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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ศึกษาระดับภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ศึกษา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 จำนวน 103 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 543 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สำหรับขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดใช 

การวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบวา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และรายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนมีระดับปฏิบัติ

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ  

2) ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และรายดาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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พบวา ดานการยอมรับในระดบัปฏบิตัมิากท่ีสดุ รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา และดานความเช่ือถือ 
ตามลำดับ 3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ยังขาดความรูความเขาใจในดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตน ดังนั้นจึงมีความจำเปน
ตองจัดการอบรมความรูที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพกอนปฏิบัติงานจริง 
 
คำสำคัญ: การมีสวนรวม ภาพลักษณของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of participation of the committee 2) 
the level of image of Basic Educational Institutions 3) the participation of the committee 
affecting to the image of Basic Educational Institutions and 4) problems and suggestion on 
the participation of the committee and the image of Basic Educational Institutions. The 
research samples consisted of 103 Basic Educational Institutions with totaling 543 respondents 
under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational Service Area office 2. The 
research instrument was a questionnaire. The statistics were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient, stepwise multiple regression analysis and 
content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 1) Overall and in specific aspects, 
the participation of the committee under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational 
Service Area office 2 were at the high level. 2) Overall and in specific aspects, the image 
of Basic Educational Institutions under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational 
Service Area office 2 were at the high level. 3) The participation of the committee affecting 
to the image of Basic Educational Institutions under the jurisdiction of Suphan Buri Primary 
Educational Service Area office 2 showed a statistically significance in 2 aspects which 
were learning process in community and educational curriculum management. 4) Problems 
and barriers in the application of the participation of the committee should participate in 
school management for focusing the school image. The community should participate to 
share their local wisdom for integrating the school curriculum and supporting the community to 
be long life learning resources. 
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บทนำ 
 รัฐบาลไดพยายามท่ีจะแกไขปญหาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหการศึกษาเปน

เคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ สรางความเสมอภาค และใหโอกาสคนไทยทุกคน  

ใหไดรับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหหนวยงานของการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณความรอบรู ความชำนาญ และภูมิปญญาทองถ่ิน

ของบุคคลดังกลาว มาใชเพ่ือเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูสงเสริมและให 

การสนับสนุนการศึกษา สวนการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหการศึกษาเกิดขึ้นได 

ทุกเวลาทุกสถานท่ี การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย

เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ใหแตละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษา

ระดับต่ำกวาปริญญา มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทำหนาท่ีกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการ

ของสถานศึกษาและจัดทำสาระของหลักสูตร ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังหาวิธี

แลกเปล่ียนการพัฒนาระหวางชุมชน จึงมีการกระจายอำนาจสูหนวยปฏิบัติ คือ สถานศึกษา  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรการปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระ สถานศึกษาและชุมชนมี 

ความสัมพันธที่เก่ียวของกันมานาน จนมีแนวคิดเก่ียวกับสถานศึกษาและชุมชนวา สถานศึกษา 

ตั้งเพ่ือชมุชน ชมุชนควรมสีวนกำหนดเปาหมาย นโยบายและกำหนดทิศทางของสถานศึกษาในรปูแบบ

ตาง ๆ เพราะสถานศึกษาเปนของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทั้งยังเปนแหลงวิทยากรและ
วิทยาการของชุมชนในการศึกษาเพ่ือ ความงอกงามของบุคคลและสังคม (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2545: 15-17) 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตร โดยเฉพาะอยางย่ิงในการจัดทำสาระ

ของหลักสูตรที่สอดคลองกับทองถ่ิน และตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมท้ังการวัดและ

ประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหา ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกำหนดให
สถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยูใน

รูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง 
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สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนครู และผูอำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือมีบทบาทหนาท่ีในการกำกับและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาใหดำเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 18) 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จึงถือเปนปจจัยสำคัญตอคุณภาพของ 
การจัดการศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหความสำคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษา ซึง่เปนการสงเสริมสถานศึกษาใหมคีวามเข็มแขง็มากย่ิงขึน้ จากการศึกษาของสุวรรณรัตน  
ใจเจริญ (2551: 57-73) พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น แบงออกเปน  
2 ดาน คือ ดานโรงเรียน พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีปญหาในเร่ืองของการขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร มีภาระงานมากเกินไป ไมมีเวลาใชภูมิปญญาทองถ่ิน และขาดแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 
สวนดานชุมชน พบวา ชุมชนไมใหความรวมมือเทาท่ีควร เน่ืองจากมีภารกิจมาก ติดธุระสวนตัว 
สถานศึกษากับชุมชนมีเวลาวางไมตรงกัน การใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายของชุมชนไมถูกตอง 
ชุมชนยังไมตระหนักถึงความสำคัญในการสำรวจ และรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและ 
แหลงเรียนรูในชุมชนเทาท่ีควร ชุมชนขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมกำหนดจุดหมาย
หลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชนขาดความรูความสามารถในการมีสวนรวมกำหนด
เน้ือหาสาระ ชุมชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดแผนการจัดประสบการณเรียนรู 
ชุมชนไมมี สวนรวมเสนอแนะเก่ียวกับ วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา และมีความสำคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิง นัยนา สังขะเกตุ (2551: 1) กลาวถึง
ภาพลักษณของสถานศึกษาวา เน่ืองจากปจจุบันความตองการและความคาดหวังของผูปกครองที่จะ
ใหบุตรหลานไดเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพมีเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจน
ภายหลังสำเร็จการศึกษาสามารถเขาทำงานในบริษัทท่ีมีชื่อเสียง ดังน้ันผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนจึงควรรวมมือกันเพ่ือรักษาภาพลักษณของสถานศึกษา รวมทั้ง 
การบริหารสถานศึกษาใหดำเนินไปตามนโยบายของรัฐ และสอดคลองกับความตองการของ 
ผูปกครองและสังคมโดยรวม เพราะเม่ือสถานศึกษามีภาพลักษณที่ดีแลว ก็เทากับวางรากฐานไว
อยางแนนหนา เมื่อเกิดวิกฤตการณขึ้น สถานศึกษาจะไดพรอมรับความเปล่ียนแปลงและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวาสนา จันทรสวาง (2544: 36) กลาววา  
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคโลกาภิวัตน ภาพลักษณไดทวีความสำคัญข้ึนเร่ือย ๆ  
เพราะสังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารและสังคมแหงการส่ือสารท่ีบุคคลและองคกรตาง ๆ จะมี
ลักษณะเปนสาธารณะมากข้ึน การมีภาพลักษณที่ดีขององคกรและของบุคลากร นับวาเปนสิ่งจำเปน
มากในการท่ีจะทำใหองคกรมชีือ่เสียง ไดรบัความรวมมอืในดานความเช่ือถือ ศรทัธา สงผลใหประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน  
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 ดังน้ัน การท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกิดการรับรู ความเขาใจ ความประทับใจ ทั้งทางตรง

และทางออมในจิตใจประชาชนตอการดำเนินงานของสถานศึกษาไดน้ัน จะตองเกิดจากการมีสวนรวม

และความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือใหเปนท่ีนาเช่ือถือ ยอมรับและศรัทธาตอ 

ภาพลักษณของสถานศึกษา และการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหมี 

ภาพลักษณที่ดีและมีคุณภาพ จึงเปนสิ่งท่ีตองดำเนินการดวยกลยุทธที่มีการบูรณาการ และ 

ความรวมมือของกลุมคนกลุมตาง ๆ ทั้งชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่สำคัญย่ิงคือความรวมมือ 

ของนักเรียนผูปกครอง ครู และผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย เน่ืองจากภาพลักษณจะสงผล 

ตอความเจริญกาวหนาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางย่ิง 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทำงานรวมกับสถานศึกษา 

เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบท่ีกฎหมาย

กำหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงึเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตองอาศยัความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตาง ๆ 

บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 51-54) 

 สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนองคคณะบุคคลในการบริหาร 

สถานศึกษาแบบมีสวนรวม จึงตองอาศัยผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาท่ีหลากหลาย และ

เขาใจการศึกษา มีความมุงมั่น มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาของชุมชน 

ใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตองการ ดังน้ันสถานศึกษา 

ควรใหความสำคัญตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และเปน 

การสรางภาพลักษณที่ดีเกิดข้ึนในใจของสาธารณชน อันจะทำใหเกิดทัศนคติที่ดี ไดรับการยอมรับ

เชื่อถือ ไววางใจ และใหการสนับสนุนการดำเนินงานท้ังในปจจุบันและอนาคตของสถานศึกษาเอง 
ก็เชนกันที่ตองใหความสำคัญกับการสรางภาพลักษณเน่ืองจากสถานศึกษาอยูไดดวยความไววางใจ 
และความเช่ือมั่นของสาธารณชน 

 ดงันัน้ ผูวิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยศึกษาตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบดวย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 33) คือ 1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2) การจัดหลักสูตร

สถานศึกษา 3) การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 4) การตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เพ่ือที่จะไดเปนขอมูลเบ้ืองตนและแนวทางใหกับผูบริหารสถาน

ศึกษาในแตละสถานศึกษาใหไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ ศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน สังคม 

ตลอดจนเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาระดับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สงผลตอ 

ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 

 4.  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

นิยาม 

 ภาพลักษณสถานศึกษา หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิด 

ตอองคการ สถาบันสถานศึกษา ภาพในใจดังกลาวของบุคคลน้ัน ๆ อาจจะไดมาจากท้ังประสบการณ

โดยตรง และประสบการณทางออมของตัวเขาเอง ในงานวิจัยน้ีภาพลักษณของสถานศึกษา ไดจาก

แนวคิดของเกรกอรี และวิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว, 

2536: 4) มี 3 ประการ ประกอบดวย 1) ความเช่ือถือ 2) การยอมรับ 3) ความศรัทธา  

 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ในปการศึกษา 2554 แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 118 แหง และสถานศึกษาขนาดใหญ

จำนวน 19 แหง รวมทั้งสิ้น 137 แหง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 103 แหง 

ไดมาโดยใชตารางกำหนดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 

อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) การสุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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ในสถานศึกษาไดขนาดตัวอยางตามท่ีกำหนดตามสัดสวนจำแนกไดดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็ก  

89 แหง ขนาดใหญ 14 แหง รวม 103 แหง 

  กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหนวย

วิเคราะห (unit of analysis) โดยมีผูใหขอมูลดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 5 คน แบงเปน 

ประธาน 1 คน กรรมการ 3 คน เลขานุการ 1 คน รวม 445 คน สถานศึกษาขนาดใหญ จำนวน 7 คน 

แบงเปน ประธาน 1 คน กรรมการ 5 คน เลขานุการ 1 คน รวม 98 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 543 คน 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา จำนวน 1 ชุด แบงคำถามออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(checklist) จำนวน 5 ขอ 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ 1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2) การจัด

หลักสูตรสถานศึกษา 3) การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 4) การตรวจสอบ ติดตาม และ 

การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จำนวน 38 ขอ  

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทั้ง 3 ดาน คือ 1) ความเช่ือถือ 2) การยอมรับ 3) ความศรัทธา จำนวน 24 ขอ  

  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 6 ขอ 

  แบบสอบถามไดผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ซึ่งตรวจสอบ 
ความตรงดานเน้ือหาและไดนำไปทดลองใชกับสถานศึกษา จำนวน 6 แหง ไดคุณภาพความเช่ือมั่น 

(Cronbach) ได 0.96 สำหรับแบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาพลักษณ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยวิธีใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ชวยนำสงคืนมายังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และผูวิจัยเดินทางไป

รับคืนดวยตนเอง โดยสงแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 543 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 
497ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.53 
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 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 สถิติที่ ใช ในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถาม 
ในแตละตอนดังน้ี 
    4.1.1 การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี  
(frequency) และคารอยละ (percentage) 
    4.1.2  ขอมูลระดับการมีสวนรวม และความตองการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉล่ีย 
(   )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    4.1.3  ขอมูลระดับภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
การหาคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2 การวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผล 
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise 
multiple regression) 
  4.3 ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี 

ตารางที่ 1  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 

  

X 

X 

(n = 497) 
 X  S.D.   

1.  3.97 0.57  3 
2.   3.91 0.62  4 
3.  4.09 0.55  1 
4.   

  
4.06 0.65  2 

 4.01 0.43   
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 จากตารางที่ 1 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน           

มีระดับปฏิบัติมากที่สุด (  ) = 4.09, S.D. = 0.55) รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตาม และ        

การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ (   = 4.06, S.D. = 0.65) การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพ่ือการศึกษา (   = 3.97, S.D. = 0.57) และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา (   = 3.91, S.D. 

= 0.62) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2  ภาพลักษณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(  = 4.37, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการยอมรับมีระดับปฏิบัติมากที่สุด 

(   = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา (  = 4.45, S.D. = 0.47) และ 

ดานความเช่ือถือ (   = 4.28, S.D. = 0.46) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณของ 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 2 (Y

tot
) 

 

X 

X 

X 
X 

(n = 497) 
  S.D.   

1.  4.28 0.46  3 
2.  4.46 0.47  1 
3.  4.45 0.47  2 

 4.37 0.43   

X 

X X 

X 

(n = 497) 
  b SEb  t Sig. 

1.  (X3)  0.31 0.05 0.40 5.41 .00 
2.  

 (X4) 
 0.10 0.04 0.16 2.16 .03 

R = 0.54            R2 = 0.29           SEest =   0.36          F =  103.76             Sig F = .00 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน (X
3
) และดานการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณ (X
4
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความ

ผันแปรของภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.29 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม

และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถทำนายภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรอยละ 54 โดยสามารถ

เขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ 

     = 2.66 + 0.33 (X
3
) +0.10 (X

4
) 

 สมการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

    = 0.40 (Z
x3

) + 0.16 (Z
x4

) 

 

 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ดาน

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรใหการสนับสนุนและใหความสำคัญกับ 

สถานศึกษาทั้งขนาดเล็กและใหญ มุงใหความสำคัญและมุงพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กใหมาก 

ย่ิงขึ้น และอบรมใหความรูเก่ียวกับหนาท่ีและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพดานการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 2) ดานการจัดหลักสูตร 
สถานศึกษา สวนใหญขาดความรู ความเช่ียวชาญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักสถานศึกษา และมีการเปล่ียนแปลงโยกยายขาราชการครูบอยคร้ัง จึงทำให

บุคลากรผูรวมจัดทำในแตละกลุมสาระการเรียนรูลดลง ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดควรมี 

การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแกคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  
สถานศึกษาขาดงบประมาณ ขาดวิทยากรหรือผูนำท่ีมีความรูหลากหลาย ขาดสถานท่ีที่เหมาะสม 

ในการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาชุมชน องคกร

เอกชน วัด และผูปกครอง ควรใหความรวมมือกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูภายในชุมชน 

ใหเหมาะสมกับสภาพวิถีของสังคม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 4) ดานการตรวจสอบ 

ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณขาดการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  
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ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการ และหนวยงานตนสังกัดควรมีการตรวจสอบ

ติดตามอยางตอเน่ือง 

 2. ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองสวนใหญ 

ใหการยอมรับ มีความเช่ือถือและความศรัทธากับโรงเรียนขนาดใหญมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขาดการจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษาใหมีความทันสมัย และอาคารและสถานท่ี 

ในสถานศึกษามีความทรุดโทรมขาดการพัฒนา นอกจากน้ีปญหาสำคัญ คือ ภัยธรรมชาติ จึงทำให 

ผูปกครองเกิดความไมมั่นใจในระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ควรทำการจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของแตละสถานศึกษา เพ่ือเปนการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ควรมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงนโยบายการรับนักเรียน 

สรางความเขาใจที่ดีรวมกัน ระหวางผูปกครองกับโรงเรียนใหเปนไปทางทิศทางเดียวกัน เพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณของสถานศึกษา 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถนำมาสูการอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เน่ืองจากสถานศึกษามีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ในการรวมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทองถ่ิน โดย 
การบูรณาการรวมกับชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู และการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาอยางเหมาะสมและตอเน่ือง ซึ่งแสดงใหเห็นวา

สถานศึกษาไดใหความสำคัญในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา และความสำคัญของ 

การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
 จากผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย โสพุธออน (2550: 210-213)  

ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  

และสอดคลองกับงานวิจัยของอำนวย มีศรี (2550: 76) ไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ศรีสะเกษ พบวา สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหารงาน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดังน้ันอาจกลาวไดวา 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทำ

หนาท่ีกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกร

ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผูทรงคุณวุฒิ และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ระดับต่ำกวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทำหนาท่ี

กำกับสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน 

พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูทรงคุณวุฒิ 

 จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

องคประกอบ อำนาจหนาท่ี หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ 

สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาบางประเภทท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางไป 

จากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยท่ัวไป อาจกำหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบตังิาน 
ตลอดทั้งความจำเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทน้ันได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ความในมาตราน้ี

ไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 37-39)  

 ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเพราะ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใหความรวมมือในกิจกรรมสถานศึกษาในทุกดานไดเปนอยางดี โดยดานการระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานใหความชวยเหลือเก่ียวกับการจัดหา

งบประมาณใหกับทางสถานศึกษาเปนอยางดี อีกท้ังมีการหารือรวมกับผูท่ีเก่ียวของในการหาแนวทาง 

เพ่ือชวยเหลือพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง มีการรวมประชุมกับสถานศึกษาในการกำหนด

แนวทางระดมทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน เพ่ือนำมาพัฒนาสถานศึกษา ในดานการจัดหลักสูตร
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สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีสวนรวมในการพูดคุยกับผูปกครอง หรือผูที่

เก่ียวของเก่ียวกับหลักสูตรของสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ไดมีสวนรวม 

ในการประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การเสนอปญหาหรือความตองการของชุมชนใหกับ 

ทางสถานศึกษาไดทราบ เพ่ือการวิเคราะหสภาพความตองการของทองถิ่น เพ่ือเปนขอมูลในการจัด

ทำสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา และมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ โดยการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา การกำหนดโครงสรางหลักสูตร กำหนดจุดประสงคของหลักสูตร การประเมิน

ผล การใชหลักสูตรสถานศึกษา และการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยใหความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนกับสถานศึกษา

เปนไปอยางดี ดานการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได

รวมมือกับสถานศึกษาในการสนับสนุนการทำกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะครูในสถานศึกษาจัดขึ้น  

ใหความรวมมือกับชุมชนองคกรอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ ขึ้นในชุมชน การเผยแพร

ความรูความเขาใจแกนักเรียนและบุตรหลานเก่ียวกับโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา การมีสวนรวม

ในการถายทอดความรูใหแกคนท่ัวไปในชุมชนและนักเรียนในสถานศึกษา มีสวนรวมในการประชุม

กับทางโรงเรียนในการวางแผนสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรูใน 

สถานศึกษา และดานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดเคยพูดคุยสอบถาม หรือรับฟงความคิดเห็นของ 

ผูปกครองหรือผูเก่ียวของเก่ียวกับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา รวมท้ังมีสวนรวมใน 

การจัดทำแผนงบประมาณของสถานศึกษามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับการใช

จายงบประมาณ มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณของ 

สถานศึกษา มีสวนรวมในการประชุมรับฟงการช้ีแจงวิธีการและการดำเนินการใชจายงบประมาณ 

และรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ การกอสรางของสถานศึกษา และรวมกับ 
สถานศึกษาในการประเมินผลการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาอยางสม่ำเสมออยางตอเน่ือง
เปนอยางดี 

 2. ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานความเช่ือถือ คณะกรรมการสถานศึกษามีความเช่ือถือในครูผูสอนวามีความมุงมั่นต้ังใจในการ

ถายทอดความรู และวางตัวเปนตัวอยางท่ีดีตอผูเรียนมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองและชุมชน อีกท้ังคณะกรรมการ 

สถานศึกษาเช่ือถือวาบุคลากรและเจาหนาท่ีทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรู 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ดานการยอมรับ พบวา การท่ีสถานศึกษา

และชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน เชน  
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การแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง เปนการสรางการยอมรับจากชุมชนมากท่ีสุด โดย 

ความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา อีกท้ังผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองเปน

ผูนำในการจัดกิจกรรม เชน การรณรงคตอตานยาเสพติด การรณรงคไปใชสิทธิเลือกต้ัง การแขงขัน

กีฬาใหแกเยาวชนในชุมชน รวมถึงการท่ีนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดตรง 

ความตองการและความถนัด ผูปกครองจึงใหความเช่ือมั่นและยอมรับตอสถานศึกษาแหงน้ี รวมท้ัง

ครูและนักเรียนตองเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และ ดานความศรัทธา พบวา ผูปกครอง 

และนักเรียนมีความภาคภูมิใจเมื่อเรียนจบจากสถานศึกษามากที่สุด นอกจากนี้ผูปกครองยังมี 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นวาสถานศึกษาสามารถ

พัฒนาบุตรหลานใหเปนคนดี มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจตอผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาหรือยายจากสถานศึกษาไดรับ การยอมรับจากสถานศึกษาอื่น 

ศิษยเกามีความผูกพันและใหความสำคัญตอสถานศึกษา โดยใหความรวมมือท้ังกำลังกายและกำลัง

ทรัพยในการพัฒนา ทั้ง 3 ดาน สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมาก 

เชนกัน 

 ผลขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของวัชราภรณ นองเนือง (2549: 20) ไดทำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดตราด ผลการวิจัย

พบวา ภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดตราด อยูในระดับมาก โดยมี 

ภาพลักษณที่เดนมากท่ีสุด คือ ดานวิชาการ รองลงมาเปนดานอาคารสถานท่ี ดานงานบริหาร

บุคลากร ดานกิจการนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานธุรการ – การเงิน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของนัยนา สังขะเกตุ (2551: 70) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ 

ของโรงเรียน ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ ตามการรับรูของผูปกครอง ผลการวิจัย

พบวา 1) ผูปกครองนักเรียนมีการรับรูภาพลักษณของโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

นานาชาติในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบริการนักเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดลอม และดานความสัมพันธกับชุมชน 

 3.  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สงผลตอภาพลักษณของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา ดานการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายใน

ชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผล

ตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย โสพุธออน 

(2550: 210-213) ซึ่งไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนและสถานภาพ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนและสถานภาพ พบวา ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และเม่ือจำแนกตามสถานภาพ

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณของ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

จากการวิจัยพบวา ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม และ 

การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรอยละ 54  

   

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาและหนวยงาน  

ตนสังกัด ดังน้ี 

  1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา ควรใหความสำคัญดานการจัด

หลักสูตรสถานศึกษาใหมากย่ิงข้ึน โดยควรมีการรวมกันจัดอบรมการใชหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน และกับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

  1.2 สถานศึกษาจำเปนตองเสริมสรางหรือนโยบายเก่ียวกับภาพลักษณสถานศึกษา
ในดานความเช่ือถือใหเปนท่ียอมรับ เพ่ือเปนการสรางความศรัทธาใหกับชุมชนและผูปกครองใน 

การท่ีจะสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอ 
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 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือนำผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา

สถานศึกษาตอไป 

  2.2 ควรมีการศึกษาลงลึกไปในรายระเอียดดานความเช่ือถือของภาพลักษณสถาน

ศึกษา เพ่ือเปนการศึกษาปญหาของสถานศึกษาที่เกิดจากการที่ผูปกครองนิยมสงบุตรหลาน          

ไปศึกษาตอยังสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญและเปนท่ียอมรับ 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน มีระดับปฏิบัติมาก

ที่สุด รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ สวนใน

เร่ืองภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานการยอมรับ มีระดับปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา และดานความเชื่อถือ 

ตามลำดับ โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภาพ

ลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เชนกัน เพ่ือเปนพัฒนาคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ียังขาดความรูความเขาใจในดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของตน ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองจัดการอบรมความรูที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนา การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพกอนปฏิบัติงานจริง 
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