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บทคัดย่อ

 การศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำานวน 284 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

โควตา เก็บตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้t-test ,F-test ผลการศึกษาพบวา่ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู้ความ

เขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมและเปน็ราย
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ข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีเพศ อายุ ขนาดโรงเรียนและประเภทผู้แทนต่างกันมีความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p>.05) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, บทบาทหน้าที่, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

 This study of Knowledge and Understanding Involving to Functional 

Roles of the Basic Educational Institution Committees Under the  

Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3, aimed to examine and 

compare knowledge and understanding, Involving to Functional Roles of 

the Basic Educational Institution Committees Under the Office of Kalasin 

 Educational Service Area Zone 3, by examining from the sample of 284 Basic 

educational institution committee members, obtained wring the quota random 

sampling technique. Data were collected by the use of a questionnaire ; and 

the collected data were analyzed by mean and standard deviation ; and t-test, 

F-test were employed for testing hypotheses. The results of the study were as 

follows : The basic educational institution committees under the Office of Kalasin 

Educational Service Area Zone 3 had knowledge and understanding of functional 

roles of the basic educational institution committee as a whole and in each 
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of all the items at a high level. The basic educational institution committee 

members under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3 with 

different genders, ages, working at schools and types representatives did not 

have different knowledge and understandings of the functional roles of the basic 

educational institution committee (p>.05). But The basic educational institution 

committee members under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 

3 with different levels of education had different knowledge and understandings 

of the functional roles of the basic educational institution committee (p<.05).

Keywords : Knowledge and Understanding, Functional Roles, The basic educational 

institution committee members 

บทนำา

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุ

วัตถปุระสงค์ตามความมุง่หมายของการปฏริปู

การศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในกฎว่าด้วยการ

ศกึษาแห่งชาต ิและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง1 จงึ

กำาหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะ

บุคคลที่ทำางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้

สถานศึกษามีความเข้มแขง็ สามารถบริหาร

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลคือ คณะ 

กรรมการสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน ซึง่บคุคลที่

ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มคีวามสำาคญัตอ่การ

จดัการศกึษา ควรมรีปูแบบ และมคีวามรูค้วาม

เข้าใจ วิธีการทำางานที่ประสานสอดคล้อง

กันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา

ให้บรรลุผล

 ดว้ยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ี่

จะศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ในการพฒันา

บทบาทหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานต่อไป
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วิธีการศึกษา

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม 

ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้แทนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 

2549 จำานวน 968 คน จาก 242 โรงเรียน 

การคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Taro 

Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 394 คน 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบโควตา 

(Quota Sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ 

สอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุตำาแหนง่ 

ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน

 ตอนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำานักงานพื้นท่ีการศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นคำาถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

คือ ใช่ และไม่ใช่

 สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้ t-test ,F-test

 ในการแปลผลคะแนนมีเกณฑ์การ

แปลความหมายดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 10-12 หมายถึง มี

ระดับความรู้มาก

 คะแนนเฉล่ีย 5-9  

หมายถึง มีระดับความรู้ปานกลาง

 คะแนนเฉล่ีย 0-4  

หมายถึง มีระดับความรู้น้อย

ขอบเขตการศึกษา

 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู ระหวา่งเดอืนมถิยุายน 2550 ถงึเดอืน

กันยายน 2550 รวมระยะเวลา 3 เดือน

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

  2.1 ตัวแปรอิสระ (In-

dependent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระดับตำาแหน่ง และขนาด

โรงเรยีน ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 

  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent 

Variables) ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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ผลการศึกษา

 

 ข้อมูลทั่วไป

 พบวา่ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 50.40) 

อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 46.10) รองลงมา 

คือ อายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 22.50) มีการ

ศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 35.90) รอง

ลงมา คือ ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 

34.20) เปน็ผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวฒุ ิและผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาอย่างละเท่าๆ กัน และอยู่ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก (ร้อยละ 53.50) รองลงมา คือ 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 46.50)

 ผลการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเก่ียว

กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมและเปน็รายขอ้ทกุ

ข้ออยู่ในระดบัมาก โดยมข้ีอท่ีมคีา่เฉลีย่มากท่ี 

3 อนัดบั ไดแ้ก ่วตัถปุระสงคก์ารบรหิารงาน

ทัว่ไป เพือ่บรหิารงานพสัดขุองสถานศกึษาให้

มปีระสทิธิภาพ (  =12.00) วตัถปุระสงค์การ

บรหิารงานบคุคล เพือ่ใหบ้รกิารสนบัสนนุ สง่

เสริม ประสานงานและอำานวยการของสถาน

ศกึษาเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย ( =12.00) 

และวตัถปุระสงคก์ารบริหารงานวชิาการ เพือ่

ใหส้ถานศกึษา สามารถบรหิารจดัการการเงนิ

การคลงัไดอ้ยา่งเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

(  =11.87) 

ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่        n=284      ระดับ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               S.D.        ความรู้

1. การบริหารงานวิชาการ มุ่งกระจายอำานาจในการบริหารให้สถานศึกษา  11.70  1.86  มาก

มากที่สุด โดยกระทรวงกำาหนดหลักสูตรแกนกลาง และสถานศึกษา  0

จัดทำาหลักสูตรได้เอง
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ตาราง 1 (ต่อ)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่        n=284      ระดับ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               S.D.        ความรู้

2. วัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงาน   11.11 3.14 มาก

ด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว     1

3. วัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษา 

สามารถบริหารจัดการการเงินการคลังได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 11.87 1.22 มาก

4. การบริหารงานงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 10.85 3.52 มาก

มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้     7

5. วัตถุประสงค์การบริหารงานงบประมาณ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงาน 11.32 2.77 มาก

งบประมาณมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว  5

โปร่งใส ตรวจสอบได้

6. วัตถุประสงค์การบริหารงานงบประมาณ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา  11.83 1.41 มาก

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้     2

7. การบริหารงานบุคคล มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารงานบุคคล  11.28 2.85 มาก

ให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ    3

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

8. วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล เพื่อให้การดำาเนินการด้านงาน  11.07 3.36 มาก

บริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล   8

9. วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล เพื่อให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม  12.00 .00 มาก

ประสานงานและอำานวยการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  7

10. การบริหารงานทั่วไป มุ่งจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่นๆ 11.61 2.10 มาก

ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำาหนดไว ้  1

11. วัตถุประสงค์การบริหารงานทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์    11.11 3.14 มาก

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน   1

12. วัตถุประสงค์การบริหารงานทั่วไป      12.00 .00 มาก

เพื่อบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   0
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ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 3 ที่มีเพศ และขนาดโรงเรียนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 การเปรียบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีเพศและขนาดโรงเรียนต่างกัน

 ตัวแปร  n=284

      

 

 เพศ

 ชาย   11.60  .78

 หญิง  1.983  .054

  

 ขนาดโรงเรียน

 ขนาดเล็ก  11.51  1.08

 ขนาดใหญ่ 11.44  1.00

t  p-value

  S.D.

11.36 1.24

.530 .596

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีอายุ และเป็นประเภท

ผู้แทนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานไมแ่ตกต่างกัน แต่คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ทีม่รีะดบัการ

ศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการที่มีการ
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ศกึษาในระดบัสูงกวา่ปรญิญาตร ีและระดบั

ปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนา้ท่ีสงูกวา่ระดบัต่ำากวา่ปรญิญาตร ี 

ดังแสดงในตาราง 3-4

ตาราง 3 การเปรียบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ทีม่อีายุ ระดบัการศกึษาเปน็ประเภทผูแ้ทนตา่งกนั 

ตัวแปร  แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F P-value

  ระหว่างกลุ่ม  5.221 3 1.740 1.594  .191

อายุ  ภายในกลุ่ม  305.691 280 1.092

  รวม   310.912 283

  ระหว่างกลุ่ม  18.189 2 9.094 8.730 .000*

ระดับการศึกษา ภายในกลุ่ม  292.723  281 1.042

  รวม   310.912  283

  ระหว่างกลุ่ม  7.813 3 2.604 2.406 .068

ประเภทผู้แทน ภายในกลุ่ม  303.099 280 1.082

  รวม   310.912 283

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

ระดับการศึกษา   ต่ำากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

    11.117       11.539     11.742

ต่ำากว่าปริญญาตรี 11.117  -  .020*  .000*

ปริญญาตรี  11.539  -  -  .375

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล

 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ผลสรุปดังนี้

 1. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับสภาพ

และปญัหาการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจาณาแล้วพบว่า 

ด้านวัตถุประสงค์การบริหารงานทั่วไป 

เพื่อบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้

เห็นว่า คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์

เขต 3 มีความรู้ความใจถึงปัญหาในการ

บรหิารและจดัการงานพสัด ุและครภุณัฑข์อง

โรงเรยีน ซ่ึงเปน็สาเหตจุากการขาดแคลนงบ

ประมาณจากทางส่วนกลาง เพื่อใช้สำาหรับ

ปรับปรุงและพัฒนา งานดังกล่าวเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของศิริวัตร บุญประสพ2 ได้ศึกษาการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรยีนประถมศกึษา : ศกึษากรณีโรงเรยีน

ชมุชนบา้นสวาย สงักัดสำานักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พบว่า คณะกรรมการ

โรงเรียนให้ความรู้ ความสำาคัญเป็นอย่าง

มากในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการให้คำา

ปรึกษาเสนอแนะแนวทาง แสวงหา และให้

สนบัสนุนดา้นการเงนิ วัสดอุปุกรณต่์างๆ เพ่ือ

การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ส่วน

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ การบริหาร

งานงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระใน

การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้แสดงใหเ้หน็วา่ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 มคีวามรู้ความ

เขา้ใจในการบรหิารจดัการงบประมาณนอ้ย 

รวมถึงสภาพการตรวจสอบความโปร่งใสใน

การบริหารด้วย อาจเป็นเพราะว่า ในส่วน

ของการบริหารงบประมาณน้ันเป็นเร่ืองของ

ผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 

จึงไม่สามารถเข้าไปรับทราบข้อมูลในส่วน

ดังกล่าวได้

 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน ทีม่เีพศตา่งกันมคีวามรู้ความเขา้ใจไม่

แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า ความรู้ความ

เข้าใจการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มีข้อจำากัดในด้าน

เพศ มแีรงจงูใจเทา่เทยีมกนัไมว่า่จะหญงิหรอื

ชาย ซึง่สามารถทีจ่ะแสดงออกไดท้ัง้อารมณ ์
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ความรูส้กึ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเกดิข้ึนมา

จากสามัญสำานึกภายในจิตใจ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รัตตัญญู เทียมปฐม3 ที่ได้

ทำาการศกึษาเรือ่งความพงึพอใจในการปฏบิติั

งานของขา้ราชการมหาวทิยาธรรมธิราช พบ

ว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับ

การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพอใจ

ในการปฏิบัติงาน 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ที่มีอายุต่างกันมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน แสดง

ให้เห็นว่า การที่จะได้ดำารงตำาแหน่งคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ไม่มี

ข้อจำากัดด้านอายุ เว้นเสียแต่ควรมีการคัด

เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่ถอืในตวัของคณะ

กรรมการ จากคณะครูและนักเรียนของสถาน

ศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บญุเกดิ 

ครเจริญ4 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความ

คิดเห็นของข้าราชการครูในอำาเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความเหมาะสมของ

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุก

หน้าที่

 4. คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ท่ีมรีะดบัการศึกษาตา่งกนัมคีวาม

รูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ตกตา่ง

กัน แสดงเห็นให้ว่า ระดับการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ง

ผลตอ่การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารงาน

ในด้านต่างๆ ของโรงเรียน จึงทำาให้คณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่รีะดบัการ

ศึกษาสูง มีความรู้ความใจและความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพและปญัหาการปฏบิตังิานแตก

ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล 

อินทรประเสรฐิ5 ได้ศกึษาการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการโรงเรยีนประถมศกึษา สังกดั

สำานกังานการประถมศกึษาอำาเภอหนองววัซอ 

จงัหวดัอดุรธานี ผลการศกึษาพบวา่ กรรมการ

ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อการ

ปฎิบัติงานต่างกัน

 5. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐาน ที่เป็นประเภทผู้แทนต่างกัน มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ไม่แตก

ต่าง แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการการ

สถานศึกษาขั้นพื้นที่ทุกประเภท นั้นมีความ

รู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ของตนเอง แต่มีความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะ

วา่ การไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในการประชมุเพือ่

พัฒนาโรงเรียน มีความแตกต่างกัน เพราะ
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ภาระหนา้ทีง่านประจำาของแตล่ะบคุคลน้ันมี

ความแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ประเสรฐิ คาดสนทิ6 ไดศ้กึษาบทบาทที่

คาดหวังกบัการปฏบิตัจิรงิของคณะกรรมการ

โรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ในทาง

ปฏิบัติคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ได้แสดงบทบาทของตนในระดับปานกลาง 

โดยเฉพาะการรว่มกำาหนดนโยบายและแผน

พัฒนาโรงเรียนมีบทบาทค่อนข้างน้อย จึง

ทำาให้บทบาทท่ีคาดหวังกับการปฏิบัติงาน

จรงิของคณะกรรมการโรงเรียนตามความคิด

เห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจึงแตกต่างกัน 

 6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกันมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีไม่แตก

ต่างกัน แสดงให้เห็นว่า บทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

แตล่ะโรงเรยีน มลีกัษณะการปฏบิตัเิหมอืนกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพัฒน์  

ศิริจันทร์ 7 ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการมีส่วนร่วมในการ

บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังาน

การประถมศึกษาอำาเภออุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี

ปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบ

ตามสถานภาพพบว่าไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 3 มีส่วนร่วมในด้านเสนอ

แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร ด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร

งานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปของ

สถานศึกษา ด้านให้ความเห็นชอบในการ

จัดทำาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น ด้านให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจำาปีของสถานศึกษา

 2. เนน้ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานทกุคน เกดิความตระหนกัในความ

รับผิดชอบ เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วน

รวมในการบรหิารจดัการตา่งๆ ของโรงเรยีน

ให้มากขึ้น

 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง

ในการเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน
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