์
ท่ีมีต่อโรงเรียน 2 ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 3 ดา้นพฤติกรรมของครู 4 
ดา้นการปฏิบติัต่อกรรมการโรงเรียน และ 5 ดา้นผลงานของโรงเรียน ส่วนระดบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการโรงเรียนนั้น มีส่วนร่วมในระดบัมาก ทุกดา้น 
 วรัิตน์ หม่ืนจินะ (2543) ไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจดัการของผูแ้ทนประชาชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงราย 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัเกี่ยวกบัการบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของผูแ้ทน
ประชาชนในกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัมาก คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานศึกษา ส่วน
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัชุมชนและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม อยู่ในระดบั “ปานกลาง” ผลการวิจยั
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนประชาชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ รายได้ระดับการศึกษา และบทบาทในชุมชนแล้วปรากฏว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 
 ทรงยศ ชยัมงคล ( 2544) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารอยา่งมีส่วนร่วม พบวา่ 
  1. สภาพปัจจุบนัการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาเม่ือพิจารณา ในแต่ละ
ดา้นแลว้พบว่า ดา้นงานวิชาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานบุคคล ในการปฏิบตัิงาน
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติังานเก่ียวกับการวาง
แผนการด าเนินงานตามแผนการประเมินผลของงานทั้ ง  6 งานโดยภาพรวม อยู่ในระดับ  
“ ปานกลาง ” ยกเวน้ดา้นการบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบั “ มาก ” 
  2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมปัญหา 
อยู่ในระดบั “ปานกลาง” และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดบั “ปานกลาง” ทั้งในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเวน้การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบั “ มาก ” พิทยา ชาญประเสริฐ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ในอ าเภอโนนสัง สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นในการมีส่วนในการบริหารงานโรงเรียน และเปรียบเทียบความความคิด
เห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน
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ในอ าเภอโนนสัง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพทาง
เพศ และสถานภาพทางการศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอ าเภอโนนสัง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือความ
คิดเห็นการมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นท่ีมีการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วม
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริหารงานบุคลากร 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานโรงเรียนในเขตอ าเภอโนนสัง  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น ในการมี
ส่วนร่วมการบริงานโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 หน่ึงด้าน คือด้าน
การบริหารงานวิชาการ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโทมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการบริหารงานโรงเรียนดา้นงานวิชาการมากกวา่ผูท่ี้มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนด้านงานวิชาการมากกว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
 งานวจิยัต่างประเทศ 
 แอบเดล ฮาดี (Abdel Hady, อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2537 ) ไดศึ้กษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต์ ไดแ้สดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นหลกัส าคญัของประชาธิปไตย จ าเป็นตอ้งปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ควรจะก าหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่องทางการส่ือสาร ระหว่างประชาชนกบั
สถานศึกษาประเด็นหรือกิจกรรมท่ีประชาชนควรจะมีส่วนร่วม 
 อเมนู ทีกา (Amenu – Tekaa, อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2537 ) ไดศึ้กษาทศันะ
ของชาวอินเดียในประเทศแคนาดา เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการศึกษาซ่ึง
ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการศึกษาประสบความส าเร็จในชุมชนท่ีมีประชาชนท่ีมี ส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตรการจดัการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  และสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมของชุมชนนั้น ๆ เม่ือประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง การจดัการศึกษาก็จะประสบ
ความส าเร็จ 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 
 3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง แกไ้ข
ขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือแลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวม ได้มาตรวจสอบความถูกตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์  
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีได้
จากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยบรรลุว ัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึง
ประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากร ดงัน้ี 
 1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน
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ทั้งหมด 1,794 คน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 111 โรง จ านวน 999 คน 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 53 โรง จ านวน 795 คน รวมทั้งหมด164 โรง แบ่งเป็น 6 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอภูหลวง อ าเภอเอราวณั อ าเภอหนองหิน อ าเภอผาขาวและอ าเภอ 
ภูกระดึง  
 2. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อา้งถึงใน 
ประยรู อาษานาม, 2544, หนา้  167) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 317 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จ  าแนก
ตามประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากรายช่ือแลว้เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2.1  
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ตำรำงที ่2.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

 
ท่ีมา: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2557 เม่ือวนัท่ี 10 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ.2557 
 
 
  

 
ประเภท
โรงเรียน 

 
ประเภทคณะกรรมกำร 

อ ำเภอ รวม 
วงัสะพุง ภูหลวง เอรำวณั หนองหิน ผำขำว ภูกระดงึ   
ประช
ำกร 

กลุ่มตวั 
อย่ำง 

ป ร ะ
ชำกร 

กลุ่มตวั 
อย่ำง 

ป ร ะ
ชำกร 

ก ลุ่ ม
ตวั 
อย่ำง 

ป ร ะ
ชำกร 

ก ลุ่ ม
ตวั 
อย่ำง 

ป ร ะ
ชำกร 

กลุ่มตวั 
อย่ำง 

ประชำกร กลุ่มตวั 
อย่ำง 

ประชำ
กร 

กลุ่มตวั 
อย่ำง 

1.ขนำด
เลก็ 

ผู้แทนผู้ปกครอง 41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 

ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 

ผู้แทนศิษย์เก่ำ 41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 
ผู้แทนผู้น ำศำสนำ 41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 82 14 20 4 22 4 24 4 40 8 34 6 222 40 
ผู้แทนครู 41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 
ผู้แทนผู้อ ำนวยกำร 41 7 10 2 11 2 12 2 20 4 17 3 111 20 

รวม 369 63 90 18 99 18 108 18 180 36 153 27 999 177 
 
 
 
1.ขนำด
ใหญ่ 

ผู้แทนผู้ปกครอง 16 3 7 1 7 1 5 1 10 2 8 1 53 9 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 16 3 7 1 7 1 5 1 10 2 8 1 53 9 
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16 3 7 1 7 1 5 1 10 2 8 1 53 9 

ผู้แทนศิษย์เก่ำ 16 3 7 1 7 1 5 1 10 2 8 1 53 9 
ผู้แทนผู้น ำศำสนำ 32 6 14 2 14 2 10 2 20 4 16 2 106 20 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 112 3 49 9 49 40 35 6 70 12 56 10 371 66 
ผู้แทนครู 16 3 7 1 7 1 5 1 10 2 8 1 53 9 
ผู้แทนผู้อ ำนวยกำร 16 3 7 1 7 1 5 1 10 2 8 1 53 9 

รวม 240 136 105 17 105 17 75 14 150 28 120 18 795 140 

รวมทั้งหมด 609 199 195 35 204 35 183 32 330 64 273 45 1,794 317 
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 1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อสอบถามการ
ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นหลกัท่ีตอ้งการศึกษา แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ไดแ้ก่  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สร้างข้ึนตามทฤษฎีการสร้างเคร่ืองมือของ ลิเคิร์ท 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้  166) ชนิด 5 ตวัเลือก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
   5 หมายถึง การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั มาก  
   3 หมายถึง การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
   2 หมายถึง การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั นอ้ย  
   1 หมายถึง การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
 2. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1. ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร ไดน้ าไดน้ าหลกัการและแนวคิดมาใช้ เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด และแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือให้ไดต้รงและ  ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั  
 2. สร้างแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดบั 
ตามโครงสร้างและรายละเอียดท่ีก าหนดข้ึน โดยก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการจะถามให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้าง เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ 
พิจารณาแกไ้ข ใหถู้กตอ้งและเหมาะสมยิง่ข้ึน  
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 4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณา จากทางคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยการหา 
ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index Of Item Objective Congruence : IOC) 
ซ่ึงแสดงค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง 1.00 แลว้เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ( X  = 4.60, S.D. = 0.46) ตั้งแต่ 0.50 
ข้ึนไปน าไปเป็น แบบสอบถาม ขอ้ค าถามใดมีดชันีต ่ากวา่ .50 ขอ้ค าถามนั้นจะถูกคดัออกไป หรือ
น าไปปรับปรุง แกไ้ขใหม่ใหดี้ข้ึน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544 : 73)  
 5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) ( X  = 4.39, S.D. = 0.43)  
กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อน าไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการ
หาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha coefficient)  
ตามวธีิ ครอนบาค (Cronbach)  
 6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้
น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 2.1 กำรสร้ำงข้อค ำถำม 
  1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. ก าหนดขอบข่ายการสร้างเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นค าถามตามนิยามศพัท์
ของตวัแปรตาม 
  3. สร้างแบบสอบถาม (ขอ้ค าถาม) ครอบคลุมขอบเขตและกรอบนิยามศพัทข์องตวั
แปร ไดข้อ้ค าถามแยกเป็น 4 ดา้น รวมทั้งส้ิน 45 ขอ้ 
  4. ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
 2.2 กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนือ้หำ (Content validity)  
  1. น าเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบและประเมินค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหาตามกรอบนิยามศพัท ์
  2. วิเคราะห์ค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item objective congruence: 
IOC) ค่าเฉล่ีย มีตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
  3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและคดัเลือกขอ้ท่ีใช้ได ้(มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป) ซ่ึง
แบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 พร้อมทั้ งปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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 3. กำรตรวจสอบค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability)  
  3.1 น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try out) กบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน 
  3.2 ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
ดว้ยวธีิการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.96 
  3.3 ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่และขอ้ค าถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่  
 
 สรุปข้ันตอนและกระบวนกำรสร้ำงและพฒันำคุณภำพของแบบสอบถำม ได้ดังภำพที ่3.1 
 

 
ภาพท่ี 3.1 แผนภูมิขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  
 
 
 

การสร้างขอ้ค าถาม 

• ศึกษาเอกสาร วารสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ก าหนดกรอบประเด็นค าถามตามนิยามศพัท ์
• สร้างแบบสอบถาม 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และปรับปรุงแกไ้ข 

กำรตรวจสอบควำม
ตรงเชิงเนือ้หำ 

• ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) 

• วเิคราะห์ค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   
• ตรวจสอบความถูกตอ้งและคดัเลือกขอ้ท่ีใชไ้ด ้(มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ .50 ข้ึนไป )   

กำรตรวจสอบค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ 

• น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try out)  
• ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

• ตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
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 4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้น าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (วิทยาเขตศรี
ลา้นช้าง) เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการรวบรวมขอ้มูล ถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 2. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองซ่ึงไดแ้บบสอบถาม 
กลบัคืนมา 317 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสมบูรณ์ทุกฉบบั และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูล 
 5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการวเิคราะห์โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปตามล าดบั ดงัน้ี 
  2.1 การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
   1. ใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 
   2. วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.2 การวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
   1. ใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2  
   2. วเิคราะห์โดยค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 มีเกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกบัค่าคะแนนท่ีค านวณได ้ดงัน้ี (ผกามาศ จุดรัมย,์ 2552 หนา้ 84) 
   ระดบัค่า 5 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ มากท่ีสุด 
   ระดบัค่า 4 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ มาก 
   ระดบัค่า 3 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ ปานกลาง 
   ระดบัค่า 2 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ นอ้ย 
   ระดบัค่า 1 ค่าเฉล่ีย 0.51 – 1.50 หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีกรรมการ นอ้ยท่ีสุด 
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  3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและประเภทคณะกรรมการ ใช้ขอ้มูลวิเคราะห์จากขอ้ 2. ล าดบัการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
   3.1 วเิคราะห์เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใชส้ถิติทดสอบค่า
ที (t-test)  
   3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ โดยใช้สถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test)     
  6. สถิติทีใ่ช้กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)ส าหรับ
บรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t-test) และ F-test 
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   
 การวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research)ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objectives) ไว ้ดงัน้ี คือ“ เพื่อศึกษา
ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในการบริหารงาน 4 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหาร
ทัว่ไป เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ  าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน และประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา” 
  ในการน้ีได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี (Krejcie)  
และ มอร์แกน (Morgan) จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ  านวน 6 อ าเภอ จ านวนคณะกรรมการ 1,794 คน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน 2 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 111 โรง และขนาดใหญ่ 53 โรง รวมทั้งหมด 
164 โรง ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 317 คน แลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งให้กระจายไปยงัขนาดของ
สถานศึกษาตามสัดส่วนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ นภูมิ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
โดยวิธีการจบัสลากรายช่ือแลว้เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัดงัน้ี 
  4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 
  4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 
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4.1 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ก าหนดสัญลกัษณ์และ
อกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
   X        แทน  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D.        แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
  n           แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
  t          แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม 
  F            แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
  Df      แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  SS     แทน  ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
  MS    แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 
  Scheffe’  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างเป็น
          รายคู่ 
   p-values  แทน  ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 
  *        แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
  **      แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี
จ านวน 317 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 317 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงขนาดสถานศึกษา และ
ประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
     และประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. ขนาดโรงเรียน 
 1.1 ขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 300 คน) 
 1.2 ขนาดใหญ่ (นกัเรียนเกินกวา่ 300 คน ข้ึนไป) 

 
198 
119 

 
62.5 
37.5 

รวม 317 100.0 
2. ประเภทคณะกรรมการ (ยบุรวมเป็น 4 กลุ่ม) 
 2.1 ผูแ้ทนครูและผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 2.2 ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  
 2.3 ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2.4 ผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุและพระภิกษุ 

 
70 
83 
75 
89 

 
22.1 
26.2 
23.7 
28.1 

รวม 317 100.0 
 
   จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
317 คน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 300 คน) 
(ร้อยละ62.50) มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ (นกัเรียนเกินกวา่ 300 คน ข้ึนไป) (ร้อยละ37.50) 
และเม่ือจ าแนกประเภทคณะกรรมการ (ยุบรวมเป็น 4 กลุ่ม) พบวา่ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทน
องคก์รศาสนา (ร้อยละ 28.10) รองลงมาคือ ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า (ร้อยละ 26.20) 
รองลงมาคือผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ร้อยละ 23.70) และนอ้ย
ท่ีสุดคือผูแ้ทนครูและผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 22.10) 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานในโรงเรียน 

  1. ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น 
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 ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพืน้ฐานในโรงเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ด้าน 
ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่

แปลผล 
X  S.D. อนัดับ 

1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

4.35 
4.38 
4.44 
4.44 

0.55 
0.55 
0.55 
0.57 

4 
3 
1 
2 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.39 0.43  มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการ
บริหารงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ( X  = 4.44, S.D. 
= 0.55) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการบริหารวชิาการ ( X  = 4.35 , S.D. = 0.55) 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
    พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ 

ด้านการบริหารวชิาการ 
การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ ระดับ 

X  S.D. อนัอบั 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

ให้ขอ้เสนอแนะร่วมก าหนดนโยบาย และ วางแผน
งานวชิาการของโรงเรียน 
ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้อง  กับหลักสูตรแกนลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันา หลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง กบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
 

4.39 
 
4.35 
 
 
4.40 
 
 

0.62 
 
0.60 
 
 
0.60 
 
 

5 
 
8 
 
 
4 
 
 

มาก 
 
 มาก 
 
 
มาก 
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ด้านการบริหารวชิาการ 
การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ ระดับ 

X  S.D. อนัอบั 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
12. 

มีบทบาทหน้าท่ีในการประเมินผลการใช้ หลกัสูตร
สถานศึกษา 
มีส่วนช่วยส่งเสริม สนบัสนุนในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
ให้ความคิดเห็นร่วมในการสรรหาวิทยากรภายนอก
หรือสรรหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน เพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
การปรับปรุงพฒันา คุณภาพการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง  
ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ น าผลการ ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อ การปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
การจดั การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนสถานศึกษา 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัประชุมอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน เก่ียวกบัการพฒันาการการเรียน
การสอนของครู  
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะประเมิลผลการใชส่ื้อ วสัดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.43 
 
4.43 
 
 
4.39 
 
 
4.38 
 
 
4.44 
 
4.41 
 
 
4.36  
 
4.20 
 
 
4.32 
 

0.59 
 
0.66 
 
 
0.63 
 
 
0.68 
 
 
0.65 
 
0.63 
 
 
0.71 
 
0.78 
 
 
0.67 

2 
 
2 
 
 
5 
 
 
6  
 
 
1 
 
3  
 
 
7 
 
10 
 
 
9 
 

 มาก 
 
 มาก 
 
 
 มาก 
 
 
 มาก 
 
 
 มาก 
 
 มาก 
 
 
 มาก 
 
 มาก 
 
 
 มาก 

รวม 4.35 0.55   มาก 
   



60 

 

  จากตารางท่ี 4.3 พบวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นวิชาการ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.35 , S.D. = 0.55 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ระดบัการปฏิบติั
ตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี8 การรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
( X  = 4.44 , S.D. = 0.65 )รองลงมาคือขอ้ท่ี 5 มีส่วนช่วยส่งเสริม สนบัสนุนในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ( X  = 4.43 , S.D. = 0.66 ) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี11 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
เก่ียวกบัการพฒันาการการเรียนการสอนของครู ( X  = 4.20 , S.D. = 0.78 ) 
 
ตารางที ่4.4   ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
   พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที ่ ระดับ 

X  S.D. อนัดับ 
13. 
 
14. 
 
 
15. 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบั การจดัตั้งและ
การใชจ่้ายงบประมาณ ของสถานศึกษา 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการก ากบั ดูแล
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
สถานศึกษาตาม แผนปฏิบติัการ  
ให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนดกรอบ ประมาณ
การใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะประเมินผล การใชจ่้าย
งบประมาณประจ าปี เพื่อ ปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัท าโครงการใน
การจดัหา งบประมาณจากแหล่งต่างๆเพื่อน ามา 
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

4.32 
 
4.33 
 
 
4.38 
 
4.47 
 
 
4.34 
 
 
 

0.67 
 
0.72 
 
 
0.68 
 
0.66 
 
 
0.67 
 
 
 

8 
 
7 
 
 
4 
 
1 
 
 
6 
 
 
 

มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
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ด้านการบริหารงบประมาณ 
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที ่ ระดับ 

X  S.D. อนัดับ 
18. 
 
 
19. 
 
 
20. 
 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
 
 
24. 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดัหารายไดจ้าก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาเพื่อน ามาพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 
ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดัหารายไดจ้าก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาเพื่อน ามาพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 
ให้ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ พิจารณาแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกบังาน
ดา้นงบประมาณต่างๆของสถานศึกษา 
ให้ความเห็นจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑ์ ของ
สถานศึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการท่ีใช้ 
งบประมาณประจ าปีของสถานศึกษา 
 ให้ความเห็นชอบอนุมัติ การจัดตั้ งการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 
ให้ความคิดเห็น ในการออกระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับงบประมาณ
สถานศึกษา 

4.32 
 
 
4.24 
 
 
4.27 
 
 
4.40 
 
4.37 
 
4.34 
 
 
4.45 

0.68 
 
 
0.69 
 
 
0.70 
 
 
0.65 
 
0.67 
 
0.59 
 
 
0.62 

8 
 
 
10 
 
 
9 
 
 
3 
 
5 
 
6 
 
 
2 
 

มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 

รวม 4.38 0.55  มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.4 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการ
บริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.38 , S.D. = 0.55 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการบริหาร
งบประมาณ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี16 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
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ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เพื่อ ปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ( X  = 4.47 , S.D. = 0.66 ) รองลงมาคือขอ้ท่ี 24 ให้ความคิดเห็น ในการออกระเบียบ
ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังบประมาณสถานศึกษา ( X  = 4.45 , S.D. = 0.62 ) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี19 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ( X  = 4.24 , S.D. = 0.69 ) 
 
ตารางที่ 4.5   ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
     ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที ่ ระดับ 

X  S.D. อนัดบั 
25. 
 
26. 
 
27. 
 
 
28. 
 
29. 
 
 
30. 
 
31. 
 
32. 
 

ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ก าหนดและ วางแผน
เก่ียวกบังานบริหารบุคคล 
ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ ให้บุคลากร ครูให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การก ากบั ดูแล ผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรครูในสถานศึกษา 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการคดัเลือกสรรหา
บุคลากร 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และความ ตอ้งการของ
สถานศึกษาจ านวน บุคลากรครูในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการคดัเลือกสรรหา
บุคลากร 
ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะ การจดัวางโครงสร้างการ
บริหารงานบุคลของโรงเรียน 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดั สวสัดิการ 
บ ารุงขวญัและใหก้ าลงัแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

4.49 
 
4.42 
 
4.48 
 
 
4.45 
 
4.42 
 
 
4.41 
 
4.42 
 
4.35 
 

0.60 
 
0.69 
 
0.60 
 
 
0.61 
 
0.64 
 
 
0.68 
 
0.64 
 
0.69 
 

1 
 
6 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
8 
 
5 
 
9 
 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
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ด้านการบริหารงานบุคคล 
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที ่ ระดับ 

X  S.D. อนัดบั 
33. 
 
 
34. 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพและ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
การติดตามประเมินผลการพฒันาบุคลากร  ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

4.49 
 
 
4.41 

0.62 
 
 
0.66 

2 
 
 
7 
 
 

 
มาก 
 
 
มาก 
 

รวม 4.44 0.55  มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการ
บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44 , S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดบัมากทุกขอ้    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ท่ี25 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ  
การก าหนดและ วางแผนเก่ียวกบังานบริหารบุคคล ( X  = 4.49 , S.D. = 0.69 ) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 33 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ( X  = 4.49 , S.D. = 0.62 ) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี32 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะใน
การจดั สวสัดิการ บ ารุงขวญัและใหก้ าลงัแก่บุคลากรในสถานศึกษา ( X  = 4.35 , S.D. = 0.69 ) 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
     พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
การปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ี ระดบั 

X  S.D. อนัดบั 
35. 
 
36. 
 
37. 
 
38. 
 
39. 
 
40. 
 
41. 
 
 
42. 
 
43. 
 
44. 
 
45. 
 
 

ให้ความเห็นเสนอแนะ ให้ค  าปรึกษาในการจัดท า
นโยบาย 
ให้ความเห็นข้อเสนอแนะติดตาม  รายงานและ
ประเมินผลการจดั การศึกษาและน าผลมาใช้ในการ
พฒันา ปรับปรุงสถานศึกษา 
รับทราบความกา้วหนา้ ปัญหาตาม แผนงาน/ โครงการ
ของสถานศึกษา 
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะดูแลรักษาทรัพย์สินของ 
สถานศึกษา 
ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะให้ค าปรึกษา การออกระเบียบ
ขอ้บงัคบัแนวการปฏิบติังานดา้นต่างๆของสถานศึกษา 
ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ ร่วมประชาสัมพนัธ์ผลงาน
ของโรงเรียนสู่ ชุมชนและสถาบนัอ่ืนๆ 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ชุมชนเขา้มาใช้ประโยชน์จาก
โรงเรียนและพฒันาโรงเรียน 
 ใหค้วามคิดเห็นขอ้เสนอแนะรักษาความปลอดภยัอาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษา 
ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะ โรงเรียน เก่ียวกบับทบาทและ
การใหบ้ริการต่างๆ ของโรงเรียน 
ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ การติดตาม นกัเรียนออก
กลางคนั นกัเรียนขาด แคลนและส่งเสริมการศึกษาต่อ 
การสนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้ม ดูแลอาคารสถานท่ี
ของสถานศึกษาใหร่้มร่ืน น่าอยู ่

4.44 
 
4.40 
 
4.38 
 
4.45 
 
4.34 
 
4.34 
 
4.43 
 
 
4.47 
 
4.50 
 
4.56 
 
4.45 
 
 

0.65 
 
0.71 
 
0.76 
 
0.69 
 
0.77 
 
0.73 
 
0.75 
 
 
0.59 
 
0.64 
 
0.60 
 
0.64 
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3 
 
2 
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มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
ม า ก
ท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.44 0.57  มาก 
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    จากตารางท่ี 4.6 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการ
บริหารงานทัว่ไปโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.44 , S.D. = 0.57 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ี44 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ การติดตาม นกัเรียนออกกลางคนั นกัเรียนขาด แคลนและ
ส่งเสริมการศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.56 , S.D. = 0.60 ) นอกนั้นอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 44 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ การติดตาม นกัเรียนออกกลางคนั นกัเรียน
ขาด แคลนและส่งเสริมการศึกษาต่อ ( X  = 4.56 , S.D. = 0.60) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมี 2 ขอ้ คือขอ้ท่ี
39 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะให้ค าปรึกษา การออกระเบียบขอ้บงัคบัแนวการปฏิบติังานดา้นต่างๆ
ของสถานศึกษา ( X =4.34, S.D. = 0.77) และขอ้ท่ี 40 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะร่วมประชาสัมพนัธ์
ผลงานของโรงเรียนสู่ ชุมชนและสถาบนัอ่ืนๆ( X  = 4.34 , S.D. = 0.73) 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียน 
  4.4.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
 
ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ภาพรวมและรายด้าน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1 ดา้นการบริหารวชิาการ 4.45 0.50 4.18 0.59 4.19** 0.00 
2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 4.49 0.51 4.21 0.56 4.48** 0.00 
3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 4.54 0.55 4.28 0.53 3.94** 0.00 
4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 4.56 0.55 4.24 0.55 5.02** 0.00 

รวม 4.48 0.41 4.25 0.42 4.61** 0.00 
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  ตารางท่ี 4.7 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีสูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ทุกดา้น 
 
ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
     พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t 

p-
value 

X  S.D. X  S.D. 
1 ให้ ข้ อ เ ส น อ แนะ ร่ ว มก า หนด

นโยบาย และ วางแผนงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

4.48 0.57 4.24 0.67 3.37** 0.00 

2 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการ
พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.47 0.56 4.15 0.60 4.64** 0.00 

3 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการ
พฒันา หลกัสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้อง กบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

4.51 0.55 4.23 0.65 4.05** 0.00 

4 มีบทบาทหน้าท่ีในการประเมินผล
การใช ้หลกัสูตรสถานศึกษา 

4.46 0.56 4.37 0.63 1.30* 0.19 

5 มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนใน
การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

4.52 0.65 4.29 0.65 2.89** 0.00 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t 

p-
value 

X  S.D. X  S.D. 
6 ให้ความคิดเห็นร่วมในการสรรหา

วิทยากรภายนอกหรือสรรหาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน เพื่อพฒันา
คุณภ าพก ารจัดก า ร ศึ กษาของ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.46 0.64 4.29 0.61 2.37* 0.01 

7 ใหค้วามเห็นแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาสถานศึกษาต่อเน่ือง  

4.44 0.65 4.27 0.72 2.22* 0.02 

8 รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

4.55 0.64 4.28 0.65 3.58** 0.00 

9 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ น าผล
การ  ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อ การปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการจัด  การศึกษาของ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.44 0.64 4.35 0.63 1.23* 0.21 

10 
 
 
11 
 
 
 
12 
 

ให้ค  าแนะน าและเสนอแนะการ
คดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้น
สถานศึกษา 
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดั
ประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
เก่ียวกบัการพฒันาการการเรียนการ
สอนของครู  
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะประเมิล
ผลการใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการ
เรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.42 
 
 
4.25 
 
 
 
4.43 

0.74 
 
 
0.85 
 
 
 
0.64 

4.27 
 
 
4.12 
 
 
 
4.13 

0.64 
 
 
0.66 
 
 
 
0.68 

1.89 
 
 
1.51* 
 
 
 
4.04** 

0.05 
 
 
0.13 
 
 
 
0.00 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t 

p-
value 

X  S.D. X  S.D. 
รวม 4.45 0.50 4.18 0.59 4.19** 0.00 

   จากตารางท่ี 4.8 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขนาดใหญ่) มีระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี  ด้านการบริหารวิชาการ  
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (รายละเอียดไดเ้สนอแลว้ในตาราง
ท่ี 4.7) เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ได้แก่ ข้อท่ี1 
ให้ขอ้เสนอแนะร่วมก าหนดนโยบาย และ วางแผนงานวิชาการของโรงเรียน ขอ้ท่ี2ให้ความเห็น
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง  กบัหลกัสูตรแกนลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขอ้ท่ี 3 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันา หลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง 
กับความต้องการของผูเ้รียน ข้อท่ี 5 มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ขอ้ท่ี 6 ให้ความคิดเห็นร่วมในการ
สรรหาวทิยากรภายนอกหรือสรรหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และขอ้ท่ี 7 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงพฒันา คุณภาพการจดัการศึกษาของ สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ี 4 ไม่มีความ
แตกต่างและได ้พบวา่คณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีสูง
กวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
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ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t 

p-
value 

X  S.D. X  S.D. 
13 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบั 

การจดัตั้งและการใชจ่้ายงบประมาณ 
ของสถาน 
ศึกษา 

4.44 0.58 4.13 0.76 3.84** 0.00 

14 ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการ
ก ากบัดูแลติดตาม ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ของสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบติัการ  

4.52 0.66 4.03 0.71 5.97** 0.00 

15 ใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดกรอบ 
ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 

4.54 0.61 4.12 0.70 5.59** 0.00 

16 ให้ความเห็น  ข้อ เสนอแนะ
ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี เพื่อ ปรับปรุงพฒันา
คุณภ าพ ก า ร จัด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 

4.60 0.58 4.25 0.72 4.44** 0.00 

17 ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัท า
โครงการในการจดัหา งบประมาณ
จากแหล่งต่างๆเพื่อน ามา พฒันา
คุณภาพการศึกษา 

4.41 0.72 4.22 0.58 2.64** 0.00 

18 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการ
จัดหารายได้จ ากท รัพย์สิ นของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 

4.38 0.69 4.23 0.65 1.99* 0.04 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t 

p-
value 

X  S.D. X  S.D. 
19 ใหค้วามเห็น เก่ียวกบั การจดัตั้งและ

การใชจ่้ายงบประมาณของถานศึกษา 
4.12 0.71 4.45 0.62 -4.27** 0.00 

20 ให้ ค ว าม คิ ด เ ห็น  ข้อ เสนอแนะ 
พิจารณาแต่งตั้ งท่ีปรึกษาและ/หรือ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับงานด้าน
งบประมาณต่างๆของสถานศึกษา 

4.30 0.70 4.22 0.69 -1.04 0.29 

21 
 
22 
 
 
23 
 
 
 
24 

ให้ ค ว าม เ ห็นจัด ซ้ื อจัด จ้ า ง ว ัส ดุ 
ครุภณัฑ ์ของสถานศึกษา 
ให้ ข้ อ เ ส นอ แนะ ใ นก า ร จัด ท า
โครงการท่ีใช้งบประมาณประจ าปี
ของสถานศึกษา 
ใหค้วามเห็นชอบอนุมติั จดัตั้งการใช้
จ่ า ย ง บป ระ ม าณป ระ จ า ปี ต า ม
แผนปฏิบติัการของสถาน 
ศึกษาให้ความคิดเห็นในการออก
ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศและแนว
ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
สถานศึกษา 

4.38 
 
4.42 
 
 
4.40 
 
 
 
4.55 
 

0.67 
 
0.69 
 
 
0.57 
 
 
 
0.57 
 

4.44 
 
4.29 
 
 
4.24 
 
 
 
4.30 

0.61 
 
0.64 
 
 
0.61 
 
 
 
0.67 

-.764 
 
1.71 
 
 
2.34* 
 
 
 
3.41** 
 
 
 

0.44 
 
0.08 
 
 
0.02 
 
 
 
0.00 

รวม 4.49 0.51 4.21 0.56 4.48** 0.00 
   
  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีดา้นการบริหารงบประมาณแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาผลการ
เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 20 ให้ความคิดเห็น 
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ขอ้เสนอแนะ พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกบังานด้านงบประมาณ
ต่างๆของสถานศึกษา ขอ้ท่ี 21 ใหค้วามเห็นจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑ ์ของสถานศึกษา และขอ้ท่ี 22 
ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงการท่ีใชง้บประมาณประจ าปีของสถานศึกษา ส่วนขอ้อ่ืนๆ ไม่มี
ความแตกต่างและไดพ้บว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05  
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
25 ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ 

ก าหนดและ วางแผนเก่ียวกบังาน
บริหารบุคคล 

4.57 0.59 4.34 0.61 3.41** 0.00 

26 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ  ให้
บุคลากร ครูให้ปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.56 0.67 4.18 0.67 4.74** 0.00 

27 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การ
ก ากบั ดูแล ผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรครูในสถานศึกษา 

4.56 0.64 4.34 0.51 3.30** 0.00 

28 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการ 
คดัเลือกสรรหาบุคลากร 

4.53 0.59 4.32 0.63 2.91** 0.00 

29 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และ
ความ ตอ้งการของสถานศึกษา
จ านวน บุคลากรครูในสาขา
วชิาชีพต่างๆ 
 

4.55 0.60 4.20 0.65 4.75** 0.00 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
30 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการ

คดัเลือกสรรหาบุคลากร 
4.55 0.61 4.18 0.72 4.83** 0.00 

31 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ การจดั
วางโครงสร้างการบริหารงานบุ
คลของโรงเรียน 

4.48 0.63 4.31 0.64 2.27* 0.02 

32 
 
 
33 
 
 
 
34 

ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการ
จดั สวสัดิการ บ ารุงขวญัและให้
ก าลงัแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้ว 
หนา้ทางวชิาชีพและน ามาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
การติดตามประเมินผลการพฒันา
บุคลากร ใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 

4.42 
 
 
4.52 
 
 
 
4.51 

0.74 
 
 
0.61 
 
 
 
0.61 

4.24 
 
 
4.45 
 
 
 
4.24 

0.59 
 
 
0.64 
 
 
 
0.71 

2.42** 
 
 
0.96 
 
 
 
3.62** 

0.01 
 
 
0.33 
 
 
 
0.00 

รวม 4.54 0.55 4.28 0.53 5.02** 0.00 
   
  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี ดา้นการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาผลการ
เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 33 การส่งเสริมให้
บุคลากรมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ส่วนขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างและไดพ้บว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการ
ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
        ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
35 ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น เ ส น อ แ น ะ  ใ ห้

ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย 
4.53 0.64 4.29 0.64 3.28** 0.00 

36 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะติดตาม 
รายงานและประเ มินผลการจัด 
การศึกษาและน าผลมาใช้ในการ
พฒันา ปรับปรุงสถานศึกษา 

4.51 0.73 4.24 0.64 3.40** 0.00 

37 
 
38 

รับทราบความกา้วหนา้ ปัญหาตาม 
แผนงาน/ โครงการของสถานศึกษา 
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะดูแล
รักษาทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

4.51 0.65 4.15 0.87 4.15** 0.00 
 
4.63 

 
 
0.57 

 
4.16 

 
0.79 

 
5.61** 

 
0.00 

39 ให้ คว าม เ ห็นข้อ เ สนอแนะ ให้
ค าปรึกษา  การออกระเบียบ
ข้อบังคับแนวการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆของสถานศึกษา 

4.42 0.73 4.22 0.83 2.23* 0.02 

40 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ  ร่วม
ประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียน
สู่ ชุมชนและสถาบนัอ่ืนๆ 

4.45 0.68 4.14 0.77 3.75** 0.00 

41 ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ชุมชนเขา้มา
ใช้ประโยชน์จากโรง เ รียนและ
พฒันาโรงเรียน 

4.58 0.73 4.19 0.71 4.53** 0.00 

42 ให้ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษา 

4.53 0.61 4.38 0.55 2.22* 0.02 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ขนาดเลก็ 
(n=198) 

ขนาดใหญ่ 
(n=119) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
43 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะ  

โรงเรียน เก่ียวกบับทบาท 
และการใหบ้ริการต่างๆ 
 ของโรงเรียน 

4.55 0.66 4.43 0.61 1.62* 0.10 

44 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะ การ
ติดตาม นกัเรียนออกกลางคนั 
นกัเรียนขาด แคลนและส่งเสริม
การศึกษาต่อ 

4.63 0.61 4.45 0.57 2.67** 0.00 

45 การสนบัสนุนการจดัสภาพ 
แวดลอ้ม ดูแลอาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาใหร่้มร่ืน น่าอยู ่

4.60 0.56 4.20 0.68 5.61** 0.00 

รวม 4.56 0.55 4.24 0.55 5.02** 0.00 
   
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี ด้านการบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาผลการ
เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 43 ให้ความเห็น
ขอ้เสนอแนะ โรงเรียน เก่ียวกบับทบาทและการให้บริการต่างๆ ของโรงเรียนส่วนขอ้อ่ืนๆ ไม่มี
ความแตกต่างและไดพ้บว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05  
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  4.4.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานจ าแนกตามประเภทกรรมการ  
          ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ ซ่ึงได้ 4 ประเภท คือ ผูแ้ทนครูและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนอปท. ผูท้รงคุณวุฒิ
และผูแ้ทนพระภิกษุ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ตั้งค่านยัส าคญัท่ีระดบั .05 จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-wayANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
      พืน้ฐาน ในโรงเรียน จ าแนกตามประเภทกรรมการภาพรวมและรายด้าน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 ดา้นการบริหารวชิาการ 4.36 0.63 4.40 0.60 4.28 0.37 4.36 0.58 
2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 4.52 0.56 4.37 0.57 4.27 0.45 4.39 0.57 
3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 4.48 0.63 4.39 0.61 4.36 0.46 4.52 0.50 
4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 4.47 0.58 4.45 0.56 4.49 0.56 4.36 0.57 

รวม 4.44 0.48 4.41 0.44 4.35 0.28 4.37 0.47 
   
   จากตารางท่ี 4.12 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ เป็น4
ประเภทท่ีปรากฏในตารางดงักล่าว ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีอยู่ในระดบั
มาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง4ดา้น 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
        ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน จ าแนกตามประเภทกรรมการ ภาพรวมและรายด้าน 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  

P-
Value 

1 ดา้นการบริหารวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.56 
97.65 
98.21 

0.18 
0.31 
- 

0.59 0.61 

 
2 

 
ดา้นการบริหารงบประมาณ 

 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
3 
313 
316 

 
2.25 
93.52 
95.77 

 
0.75 
0.29 
- 

 
2.51 

 
0.05 

3 ดา้นการบริหารงานบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.37 
97.71 
99.08 

0.45 
0.31 
- 

1.47 0.22 

4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.83 
102.94 
103.78 

0.27 
0.32 
- 

0.84 0.46 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.373 
58.83 
59.21 

0.12 
0.18 
- 

0.66 0.57 

   
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่4.14 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
    พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตามประเภทกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครอง
และศิษย์เก่า 

(n=83) 

ผู้แทน
องค์กร

ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 ใหข้อ้เสนอแนะร่วมก าหนด

นโยบาย และ วางแผนงาน
วชิาการของโรงเรียน 

4.46 0.69 4.46 0.66 4.28 0.53 4.38 0.59 

2 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้ง กบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.46 0.60 4.43 0.60 4.21 0.41 4.30 0.69 

3 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะใน
การพฒันา หลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง กบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

4.44 0.67 4.57 0.64 4.20 0.40 4.38 0.61 

4 มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
ประเมินผลการใช ้หลกัสูตร
สถานศึกษา 

4.41 0.60 4.71 0.53 4.16 0.49 4.39 0.61 

5 มีส่วนช่วยส่งเสริม สนบัสนุน
ในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มทั้งในและนอก
สถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  

4.61 0.64 4.54 0.54 4.19 0.74 4.39 0.65 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครอง
และศิษย์เก่า 

(n=83) 

ผู้แทน
องค์กร

ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
6 ให้ความคิดเห็นร่วมในการสรร

หาวทิยากรภายนอกหรือสรรหา
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน เพื่อ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.39 0.64 4.42 0.64 4.37 0.56 4.39 0.68 

7 ให้ความ เ ห็นข้อ เสนอแนะ
แหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงพฒันา คุณภาพการจดั
การศึกษาของ สถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.40 0.73 4.28 0.70 4.35 0.55 4.48 0.72 

8 ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.57 0.57 4.45 0.68 4.37 0.73 4.40 0.61 

9 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ น า
ผลการ ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อ การปรับปรุง
พฒันาคุณภาพการจดั การศึกษา
ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.57 0.65 4.53 0.61 4.40 0.56 4.18 0.65 

10 ให้ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ ในก า ร
ด า เ นิ น ก า ร แก้ ไ ข ปัญห า ท่ี
เ ก่ี ย วกับการ เ รียนการสอน
สถานศึกษา 
 

4.40 0.60 4.42 0.64 4.36 0.76 4.28 0.79 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครอง
และศิษย์เก่า 

(n=83) 

ผู้แทน
องค์กร

ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
11 
 
 
 
12 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วม
จดัประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดู
งาน เก่ียวกบัการพฒันาการการ
เรียนการสอนของครู  
ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะประ
เมิลผลการใช้ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 

4.31 
 

 

4.27 

0.71 
 

 

0.70 

4.52 
 

 

4.35 

0.66 
 
 
 
0.72 
 

4.08 
 

 

4.29 

0.80 
 

 

0.56 

3.91 
 

 

4.35 

0.82 
 

 

0.69 

          
รวม 4.36 0.63 4.40 0.60 4.28 0.37 4.36 0.58 

   
  จากตารางท่ี 4.14 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 
ประเภท (ดงักล่าวแลว้ในขอ้4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีดา้นวิชาการอยู่
ในระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง12 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย ( X  ) อยูใ่น
ระหวา่ง 3.91-4.61)  
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  P-Value 

1 ให้ขอ้เสนอแนะร่วมก าหนด
นโยบาย และ วางแผนงาน
วชิาการของโรงเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.60 
122.10 
123.70 

0.53 
0.39 
- 

1.37 0.25 

2 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
ในการพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ก น ล า ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.98 
111.15 
114.13 

0.99 
0.35 
- 

2.79 0.05 

3 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
ในการพฒันา หลกัสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

5.45 
110.66 
116.12 

1.81 
0.35 
- 

5.14 0.05 

4 มี บทบ าทหน้ า ท่ี ใ นก า ร
ประเมินผลการใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

12.14 
99.36 
111.50 

4.04 
0.31 
- 

12.75 0.05 

5 มีส่วนช่วยส่งเสริม ในการ
จั ด บ ร ร ย า ก า ศ
สภาพแวดล้อมทั้ งในและ
นอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

7.98 
131.81 
139.79 

2.66 
0.42 
- 

6.31 0.05 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  

P-
value 

6 ให้ความคิดเห็นร่วมในการ
สรรหาวิทยากรภายนอกหรือ
สรรหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
ชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.10 
127.60 
127.71 

0.03 
0.40 
- 

0.08 0.97 

7 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
แหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
การปรับปรุงพฒันา คุณภาพ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง 
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.93 
146.63 
148.57 

0.64 
0.46 
- 

1.37 0.25 

8 ใ ห้ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอ้เสนอแนะผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.65 
134.63 
136.28 

0.55 
0.43 
- 

1.27 0.28 

9 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 
น าผลการ ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อ การ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

7.74 
120.94 
128.68 

2.58 
0.38 
- 

6.68 0.05 

10 
 

ให้ความช่วยเหลือในการ
ด า เ นินการแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวกับการเรียนการสอน
สถานศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.98 
158.28 
159.28 

0.32 
0.50 
- 

0.64 0.58 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  

P-
value 

11 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ร่วมจดัประชุมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน เก่ียวกับการ
ทนัสมยั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

17.87 
178.61 
196.47 

5.95 
0.57 
- 

10.43 0.05 

12 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ประเมิลผลการใช้ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียน เพื่อ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.36 
142.45 
142.82 

0.12 
0.45 
- 

0.26 0.85 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม 

3 
114 
117 

0.561 
97.65 
98.21 

0.18 
0.31 
- 

0.59 0.61 

 
  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการ
บริหารวชิาการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที่ 4.16 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
    พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามประเภท คณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
(n=70) 

ผู้ ป ก ค ร อ ง
และศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทน
องค์กร
ชุมชนและ
อปท. 
(n=75) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
13 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 

เก่ียวกบั การจดัตั้งและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ของ
สถานศึกษา 

4.51 0.60 4.35 0.70 4.17 0.57 4.27 0.73 

14 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการก ากบั ดูแลติดตาม 
ต ร ว จ ส อบ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
สถานศึกษาตามแผนปฏิบติั
การ 

4.39 0.74 4.27 0.75 4.41 0.68 4.29 0.71 

15 ให้ข้อ เสนอแนะในการ
ก าหนดกรอบ ประมาณการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 

4.44 0.75 4.36 0.75 4.41 0.54 4.33 0.65 

16 
 
 
 
 
 

ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
ประ เ มิ นผลกา รใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี เพื่อ 
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 

4.59 0.67 4.43 0.66 4.36 0.51 4.51 0.75 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
(n=70) 

ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทน
องค์กร
ชุมชนและ
อปท. 
(n=75) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
แลพระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
21 
 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ร่วมจดัท าโครงการในการ
จดัหา งบประมาณจาก
แห ล่ ง ต่ า ง ๆ เ พื่ อ น า ม า 
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการจัดหารายได้จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา
เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 
ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการจัดหารายได้จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา
เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 
ใ ห้ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อ เสนอแนะ พิจารณา
แต่งตั้งท่ีปรึกษาและ/หรือ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกบั
งานดา้นงบประมาณต่างๆ
ของสถานศึกษา 
ใหค้วามเห็นจดัซ้ือจดัจา้ง
วสัดุ ครุภณัฑส์ถานศึกษา 

4.29 
 
 
 
 
4.23 
 
 
 
 
4.33 
 
 
 
 
4.37 
 
 
 
 
 
4.37 
 

0.76 
 
 
 
 
0.87 
 
 
 
 
0.77 
 
 
 
 
0.74 
 
 
 
 
 
0.64 
 

4.41 
 
 
 
 
4.36 
 
 
 
 
4.30 
 
 
 
 
4.33 
 
 
 
 
 
4.37 
 

0.56 
 
 
 
 
0.59 
 
 
 
 
0.55 
 
 
 
 
0.68 
 
 
 
 
 
0.61 
 

4.31 
 
 
 
 
4.24 
 
 
 
 
4.27 
 
 
 
 
4.33 
 
 
 
 
 
4.25 
 

0.54 
 
 
 
 
0.58 
 
 
 
 
0.68 
 
 
 
 
0.55 
 
 
 
 
 
0.75 
 

4.35 
 
 
 
 
4.44 
 
 
 
 
4.10 
 
 
 
 
4.09 
 
 
 
 
 
4.57 
 

0.79 
 
 
 
 
0.65 
 
 
 
 
0.75 
 
 
 
 
0.76 
 
 
 
 
 
0.58 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
(n=70) 

ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทน
องค์กร
ชุมชนและ
อปท. 
(n=75) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
แลพระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
22 
 
 
 
23 
 
 
 
24 
 
 

ให้ข้อเสนอแนะในการ
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ท่ี ใ ช้
งบประมาณประจ าปีของ
สถานศึกษา 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติ 
ก า ร จั ด ตั้ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น  ใ น ก า ร อ อ ก
ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ
และแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับ
งบประมาณสถานศึกษา 
 

4.40 
 
 
 
4.47 
 
 
 
4.53 

0.60 
 
 
 
0.63 
 
 
 
0.71 
 
 

4.37 
 
 
 
4.24 
 
 
 
4.40 

0.63 
 
 
 
0.59 
 
 
 
0.60 

4.45 
 
 
 
4.37 
 
 
 
4.37 

0.57 
 
 
 
0.54 
 
 
 
0.51 
 
 

4.27 
 
 
 
4.31 
 
 
 
4.52 
 

0.82 
 
 
 
0.59 
 
 
 
0.64 
 
 

รวม 4.52 0.56 4.37 0.57 4.27 0.45 4.39 0.57 
    
  จากตารางท่ี 4.16 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 
ประเภท (ดงักล่าวแล้วในขอ้4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีด้านบริหาร
งบประมาณอยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง12 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย (
X  ) อยูใ่นระหวา่ง 4.09-4.57) 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  

P-
Value 

13 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกบั การจดัตั้งและการใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

4.55 
138.62 
143.18 

1.51 
0.44 
- 

3.42 0.05 

14 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะใน
การก ากับ  ดูแลติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ของสถานศึกษา
ตาม แผนปฏิบติัการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.21 
163.34 
164.55 

0.40 
0.52 
- 

0.77 0.51 

15 ให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนด
กรอบ ประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.64 
146.16 
146.81 

0.21 
0.46 
- 

0.46 0.70 

16 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ประเมินผล  การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  เพื่อ 
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.06 
136.89 
138.96 

0.68 
0.43 
- 

1.57 0.19 

17 
 

 

 

ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
ร่วมจัดท าโครงการในการ
จัดหางบประมาณจากแหล่ง
ต่างๆเพื่อน ามา พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.69 
144.50 
145.20 

0.23 
0.46 
- 

0.50 0.68 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  

P-
Value 

18 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะใน
การจดัหารายได้จากทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษาเพื่อมาพฒันา
คุณภาพาการศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.44 
145.09 
147.53 

0.81 
0.46 
- 

1.75 0.15 

19 ส่งเสริมสนับสนุนการระดม
ทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.62 
151.66 
154.29 

0.87 
0.48 
- 

1.80 0.14 

20 
 
 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
 
24 

ให้ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ/
หรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกบั
งานดา้นงบประมาณต่างๆของ
สถานศึกษา 
ให้ความเห็นจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ 
ครุภณัฑ ์ของสถานศึกษา 
 
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
โครงการ ท่ี ใช้งบประมาณ
ประจ าปีของสถานศึกษา 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติ การ
จัดตั้ งการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีตามแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา 
ให้ความคิดเห็น ในการออก
ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศและ
แ น ว ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ
งบประมาณสถานศึกษา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 

3 
313 
316 
 
 
3 
313 
316 
3 
313 
316 
3 
313 
316 
 
3 
313 
316 

4.16 
150.50 
154.66 
 
 
4.393 
131.72 
136.12 
1.48 
142.33 
143.81 
2.15 
109.36 
111.52 
 
1.493 
121.09 
122.58 
 

1.38 
0.48 
- 
 
 
1.46 
0.42 
- 
0.49 
0.45 
- 
0.72 
0.34 
- 
 
0.49 
0.38 
- 
 

2.88 
 
 
 
 
3.48 
 
 
1.08 
 
 
2.06 
 
 
 
1.28 
 

0.05 
 
 
 
 
0.06 
 
 
0.35 
 
 
0.10 
 
 
 
0.27 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  

P-
Value 

 
รวม 

 
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม 

 
3 
114 
117 

 
2.252 
93.52 
95.77 

 
0.75 
0.29 
- 

 
2.51 

 
0.05 

  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการ
บริหารงบประมาณ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
    ข้ันพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
25 ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ก าหนดและ  วางแผน
เก่ียวกบังานบริหารบุคคล 

4.51 0.67 4.45 0.61 4.40 0.59 4.57 0.56 

26 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ 
ให้บุคลากร ครูให้ปฏิบติั
หน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.43 0.73 4.45 0.76 4.32 0.57 4.46 0.69 

27 ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบติังานการก ากบั ดูแล 
ผลการปฏิบัติ ง านของ
บุคลากรครูในสถานศึกษา 

4.61 0.64 4.45 0.61 4.47 0.57 4.42 0.58 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
28 ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ

ในการคัด เ ลือกสรรหา
บุคลากร 

4.49 0.67 4.51 0.61 4.37 0.58 4.43 0.60 

29 ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และความต้องการของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า จ า น ว น
บุ ค ล า ก ร ค รู ใ น ส า ข า
วชิาชีพต่างๆ 

4.50 0.67 4.36 0.67 4.39 0.59 4.43 0.63 

30 
 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการเข้า ร่วมกิจกรรม
เพื่อสืบสานจารีต ประเพณี
และวฒันธรรม 

4.36 0.83 4.39 0.67 4.41 0.59 4.46 0.62 

31 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ 
การจดัวางโครงสร้างการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ล ข อ ง
โรงเรียน 

4.39 0.80 4.42 0.60 4.40 0.52 4.45 0.64 

32 
 
 
 
 
33 
 
 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการจดั สวสัดิการ บ ารุง
ข ว ัญ แ ล ะ ใ ห้ ก า ลั ง แ ก่
บุคลากรในสถานศึกษา 
ส่ ง เส ริม ให้ บุ ค ล ากร มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
แ ล ะ น า ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการพฒันา 

4.37 
 
 
 
 
4.46 
 
 

0.78 
 
 
 
 
0.77 
 
 

4.39 
 
 
 
 
4.55 
 
 

0.67 
 
 
 
 
0.54 
 
 

4.24 
 
 
 
 
4.43 
 
 

0.78 
 
 
 
 
0.57 
 
 

4.39 
 
 
 
 
4.51 
 
 

0.55 
 
 
 
 
0.60 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(n=70) 

ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
อปท. 

(n=75) 

ผู้ทรงคุณ 
วุฒิและ
พระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
34 การติดตามประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากร  ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

4.46 0.73 4.35 0.75 4.33 0.50 
 

4.48 0.64 

รวม 4.48 0.63 4.39 0.61 4.36 0.46 4.52 0.50 
  
  จากตารางท่ี 4.18 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 
ประเภท (ดังกล่าวแล้วในข้อ4.4.2) ทุกประเภทมีระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีด้านการ
บริหารงานบุคคล อยู่ในระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง10 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มี
ค่าเฉล่ีย (X  ) อยูใ่นระหวา่ง 4.24-4.61) 
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ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  P-value 

25 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ก าหนดและ วางแผนเก่ียวกบั
งานบริหารบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.41 
115.76 
117.18 

0.47 
0.37 
- 

1.27 0.28 

26 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
ให้บุคลากร ครูให้ปฏิบัติ
หน้า ท่ีตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.953 
152.08 
153.03 

0.31 
0.48 
- 

0.65 0.58 

27 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบติังาน การก ากบั ดูแล 
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากรครูในสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.74 
113.37 
115.11 

0.58 
0.36 
- 

1.60 0.18 

28 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการ คัดเลือกสรรหา
บุคลากร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.83 
119.55 
120.39 

0.27 
0.38 
- 

0.73 0.53 

29 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และความ  ต้องการของ
สถานศึกษาจ านวนบุคลากร
ครูในสาขาวชิาชีพต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.81 
130.21 
131.03 

0.27 
0.41 
- 

0.65 0.58 

30 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สืบสานจารีต ประเพณีและ
วฒันธรรม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.47 
146.03 
146.50 

0.15 
0.46 
- 

0.33 0.79 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  P-value 

31 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
การจัดวางโครงสร้างการ
บริหารงานบุคลของโรงเรียน 

ระหวา่กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.186 
130.84 
131.03 

0.06 
0.41 
- 

0.14 0.93 

32 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ
ในการจดั สวสัดิการ บ ารุง
ขวญัและใหก้ าลงัแก่บุคลากร
ในสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.21 
152.92 
154.13 

0.40 
0.48 
- 

0.82 0.48 

33 
 
 
 
 
34 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
แ ล ะ น า ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยช น์ ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
การติดตามประเมินผลการ 
พัฒนาบุคลากร  ให้ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 
 
 
3 
313 
316 
 

0.74 
122.47 
123.21 
 
 
1.37 
139.13 
140.50 
 

0.24 
0.39 
- 
 
 
0.45 
0.44 
- 

0.63 
 
 
 
 
1.03 
 

0.59 
 
 
 
 
0.37 
 
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม 

3 
313 
316 

1.37 
97.71 
99.08 

0.45 
0.31 
- 

1.47 0.22 

 
  จากตารางท่ี 4.19 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการ
บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่4.20 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
     พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
(n=70) 

ผู้ ปกครอง
และศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
อปท. 
(n=75) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
35 ให้ความเห็นเสนอแนะ ให้

ค  า ป รึ กษ า ในก า ร จัดท า
นโยบาย 

4.50 0.69 4.40 0.66 4.56 0.59 4.33 0.63 

36 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
ติดตาม  รายงานและ
ประเมินผลการจดั การศึกษา
แล ะน า ผ ลม า ใ ช้ ใ นก า ร
พฒันา ปรับปรุงสถานศึกษา 

4.43 0.77 4.28 0.80 4.56 0.55 4.37 0.69 

37 รั บทราบคว ามก้ า วหน้ า 
ปั ญ ห า ต า ม แ ผ น ง า น / 
โครงการของสถานศึกษา 

4.39 0.74 4.46 0.87 4.43 0.59 4.25 0.78 

38 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ดูแล รักษาท รัพย์สินของ
สถานศึกษา 

4.50 0.73 4.45 0.64 4.55 0.74 4.34 0.67 

39 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะให้
ค าปรึกษา การออกระเบียบ
ขอ้บงัคบัแนวการปฏิบติังาน
ดา้นต่างๆของสถานศึกษา 

4.43 0.77 4.35 0.87 4.36 0.58 4.26 0.83 

40 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
ร่วมประชาสัมพนัธ์ผลงาน
ของโรงเรียนสู่ ชุมชนและ
สถาบนัอ่ืนๆ 

4.44 0.69 4.39 0.85 4.28 0.58 4.26 0.74 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่

ครูและ
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
(n=70) 

ผู้ ปกครอง
และศิษย์เก่า 
(n=83) 

ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
อปท. 
(n=75) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพระภิกษุ 
(n=89) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
41 ส่งเสริมสนบัสนุน ใหชุ้มชน

เขา้มาใชป้ระโยชน์จาก
โรงเรียนและพฒันาโรงเรียน 

4.40 0.68 4.40 0.81 4.44 0.77 4.48 0.72 

42 ใหค้วามคิดเห็นขอ้เสนอ 
แนะรักษาความปลอดภยั
อาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษา 

4.54 0.60 4.45 0.70 4.33 0.50 4.56 0.52 

43 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
โรงเรียน เก่ียวกบับทบาท
และการให้บริการต่างๆ 
ของโรงเรียน 

4.60 0.60 4.52 0.65 4.51 0.55 4.42 0.75 

44 
 
 
 
45 

ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
การติดตาม นกัเรียนออก
กลางคัน นักเรียนขาด 
แ ค ล น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาต่อการสนบัสนุน
การจดัสภาพแวดลอ้ม ดูแล
อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี ข อ ง
สถานศึกษาใหร่้มร่ืน น่าอยู ่

4.50 
 
 
 
4.46 
 
 
 

0.67 
 
 
 
0.67 

4.52 
 
 
 
4.52 

0.68 
 
 
 
0.59 

4.60 
 
 
 
4.43 

0.49 
 
 
 
0.66 

4.62 
 
 
 
4.40 

0.55 
 
 
 
0.65 

รวม 4.47 0.58 4.45 0.56 4.49 0.56 4.36 0.57 
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  จากตารางท่ี 4.20 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 
ประเภท (ดงักล่าวแลว้ในขอ้ 4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีดา้นบริหารงาน
ทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง11 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย (X ) 
อยูใ่นระหวา่ง 4.25-4.62)  
 
ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทยีบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา 
       ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  P-value 

35 ให้ความเห็นเสนอแนะ ให้
ค  า ป รึ ก ษ า ใน ก า ร จัด ท า
นโยบาย  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.64 
131.41 
134.05 

0.88 
0.42 
- 

2.09 0.10 

36 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
ติดตาม  รายงานและ
ประเมินผลการจดั การศึกษา
และน าผลมาใชใ้นการพฒันา 
ปรับปรุงสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

3.30 
159.01 
162.31 

1.10 
0.50 
- 

2.16 0.09 

37 รั บทร าบค ว า มก้ า วหน้ า 
ปั ญ ห า ต า ม แ ผ น ง า น / 
โครงการของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.231 
182.09 
184.32 

0.74 
0.58 
- 

1.27 0.28 

38 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ดูแล รักษาท รัพย์สิ นของ
สถานศึกษา 

ระหวา่กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.01 
152.48 
154.49 

0.67 
0.48 
- 

1.37 0.25 

39 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะให้
ค าปรึกษา การออกระเบียบ
ขอ้บงัคบัแนวการปฏิบติังาน
ดา้นต่างๆของสถานศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.17 
190.34 
191.52 

0.39 
0.60 
- 

0.64 0.58 
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การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
แหล่งความ
แปรปรวน df  SS  MS F  P-value 

40 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
ร่วมประชาสัมพนัธ์ผลงาน
ของโรงเรียนสู่ ชุมชนและ
สถาบนัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.77 
167.11 
168.88 

0.59 
0.53 
- 

1.10 0.34 

41 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหชุ้มชน
เข้ า ม า ใช้ป ระ โยชน์ จ า ก
โรงเรียนและพฒันาโรงเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.40 
177.38 
177.79 

0.13 
0.56 
- 

0.24 0.86 

42 ใหค้วามคิดเห็นขอ้เสนอแนะ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

2.56 
108.45 
111.02 

0.85 
0.34 
- 

2.47 0.06 

43 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
โรงเรียน เก่ียวกบับทบาท
และการให้บริการต่างๆ ของ
โรงเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

1.35 
131.88 
133.24 

0.45 
0.42 
- 

1.07 0.36 

44 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 
การติดตาม นักเรียนออก
กลางคนั นกัเรียนขาด แคลน
และส่งเสริมการศึกษาต่อ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.81 
115.23 
116.05 

0.27 
0.36 
- 

0.73 0.52 

45 ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อม ดูแลอาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษาให้
ร่มร่ืน น่าอยู ่

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
313 
316 

0.61 
129.87 
130.49 

0.20 
0.41 
- 

0.49 0.68 

 
รวม 

ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม 

3 
313 
316 

0.83 
102.94 
103.78 

0.27 
0.32 
- 

0.84 0.46 
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  จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน ดา้นการบริหารงานทัว่ไปจ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  
ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี  
แต่ละดา้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 1,794 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 317 คน  
ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการใชต้ารางส าเร็จรูปของของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie &Morgan) เป็นเกณฑ์
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 317 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรดงัน้ี (1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขนาด
โรงเรียน และประเภทกรรมการสถานศึกษาขนาดโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ขนาดไดแ้ก่ 1) ขนาดเล็ก 
(นกัเรียนไม่เกิน 300 คน) 2) ขนาดใหญ่ (นกัเรียนเกินกวา่ 300 คน ข้ึนไป) และประเภทกรรมการ 
(ยุบรวมเป็น 4 กลุ่ม) 1.ผูแ้ทนครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา 2. ผูแ้ทนผูป้กครองหรือผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  
3. ผูแ้ทนองคก์รชุมชนหรือผูแ้ทนอปท. 4. ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูแ้ทนพระภิกษุ (2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่
การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาพรวมและจ าแนกตาม
ภารกิจบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น ตามกรอบแนวคิดของ (กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการ
ปฏิบติังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 , หนา้ 13-16) จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
เก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ ขนาดโรงเรียน และประเภทกรรมการ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั เก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใน 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นวิชาการ  
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ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป โดยแบบสอบถามมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติอา้งอิง ใชท้ดสอบที T-test , เอฟ F-test 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 317 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจ านวน 
317 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสถานศึกษา จ านวน 198 คน (คิดเป็นร้อยละ 
62.50) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน119 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.50) และเม่ือจ าแนกประเภท
คณะกรรมการ(ยุบรวมเป็น 4 ก ลุ่ม) พบว่าผู ้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู ้แทนองค์กรศาสนา  
(ร้อยละ 28.10) รองลงมาคือ ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า (ร้อยละ 26.20) รองลงมาคือผูแ้ทน
องคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ร้อยละ 23.70) และน้อยท่ีสุดคือผูแ้ทนครู
และผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 22.10) 
 5.1.2 ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงาน  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการบริหารวชิาการ 
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 5.1.3 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาน ศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ 

 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับการการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี ด้านวิชาการ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี8 การรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง รองลงมาคือขอ้ท่ี 5 มีส่วนช่วยส่งเสริม สนบัสนุนในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี11 การให้ความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เก่ียวกบัการพฒันาการการเรียนการสอนของ
ครู   
 5.1.4 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาน ศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงบประมาณ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการบริหารงบประมาณ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี16 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะประเมินผล การใชจ่้าย
งบประมาณประจ าปี เพื่อ ปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  รองลงมาคือขอ้
ท่ี 24 ให้ความคิดเห็น ในการออกระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังบประมาณ
สถานศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี19 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดัหารายไดจ้าก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาเพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา   
 5.1.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาน ศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 25 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ การก าหนดและ 
วางแผนเก่ียวกบังานบริหารบุคคล รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 33 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกา้วหนา้ทาง
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วิชาชีพและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี
32 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะในการจดั  สวสัดิการ บ ารุงขวญัและให้ก าลังแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา   
 5.1.6 ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาน ศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงานทัว่ไป
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี44 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ  
การติดตาม นกัเรียนออกกลางคนั นกัเรียนขาด แคลนและส่งเสริมการศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด นอกนั้นอยูใ่นระดบัมาก  
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 44 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ การติดตาม นกัเรียนออก
กลางคนั นกัเรียนขาด แคลนและส่งเสริมการศึกษาต่อ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมี2ขอ้ คือขอ้ท่ี 39  
ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะใหค้ าปรึกษา การออกระเบียบขอ้บงัคบัแนวการปฏิบติังานดา้นต่างๆของ
สถานศึกษาและขอ้ท่ี40 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะ ร่วมประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียนสู่ ชุมชน
และสถาบนัอ่ืนๆ 
 5.1.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้าน 

 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกด้าน และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีสูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ทุกดา้น 
  5.1.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด
ใหญ่) มีระดับการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี ด้านการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่าขอ้ท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี1ให้ขอ้เสนอแนะร่วมก าหนดนโยบาย และ วางแผนงานวิชาการของ
โรงเรียน ขอ้ท่ี2 ใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง  กบั
หลกัสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ท่ี3 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันา หลกัสูตร
ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของผูเ้รียน ขอ้ท่ี5 มีส่วนช่วยส่งเสริม สนบัสนุนใน
การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ขอ้ท่ี6 ให้ความ
คิดเห็นร่วมในการสรรหาวิทยากรภายนอกหรือสรรหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน เพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง และขอ้ท่ี7ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะแหล่ง
การ เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงพฒันา คุณภาพการจดัการศึกษาของ สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ส่วนขอ้ท่ี4 ไม่มีความแตกต่างและได้ พบว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการ
ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 5.1.9 ผลการเปรียบเทยีบระดับการตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัการปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีด้านการบริหารงบประมาณโดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 20 
ใหค้วามคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกบังานดา้น
งบประมาณต่างๆของสถานศึกษา ขอ้ท่ี21 ให้ความเห็นจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑ์ ของสถานศึกษา 
และขอ้ท่ี22 ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงการท่ีใชง้บประมาณประจ าปีของสถานศึกษา  ส่วน
ขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างและไดพ้บว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการปฏิบติั
ตามบทบาทหน้าท่ีสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 
 5.1.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัการปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
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ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่ ขอ้ท่ี33 การ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ส่วนขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างและได้พบว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีสูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 5.1.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัการปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงานทัว่ไปโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี43 ให้
ความเห็นขอ้เสนอแนะ โรงเรียน เก่ียวกบับทบาทและการใหบ้ริการต่างๆ ของโรงเรียนส่วนขอ้อ่ืนๆ 
ไม่มีความแตกต่างและได้พบว่าคณะกรรมการในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีสูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกขอ้ ขอ้ท่ีพบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05 
 5.1.12 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน จ าแนกตามประเภทกรรมการภาพรวมและรายด้าน 
 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงได้ 4 ประเภท คือ ผูแ้ทนครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษย์เก่า ผูแ้ทนองค์กรชุมชนและผูแ้ทนอปท. 
ผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทนพระภิกษุ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ เป็น4
ประเภทท่ีปรากฏในตารางดงักล่าว ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีอยู่ในระดบั
มาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น  
 5.1.13 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตามประเภทกรรมการ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 ประเภท (ดงักล่าวแลว้
ในขอ้4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีดา้นวิชาการอยู่ในระดบัมากทั้งโดย
ภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง12 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย(X  ) อยูใ่นระหวา่ง 3.91-4.61) 
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  5.1.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 ประเภท (ดงักล่าวแลว้
ในขอ้4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีดา้นบริหารงบประมาณอยู่ในระดบั
มากทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง12 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย ( X ) อยู่ในระหว่าง 
4.09-4.57) 
 5.1.15 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 ประเภท (ดงักล่าวแลว้
ในขอ้4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบั
มากทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง10 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย (X  ) อยู่ในระหว่าง 
4.24-4.61) 
 5.1.16 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ  
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการเป็น 4 ประเภท (ดงักล่าวแลว้
ในขอ้4.4.2) ทุกประเภทมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีดา้นบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก
ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ทั้ง11 ขอ้ (ทุกประเภทและทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย (X  ) อยูใ่นระหวา่ง 4.25-
4.62) 
 5.1.17 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน จ าแนกตามประเภทกรรมการภาพรวมและรายด้าน 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2 มีระดับการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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  5.1.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารวิชาการ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 5.1.19 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงบประมาณ 
โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 5.1.20 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 
 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  5.1.21 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในโรงเรียน ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ 
 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ดา้นการ
บริหารงานทัว่ไปจ าแนกตามประเภทคณะกรรมการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
  จากการสรุปผลการวิจยัท่ีน าเสนอไปแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจยั

ไดด้งัน้ี 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้นการ
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บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารวิชาการตามล าดบั ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีขดัแยง้กับ
ผลงานวิจยัในอดีต ไม่วา่จะเป็นงานวิจยัของเมตต ์ เมตตก์ารุณกิจ (2541) ท่ีพบวา่คณะกรรมการ
สถานศึกษาประจ าโรงเรียนมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในดา้นการบริหารงานบุคคลมากเพียง
ประเด็นเดียวเท่านั้น ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง และงานวิจยัของสัมพนัธ์ อุปลา (2541) ท่ีพบวา่
ผูแ้ทนชุมชนมีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ในอดีต บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ชดัเจน อ านาจในการบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
อยูท่ี่ผูบ้ริหาร แต่ในปัจจุบนันบัตั้งแต่ กฎกระทรวงก าหนดจ านวน กรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ การด ารงต าแหน่งและการพน้จาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กบัมาตรา 8 และมาตรา 38 วรรคสอง
และวรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ประกาศใช้ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการจดั
การศึกษา และก าหนดมาตรการไวอ้ยา่งชดัเจน จึงท าให้คณะกรรมการและสถานศึกษาตระหนกัถึง
ความส าคญัของการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาการศึกษา ส่งผลให้คณะกรรมการเขา้มา
มีบทบาทในการจดัการศึกษามากข้ึนในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีในการศึกษาหาความรู้
และท าความเขา้ใจเร่ืองการรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง การ
วางแผนและจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจากเอกสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆอยูใ่นขอ้เฉล่ียสูงสุด แต่
การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี เร่ืองการให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัประชุมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน เก่ียวกับการพฒันาการการเรียนการสอนของครู อยู่ในข้อเฉล่ียต ่าสุด ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากอยู่ในระยะการปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร และไดแ้ต่งตั้งผูรั้บผิดชอบอยู่ก่อนแลว้ จึงท าให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีไม่ไดเ้ตม็ท่ีเท่าท่ีควร 
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน แตกต่างกนั จ าแนกตามขนาดโรงเรียน กล่าวคือเม่ืออยูใ่นโรงเรียน
ขนาดเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี มากกว่าอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากจ านวนบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กมีนอ้ย 
สถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการพฒันาโรงเรียน
ค่อนขา้งมาก อีกทั้งปริมาณนกัเรียนและผูป้กครองมีจ านวนนอ้ยท าให้การส่ือสารระหวา่งโรงเรียน
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และคณะกรรมการเป็นไปอย่างทัว่ถึง คณะกรรมการมีความรักหวงแหน และรู้สึกเป็นเจา้ของ
โรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศของ สไตรบลิง (Stribling 1993) ท่ีเห็นวา่การบริหาร
โรงเรียนทั้งรัฐและผูป้กครองรู้สึกรัก และแสดงความเป็นเจา้ของผกูพนั และเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อให้
การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ ประเด็นดงักล่าวจึงท าให้ทราบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ทั้งดา้นการบริหารวิชาการ ดา้น
การบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดว้ยความเอาใจ
ใส่ คอยช่วยเหลือแนะน าและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพฒันาและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
แต่ดา้นการบริหารงานวชิาการ พบวา่รวมอยูใ่นค่าเฉล่ียต ่าสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานศึกษาส่วนใหญ่
ยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้ งผูบ้ริหารไม่ให้
ความส าคญัแก่ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ประกอบ คุณารักษ ์(2538) ท่ีพบวา่จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาใหส้ถานศึกษามีความเขา้ใจในหนา้ท่ีของ
ตนเอง และเข้าใจขั้นตอนและวิธีการท างานร่วมกันกับทางโรงเรียนจึงท าให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทเต็มตามศกัยภาพ  ก่อให้เกิดความมัน่ใจกบัสถานศึกษา  
ในความรู้ความสามารถท่ีจะน าพาสถานศึกษาใหพ้ฒันายิง่ข้ึนไป 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะ 3 ดา้น คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 2) 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
  จากผลการวิจยั เร่ือง การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัดงัน้ี 

 1. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านวิชาการ มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ดา้นวิชาการ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุก
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัการมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีนอ้ยสุดคือ ขอ้ท่ี11 การให้ความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ร่วมจดัประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เก่ียวกบัการพฒันาการการเรียนการสอน 
ของครู ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคญัในการจดัประชุม อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
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ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อจะได้น าความรู้ท่ีได้มาพฒันาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นงบประมาณ มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ดา้นงบประมาณ พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ และพบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียน น้อยสุด คือขอ้ท่ี19 การให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดัหารายไดจ้าก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาเพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ดังนั้ นสถานศึกษาต้องมีการ
จดัท าเอกสารเก่ียวกบัรายไดแ้ละทรัพยสิ์นของสถานศึกษาเป็นระยะ เพื่อจะไดท้ราบวา่ขาดแคลนใน
เร่ืองใด และต้องการมาพฒันากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบ้างเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษาต่อไป  
 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการบริหารงานบุคคล มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียน ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ และพบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน น้อยสุดคือ ขอ้ท่ี32 การให้
ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการ บ ารุงขวญัและให้ก าลงัแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัในการจดัสวสัดิการ บ ารุงขวญัและให้ก าลงัแก่
บุคลากรในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลให้งานท่ีท าออกมามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งผูเ้รียนก็ไดรั้บความรู้
และประสบการณ์อีกดว้ย  
  4. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารทัว่ไป มีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการบริหารทัว่ไปโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุด มี2 ขอ้ คือ ข้อ คือขอ้ท่ี39 ให้ความเห็น
ขอ้เสนอแนะให้ค าปรึกษา การออกระเบียบขอ้บงัคบัแนวการปฏิบติังานดา้นต่างๆของสถานศึกษา
และขอ้ท่ี40 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ ร่วมประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียนสู่ ชุมชนและ
สถาบนัอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการสถานศึกษาทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั ปรึกษาหารือและช่วยเหลือ
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กันในทุกๆด้านทั้ งด้านการออกกฎระเบียบข้อบังคับให้สถานศึกษาเป็นไปในทางเดียวกัน 
และช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ในดา้นท่ีดีของสถานศึกษา เพื่อเป็นเกียรติและศกัด์ิศรีให้แก่สถานศึกษา
ตนเองไปสู่ชุมชนและสถาบนัอ่ืนๆใหท้ราบ  
  5. เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้น
บริหารทัว่ไป ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 2 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน แตกต่างกนั ฉะนั้น จึงควรน าขอ้ค าถามท่ีมี
ประโยชน์มาใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 6. เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทัว่ไป ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกการแบ่งกลุ่มของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา
ออกเป็น 4 กลุ่มโดยวิธียุบรวมประเภทกรรมการท่ีมีสถานภาพใกล้เคียงกันเข้าไวใ้นประเภท
เดียวกนั คือ ครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครองหรือศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองค์กรชุมชนหรืออปท. 
และผูท้รงคุณวฒิุหรือพระภิกษุ พบวา่ ผลการเปรียบเทียบมีระดบัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั ฉะนั้น จึงควรสร้างขอ้มูล  
ขอ้ค าถามจากแบบสอบถาม ใหมี้ความหลากหลาย และมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัในคร้ังต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. ควรให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อจะไดเ้กิดความเขา้ใจตระหนกัและเห็นความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีของตน
และเพื่อพฒันาการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ ยิง่ข้ึนไป 

 2. ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอกเพราะจะไดร่้วมกนัพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน และจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัคุณภาพ ผูเ้รียน 
คุณภาพครู และคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั้งมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่สถานศึกษา ควรมีการประชุมเพื่อประเมินการจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
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ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารทัว่ไป ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะในการบริหารงาน และร่วมมือกนัพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
  1. ควรมีการท าวิจยัเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั

ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

  2. ควรใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ี เพื่อจะไดเ้กิดความเขา้ใจตระหนกัและเห็นความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เพื่อช่วย
พฒันาการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ ยิง่ข้ึนไป 
 3. ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีในการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกเพราะจะได้ร่วมกัน
พฒันาการสถานศึกษาต่อไป 
  4. ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งละเอียด และเสียสละเวลาเขา้มามี
บทบาทหนา้ท่ีร่วมเป็นตวัแทนและเป็นเจา้ของโรงเรียนในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๖๘      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
        วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
        ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เรียน รองศาสตราจารย ์ ดร.พิมพอ์ร   สดเอ่ียม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม    จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

ด้วย  นางสาวภสัราวรรณ   วงเดือน  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  การปฏิบติับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ  และ ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม   
เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพ้ิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๖๘      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
        วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
        ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เรียน ผศ.ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม    จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

ด้วย  นางสาวภสัราวรรณ   วงเดือน  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  การปฏิบติับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ  และ ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม   
เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพ้ิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
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ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๖๘      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
        วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
        ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เรียน ดร.สุเทพ   บุญเติม   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม    จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

ด้วย  นางสาวภสัราวรรณ   วงเดือน  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  การปฏิบติับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ  และ ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม   
เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพ้ิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



123 

 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๖๘      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
        วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
        ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เรียน ดร.นวภา  วงษอิ์นตา   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม    จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

ด้วย  นางสาวภสัราวรรณ   วงเดือน  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  การปฏิบติับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ  และ ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม   
เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพ้ิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
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ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๖๘      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
        วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
        ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เรียน ดร.สมพงษ ์พรมใจ   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม    จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

ด้วย  นางสาวภสัราวรรณ   วงเดือน  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  การปฏิบติับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ  และ ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม   
เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพ้ิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   จ 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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****** 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) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     A1                4.3943          .6257       317.0 

  2.     A2                4.3502          .6010       317.0 

  3.     A3                4.4006          .6062       317.0 

  4.     A4                4.4259          .5940       317.0 

  5.     A5                4.4322          .6651       317.0 

  6.     A6                4.3943          .6357       317.0 

  7.     A7                4.3785          .6857       317.0 

  8.     A8                4.4448          .6567       317.0 

  9.     A9                4.4101          .6382       317.0 

 10.     A10               4.3628          .7100       317.0 

 11.     A11               4.1987          .7885       317.0 

 12.     A12               4.3186          .6723       317.0 

 13.     B1                4.3218          .6731       317.0 

 14.     B2                4.3344          .7216       317.0 

 15.     B3                4.3817          .6816       317.0 

 16.     B4                4.4700          .6631       317.0 

 17.     B5                4.3407          .6779       317.0 

 18.     B6                4.3249          .6833       317.0 

 19.     B7                4.2429          .6988       317.0 

 20.     B8                4.2713          .6996       317.0 

 21.     B9                4.4006          .6563       317.0 

 22.     B10               4.3691          .6746       317.0 

 23.     B11               4.3438          .5941       317.0 

 24.     B12               4.4543          .6228       317.0 

 25.     C1                4.4858          .6090       317.0 

 26.     C2                4.4164          .6959       317.0 

 27.     C3                4.4795          .6036       317.0 

 28.     C4                4.4479          .6172       317.0 

 29.     C5                4.4164          .6439       317.0 

 30.     C6                4.4069          .6809       317.0 

 31.     C7                4.4164          .6439       317.0 

 32.     C8                4.3502          .6984       317.0 

 33.     C9                4.4890          .6244       317.0 

 34.     C10               4.4069          .6668       317.0 

 35.     D1                4.4385          .6513       317.0 

 36.     D2                4.4038          .7167       317.0 

 37.     D3                4.3754          .7638       317.0 

 38.     D4                4.4511          .6992       317.0 

 39.     D5                4.3438          .7785       317.0 

 40.     D6                4.3375          .7311       317.0 

 41.     D7                4.4322          .7501       317.0 

 42.     D8                4.4732          .5927       317.0 

 43.     D9                4.5047          .6493       317.0 

 44.     D10               4.5615          .6060       317.0 

 45.     D11               4.4511          .6426       317.0 

_ 
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  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) 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE      197.8549   379.4346    19.4791         45 

_ 

 

 

 

  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           193.4606       364.3758        .6140           .9679 

A2           193.5047       366.7761        .5342           .9682 

A3           193.4543       364.9132        .6111           .9679 

A4           193.4290       367.0116        .5303           .9682 

A5           193.4227       363.9094        .5944           .9680 

A6           193.4606       362.3252        .6902           .9676 

A7           193.4763       360.8958        .6935           .9676 

A8           193.4101       364.9326        .5608           .9681 

A9           193.4448       366.9566        .4937           .9684 

A10          193.4921       371.4659        .2728           .9693 

A11          193.6562       363.4668        .5104           .9684 

A12          193.5363       360.4267        .7269           .9675 

B1           193.5331       361.2940        .6912           .9676 

B2           193.5205       357.9845        .7664           .9673 

B3           193.4732       359.6678        .7466           .9674 

B4           193.3849       362.4780        .6541           .9678 

B5           193.5142       365.5354        .5185           .9683 

B6           193.5300       364.0031        .5740           .9681 

B7           193.6120       368.0547        .4062           .9687 

B8           193.5836       363.3640        .5842           .9680 

B9           193.4543       366.7677        .4867           .9684 

B10          193.4858       364.8582        .5479           .9682 

B11          193.5110       364.2190        .6555           .9678 

B12          193.4006       366.2852        .5353           .9682 

C1           193.3691       364.2589        .6369           .9678 

C2           193.4385       361.3546        .6651           .9677 

C3           193.3754       361.5517        .7632           .9674 

C4           193.4069       362.0016        .7260           .9675 

C5           193.4385       359.9242        .7815           .9673 

C6           193.4479       360.0392        .7327           .9675 

C7           193.4385       361.3862        .7202           .9675 

C8           193.5047       362.3077        .6258           .9679 
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C9           193.3659       363.4290        .6559           .9678 

C10          193.4479       362.6911        .6417           .9678 

D1           193.4164       361.4780        .7079           .9676 

D2           193.4511       358.8433        .7394           .9674 

D3           193.4795       358.9023        .6894           .9676 

D4           193.4038       359.9883        .7145           .9675 

D5           193.5110       358.8709        .6766           .9677 

D6           193.5174       358.1302        .7506           .9674 

D7           193.4227       361.9600        .5925           .9680 

_ 

 

 

 

  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 

 

D8           193.3817       365.9330        .5799           .9680 

D9           193.3502       363.4498        .6286           .9679 

D10          193.2934       364.3345        .6368           .9678 

D11          193.4038       362.9820        .6550           .9678 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    317.0                    N of Items = 45 

 

Alpha =    .9686 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 

ช่ือ-สกุล  : นางสาวภสัราวรรณ   วงเดือน 

วนั เดือน ปีเกิด : 27   พฤษภาคม  2529 

สถานท่ีเกิด  : อ าเภอหนองบวัล าภู  จงัหวดัอุดรธานี 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  24/1 หมู่  13 ต าบลผาอินทร์แปลง  อ าเภอเอราวณั   

   จงัหวดัเลย  42220 

ต าแหน่งและประวติัการท างาน  

 พ.ศ.2553 : ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภฏัเลย                

 พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558 : พนกังานราชการโรงเรียนบา้นซ าไฮ ต าแหน่ง ครูผูส้อน 

 พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั : ครูผูช่้วย โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย  

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2553  : คณะคุรุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวยั) คบ.5 ปี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย     

 พ.ศ. 2556  : ศึกษาศาตรมหาบณัฑิต(การบริหารการศึกษา) 

   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

สถานท่ีท างาน : โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้   ต าบลโนนปอแดง    

   อ าเภอผาขาว   จงัหวดัเลย 

   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    

   กระทรวงศึกษาธิการ   
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