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การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

Improving the Participation of Basic Educational School Committees in Educational 
Management of Schools under Kalasin Provincial Administrative Organization  
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
การมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธุ ์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน  174 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
มีจ านวน 13 คน ครผูู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 100 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต และแบบบนัทึกข้อมลูจากการสอบถามความคดิเห็น 
และแบบพรรณนาวิเคราะห ์

  ผลการวิจัยพบว่า 
  1)  กิจกรรมประชุมสัมมนา ท าใหค้ณะกรรมการ 
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองและสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาได ้
  2)  กิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษา ท าให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ และท าให้มี
ความภาคภูมิใจ และ  
  3)  กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพือ่พัฒนาการศึกษา 
ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความยินดี 
ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  This action research was to improve  
the participation in educational management  
of basic education institution committees of 
schools under Kalasin Provincial Administrative 
Organization.  The sample of the study consisted 
of 174 basic education institution committees 
from 12 schools under Kalasin Provincial 
Administrative Organization, 13 co-researchers,  
100 teachers and parents.  The instruments used 
were questionnaires, an interview recording form, 
observation form, data recording form, and 
descriptive analysis form.   
   The results of this research indicated that:  
       1)  The seminar activity could help the 
basic education institution committees perceived 
in their roles and be able to apply their knowledge 
in educational management's participation.  
  2)  Activities concerning developing 
school context helped encourage the basic 
education school committees in developing their 
school environment as a learning resource center.  
  3)  Resources mobilization for educational 
development motivated the committees to create 
positive attitudes, be willing, and sincerely contribute 
to educational management concretely. 
 
ค ำส ำคัญ  : การมีส่วนร่วม, คณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 80 (4) ระบุว่า “ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจาย
อ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนองค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้และคณุธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสขุ” และมาตรา 9 ระบวุ่า “การจดัระบบโครงสร้าง 
และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ึดหลักการมีเอกภาพด้าน
นโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและจัด
การศึกษา มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
ส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” และมาตรา 40 
ระบุว่า “ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศกึษา ประกอบด้วย ผูแ้ทนผู้ปกครองผูแ้ทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา”  
 การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนยัพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจการบริหารและจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
มีอิสระในการตดัสินใจด าเนินการโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับส่งเสรมิ สนับสนุนกิจการ 
ของสถานศกึษาและจัดท าสาระของหลักสตูรในสว่นที่เกีย่วกบั
สภาพปญัหาในชุมชนและสังคม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน ศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการ 4 ด้านคือ ดา้นวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารบุคคล และการบรหิารทั่วไป คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการ 
ศึกษายคุใหม่ การที่ชุมชนเข้ามามสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา
ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกมีอ านาจและมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ตอ่ชุมชนทีต่นเองอาศัยอยู่ น าไปสู่การด าเนินงานดา้นการ
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อย่างไรกต็าม 
แม้จะมีนโยบายส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา รัฐยังคงผูกขาดการจัดระบบการบรหิาร
จัดการศึกษา สถานศึกษาขาดอ านาจในการตัดสินใจ ชุมชน
และท้องถิ่นไมไ่ด้มสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นตน 
ท าให้การศกึษาไมเ่ป็นหนึ่งเดยีวกับชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546 : 3) 
 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก 
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 โดยใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที ่
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในการจัดการศึกษา และมสี่วนร่วมใน 
การพัฒนาโรงเรยีนทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตามแม้วา่จะมีระเบยีบ 
กฎหมายทีส่่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
และการกระจายอ านาจ แต่ในสภาพท่ีเป็นจริง สถานศึกษา
และชุมชนยังคงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาอยู่ตลอดมา รุ่ง  แก้วแดง (2540 : 245)  
ได้กล่าวถึงปัญหาการบริหารสถานศึกษาของไทยว่า  
ปัญหาเกิดจากการรวมอ านาจสู่ส่วนกลาง ท าให้สถานศึกษา 
ไม่มีอ านาจในการบริหารตนเองทั้งด้านวิชาการงบประมาณ 
และบุคลากร ส่งผลให้ชุมชนและผูป้กครอง ไม่มีบทบาทใน
การจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะงบประมาณเกือบทั้งหมดไปจาก
สว่นกลาง สถานศึกษาจึงไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาอยา่งจริงจงั  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ได้รับการ 
ถ่ายโอนสถานศึกษา ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 
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(พ.ศ. 2553) มีสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหนึ่ง
ประเภทคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 มีจ านวนโรงเรียน 12 โรงเรียน มาบริหารจัดการ
การศึกษาตามภารกิจการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559
จ านวน 12 ด้าน คือ ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ด้านระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการส่งเสริม
กีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ด้านการส่งเสรมิ
อาชีพ และด้านการศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   ได้มีการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวนโยบาย
มาตรฐานการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จากรายงานการ
ประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่าเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนา
สถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนท่ีเป็นผลผลติ
หลักให้มีคณุภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามา 
มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้ชุมชนและท้องถิ่น 
ไดม้ีส่วนร่วมรบัผดิชอบในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และจากการสรุปผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2551 โดยคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา พบวา่ 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานยังไมไ่ด้ร่วมกิจกรรม 
ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเต็มที่ 
ยังคงมอบภาระการการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน  
ตามแผนของสถานศึกษาให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
แล้วให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานน าเสนอ
ต่อที่ประชุมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
 จากเหตผุลและความส าคัญดังกลา่วข้างต้นผู้วิจัย 
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมี
ความสนใจศึกษา “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อผลการศึกษา

ครั้งนี้ จะเป็นประโยชนแ์กส่ถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
           เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ตามบทบาทหน้าท่ี  
4  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบรหิารงานท่ัวไป 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน จ านวน 
174 คน จากจ านวน 12 โรงเรียน   

กลุม่ผู้รว่มวิจยั (Research participants) มีจ านวน 
13 คน ประกอบด้วย ผู้วิจยั คือ หัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา  
1 คน ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 12 คน 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ได้แก ่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 174 คน และ ครูผูส้อนและผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 100 คน    
    กรอบการวิจัย   
  กรอบเนื้อหาที่จะวิจัยในครั้งนี้เป็นบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก ่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบรหิารงานท่ัวไป 

   กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา     
   กิจกรรมการประชุมสมัมนา กิจกรรมพัฒนา
บริบทสถานศึกษา กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา และกจิกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหา
และอุปสรรค การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน คือ บทบาท
หน้าที่การมีส่วนร่วมด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  2.2  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสมัภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง จ านวน 1 ฉบับ เพื่อสมัภาษณค์ณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการมสี่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
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   2.3  แบบบันทึก เป็นการบันทึกส่วนตัวของกลุ่ม 
ผู้ร่วมวิจยั และกลุ่มเปา้หมาย หลงัจากการปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
และผูป้กครองนักเรยีนเกี่ยวกับการพัฒนาการมสี่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 วิธีสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1)  แบบสอบถาม 
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามของบุญชม ศรีสะอาด (2543 : 100-101)  
แล้วก าหนดโครงสรา้งแบบสอบถามตามวิธีของ ลิเคอร์ท 
(Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้  
บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 164-165) 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใหผู้้เช่ียวชาญการวิจยั 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับเนื้อหา และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) เลือกข้อค าถามทีม่ีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
จากนั้นน าผลไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
มีค่าเท่ากับ 0.90 และท าการปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนของ
ข้อค าถามและภาษาที่ใช้ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ต่อไป 
   2)  แบบสัมภาษณ์  
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องและงาน 
วิจัยของ สมพงษ์  อัยแก้ว (2547 : 86) แล้วก าหนดโครงสร้าง
ของแบบสัมภาษณ์ สร้างแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้าง 
ทีก่ าหนด น าแบบสมัภาษณ์ทีส่ร้างขึน้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญการวิจยั
ตรวจสอบความถกูต้องด้านเนื้อหา รูปแบบและการใช้ภาษา
จากนัน้จึงเสนอแบบสัมภาษณ์ ทีป่รบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน าเสนอตอ่ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของค าถาม ปรบัปรุงแกไ้ข 
แบบสมัภาษณต์ามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าไปใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมลูต่อไป 
  3)  แบบบันทึก 
  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อน ามาสร้างแบบบันทึกตามกรอบงานที่ก าหนด สร้างแบบ
บันทึกตามโครงสร้างที่ก าหนด น าแบบบันทึกที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญการวจิัย จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพ
ของเครื่องมือ ให้สอดคล้อง ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลส าหรับสะท้อน
ผลการปฏิบตัิงาน 
  4)  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของ บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 
103) แล้วก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ตามโครงสร้างที่ก าหนดและน าแบบประเมิน
ที่สร้างขึ้นไปใหผู้้เชี่ยวชาญการวิจยัตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหารูปแบบและการใช้ภาษา จากนั้นน าแบบประเมิน
ที่ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ชุดเดิม เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง 
ของค าถาม ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน า 
ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้            
             3.1  ประชุมคณะครู ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการด าเนินงาน แล้วส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสอบถาม
สภาพปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก่อนด าเนินงาน 
  3.2  ผู้วิจยัรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม 
ในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการพัฒนา  
  3.3  จากนั้นน าข้อมูลจากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับสภาพปญัหา
และอุปสรรคการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับผลการพัฒนาในระยะที่ 2 ว่า 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานมีการพัฒนาการมีสว่นร่วม
ในการจัดการศึกษาในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ และบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ และครผูู้สอน และ
ผู้ปกครองนักเรยีนมคีวามพึงพอใจในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งน าไปสู่การสรุปผลการวิจยั 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  การจัดกระท าข้อมลู 

ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม 
จากกลุ่มเปา้หมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล น ามาจดัแยกตาม
บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมที่ต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล และด้านการบริหารงานแล้วหาทางแก้ไขปรับปรุง  
และพัฒนาให้ดีขึ้น 
  4.2  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
  4.2.1  ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูจาก 
การสอบถามสภาพปญัหาและอุปสรรคการมสี่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีสว่นร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามขั้นตอนดังน้ี 
   4.2.1.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห ์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลีย่ที่ได้ไปเปรยีบเทียบกับเกณฑก์ารแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100)   
      4.2.1.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห ์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ท าการวิเคราะหเ์อกสารและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกีย่วกับ
แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ค้นหา  (Probe)  
  4.2.2  ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมลูจาก 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามขั้นตอนดังนี ้
   4.2.2.1  ข้อมูลเชิงปรมิาณวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100)   
 
 

    4.2.2.2  ข้อมูลเชงิคุณภาพ วิเคราะห ์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)  
ตามประเด็นที่ค้นหา (Probe)   
 

สรุปผล 
 การพัฒนาการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์  สรุปไดด้ังนี ้
 1.  สภาพก่อนด าเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จากการ
สอบถามความคดิเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนมาก 
ขาดความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ 
ยังไม่มสี่วนร่วมในการท างานร่วมกับสถานศึกษา ท าให้ 
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่ราบรื่นไปด้วย 
และผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ในระยะที่ 1 
พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสนิธุ ์ตามสภาพความเป็นจริง 
ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก (X  = 3.52)  
ส่วนแนวทางการพัฒนาการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละด้าน 
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4 ด้าน พบว่า ด้านบริหารวิชาการ มีข้อเสนอแนะ คือ  
เสนอข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัท าแหล่งเรยีนรู้ และจัดท า
เอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เช่น จัดท าสวนสมุนไพรใน
โรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ มีข้อเสนอแนะ คือ จัดหา
งบประมาณช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา ด้านการบรหิารงาน
บุคคล มีข้อเสนอแนะคือ แต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ประสานงาน
กับทางโรงเรียนให้ชัดเจนและก าหนดเป็นโครงสร้างการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหารงานท่ัวไป  
มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการดูแล 
ปรับปรุงภมูิทัศนโ์รงเรียน และอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้วิจัยไดร้่วมกับผู้รว่มวิจยัก าหนด
กลยุทธ์ 3 กจิกรรม ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
กิจกรรมประชุมสมัมนากิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศกึษา 
และกจิกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา   
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 2.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.1  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา วงรอบท่ี 1 
   2.1.1  กลยุทธ์การจัดกิจกรรมประชุม 
สัมมนา 
      1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการประชุม 
คณะครู เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคและ 
แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
           2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนิน 
การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ในวันที ่12 พฤษภาคม 2559 
เป็นเวลา 1 วัน วิทยากรใหค้วามรูเ้รื่องบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จากนั้นแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันตามบาทบาทหนา้ที่ 
     3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 
การประชุมสัมมนา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความตั้งใจให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ  
   ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ท าให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาได้  
   2.1.2  กลยุทธก์ารพัฒนาบริบทสถานศกึษา   
      1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการประชุมวางแผน 
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษาที่จะน ามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรุปความเป็นไปได ้
ของกิจกรรม จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รบัผดิชอบและคณะท างาน  
    2)  ขั้นการปฏิบตัิและขัน้สังเกตด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ระหว่าง
วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 โรงเรียน 
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
โรงเรียนได้จัดท าแปลงสวนหย่อมและแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
เสร็จเรียบร้อยภายใน ก าหนดเวลา 1 วัน โดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินกจิกรรม พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท าให้มีความภาคภูมิใจ   

   2.1.3  กิจกรรมการระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   
    1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการร่วมกันระดม
ความคิดเห็น ระดมพลังสมองระหว่างด าเนินการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อก าหนดกิจกรรมตามบทบาทหน้าท่ีการมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกันก าหนด
วิธีการในการพัฒนา ร่วมกันวางแผน ด าเนินกิจกรรมใน 
การระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา 
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนนิการ
จัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาในวันท่ี 2-3  
มิถุนายน 2559 โดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานมาร่วมกันศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปญัหา 
และความต้องการในการพัฒนาตามกรอบข้างต้น 

    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติร่วมกันในการจัด
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและช่วยกันระดมทุนในการจัดหา
งบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และวสัดุอุปกรณ์การศึกษา   
   ผลการด าเนินกจิกรรม พบว่า ระหว่าง 
การด าเนินกิจกรรมทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนและได้รับ
การสนับสนุนบริจาคคอมพิวเตอร ์โต๊ะอาหาร เก้าอี้พลาสติก 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายประการ  
   สรุปผลจากการพัฒนาระยะที่ 1 ยงัพบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางส่วนไม่ค่อยกล้า 
ที่จะเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงาน จึงควรได้รับ 
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป ที่ประชุมจึงมีมติให้พัฒนาการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในวงรอบที ่2 โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา คือ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน   
    1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการจัดประชุม 
คณะครู เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรค และแนวทาง 
ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนนิการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 15-17 ตลุาคม 
2559 ณ สนามโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ ์
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีความตั้งใจ 
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งน้ี
เป็นอย่างด ี
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  ผลการด าเนินกจิกรรม พบว่า คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมั่นใจในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากข้ึน โดยการสนับสนนุงบประมาณและเข้าร่วม
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของ 
การพัฒนาการศึกษาของชาติ   
 
อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ โดยใช้หลักการวิจยั 
เชงิปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ
สังเกต และการสะท้อนผล ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยใช้กลยุทธ ์4 กลยุทธ์ คอื กิจกรรมประชุมสมัมนากิจกรรม
การพัฒนาบริบทสถานศึกษา กิจกรรมการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

ด าเนินการ 2 วงรอบ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรม
ประชุมสัมมนา หลังการด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองและสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน 
การมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษาได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ เพชร  ผามณี (2549 : 110-111) ได้ท าการพัฒนาการม ี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการพัฒนาชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาตามกรอบ
งานทั้ง 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านบุคคล 
และการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานทั่วไป และมีความเข้าใจว่า
เป็นบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาฝา่ยเดยีว หรือหน่วยงานของ
รัฐเท่านั้น เมื่อด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการครบทั้ง 4 ขั้นตอนจนครบ 2 วงรอบ พบว่า  
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทั้ง 6 คน มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตน 
ในการมีสว่นร่วมในการบรหิารงานทัง้ 4 ด้านและยังสอดคล้อง
กับงานวิจยัของ นศุิษย์  โพยประโคน (2545 : 121-129)  
ได้ท าการวจิัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้เผยแพร่การด าเนินงานของสถานศึกษาและทุกฝา่ย 
ให้ความร่วมมือกันด าเนินงาน   
 2.  ผลการพัฒนาการมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรม
การปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรยีนรู้ หลังการด าเนินการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท าให้มีความภาคภูมิใจ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนุศิษย์  โพยประโคน (2545 : 121-129)  
ได้ท าการวจิัย เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในด้านบริหารทั่วไป  
คือ ร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานท่ีใหส้วยงาม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย อารีราษฎร์ (2546 : 
105-115) ได้ศึกษาการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อย่างหลากหลาย 
 3.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์
กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหลังการด าเนินการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีความยินดี ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลือ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยในระหว่างการด าเนินกจิกรรมนี ้
ทางโรงเรียนได้รบัเงินสนับสนุนและไดร้ับการสนับสนุน
บริจาคคอมพิวเตอร์ โต๊ะอาหาร เก้าอี้พลาสติก รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนหลายประการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สรรเสริญ  แก้วมูล (2549 : 68-69) ได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรรีัมย ์ผลการศกึษาพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมระดม
ทรัพยากรร่วมกันวางแผนเพื่อหาวิธีการจัดหาเงิน จัดหาวัสดุ
ครุภณัฑ์ ในรูปของผ้าป่าการศึกษา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  เพชร  ผามณี (2549 : 110-111) ได้ท าการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  
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โรงเรียนบ้านโนนเค็ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได้มสี่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับ
ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
 4.  ผลการพัฒนาการมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรยีนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน หลังการด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็สามารถมีส่วนร่วม
สนับสนนุการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของ 
การพัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นุศิษย์  โพยประโคน (2545 : 121-129) ได้ท าการวิจยัเรื่อง 
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาอยากให ้
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวันชัย  อารีราษฎร์ (2546 : 105-115) ได้ศึกษา
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชิญชวนให้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสรมิสนับสนุน 
การจัดการศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้เกดิผลด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรน าเอากลยุทธ์การพัฒนา คอื 1) กิจกรรมการประชุมสมัมนา 
กิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศกึษา กิจกรรมการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา และกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน  มาใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
2) การพัฒนาการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ได้เขา้มามสี่วนร่วมทุกขั้นตอน 3) ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้ปฏิบัตหิน้าที่ในด้านอืน่ ๆ ด้วยและควรสรา้ง
ศรัทธาต่อชุมชน เพื่อคงสภาพการมสี่วนร่วมของชุมชน  
4)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานอย่างน้อยเดือนละครั้งอย่างต่อเนื่อง 5) ผู้บริหาร
ควรใช้กลยุทธ์การพัฒนาในการพฒันาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้
ความช านาญอย่างแท้จริง 6) ผู้บริหารการศึกษาควรน าวิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ท้ังระบบ 
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