บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที# ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 ผูว้ ิจ ัย เสนอผลการวิเ คราะห์
ตามลําดับดังนี
สั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
X แทน ค่าเฉลี#ย (Mean)
S.D. แทน ค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติที#ใช้ในการทดสอบค่าที (t-test)
P แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
** แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ .01
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนี ผูว้ จิ ยั ขอเสนอเป็ นตอน ๆ ดังนี
ตอนที# 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว# ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที# 2 ผลการวิ เ คราะห์การมีส่วนร่ วม ในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาจันทบุรี เขต 1
ตอนที# 3 ผลการวิ เ คราะห์ เปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
จําแนกตามจําแนกตามขนาดสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามสถานภาพ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที# 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว# ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามไปโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 โรงเรี ยน
จํานวนแบบสอบถาม 280 ฉบับ ได้รับคืนจํานวนทังสิ น 280 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 และแบบสอบถาม
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ทัง 280 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามที#มีความสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี#ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตาราง 3 และตาราง 4
ตาราง 2 จํานวนและค่าร้อยละของแบบสอบถามที#ได้รับคืน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ขนาดโรงเรี ยน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
รวม

จํานวน
โรงเรี ยน
26
9
35

จํานวนแบบสอบถาม/คน ร้อยละของแบบสอบถาม
ที#ได้รับคืน
ส่ งไป
ได้รับคืน
208
208
100.00
72
72
100.00
280
280
100.00

จากตาราง 2 แสดงว่า แบบสอบถามที# ส่ งไปยังโรงเรี ยนที# เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง จํานวน
35 โรงเรี ยน โดยแยกเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จํานวน 26 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ 9 โรงเรี ยน
โดยส่ งแบบสอบถาม จํานวน 280 ฉบับ แยกเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จํานวน 208 ฉบับ และโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ จํานวน 72 ฉบับ และได้รับคืนจํานวนทังสิ น 280 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
ตาราง 3 จํา นวนและค่ า ร้ อ ยละของแบบสอบถามที# ไ ด้ รั บ คืน จําแนกตามสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

สถานภาพ
กรรมการภายใน
กรรมการภายนอก
รวม

จํานวน
70
210
280

จํานวนแบบสอบถาม/คน ร้อยละของแบบสอบถาม
ที#ได้รับคืน
ส่ งไป
ได้รับคืน
70
70
100.00
210
210
100.00
280
280
100.00

จากตาราง 3 แสดงว่า แบบสอบถามที#ส่งไปยังกรรมการที#เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 280 คน
โดยแยกเป็ นกรรมการภายใน จํานวน 70 คน กรรมการภายนอก 210 คน โดยส่ งแบบสอบถาม
จํานวน 280 ฉบับ และได้รับคืนจํานวนทังสิ น 280 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตอนที# 2 ผลการวิเคราะห์ การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปรากฏผล
ดังนี
ตาราง 4 ค่าเฉลี# ยและค่าความเบี# ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษา
และลําดับที#การมีส่วนร่ วม ในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในภาพรวม

ที#
1.
2.
3.

4.

การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

X
ด้านการกํากับกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน 3.84
ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
3.87
ด้านการบริ หารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
3.71
ด้านการปฏิบตั ิหน้าที#อื#นตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ กําหนด
3.84
รวม
3.82

ระดับการมีส่วนร่ วม
n = 280
S.D. อันดับที# ระดับ
0.85
2 ค่อนข้างมาก
0.84

1

ค่อนข้างมาก

0.92

4

ค่อนข้างมาก

1.00
0.90

2

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

จากตาราง 4 แสดงว่า การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ( X = 3.82) เมื#อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี#ยจากมากไปหาน้อย
3 ลําดับแรก คือ ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.87)
ด้านการกํากับกิ จการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.84) และด้านการปฏิ บตั ิหน้าที#อื#นตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กําหนด ( X = 3.84)
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ตาราง 5 ค่าเฉลี# ย และค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
และลําดับที#การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สัง กัดสํา นัก งานเขตพืนที# ก ารศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 ด้า นการกํา กับ กิ จการของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในภาพรวม

ที# ด้านการกํากับกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน
1. พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่ วมในการกําหนด
เป้ าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึกษาขันพืนฐานในการจัดการศึกษา
2. ติดตามการดําเนินงานตามเป้ าหมาย แผนงาน และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาขันพืนฐาน
3. พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่ วมในการปรับ
เป้ าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึกษาขันพืนฐานในกรณี ที#ดาํ เนินการ
ไปแล้วมีปัญหาอุปสรรค
4. ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี และ
ผลการดําเนิ นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขันพืนฐานแก่สถานศึกษา
รวม

X

ระดับการมีส่วนร่ วม
n = 280
S.D. อันดับที# ระดับ

3.78

0.87

3

ค่อนข้างมาก

3.80

0.83

2

ค่อนข้างมาก

3.76

0.83

4

ค่อนข้างมาก

4.00
3.84

0.85
0.85

1

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

จากตาราง 5 แสดงว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้านการกํากับกิจการ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X = 3.84) เมื#อพิจารณา
เป็ นรายข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลี#ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี
และผลการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานแก่สถานศึกษา ( X = 4.00) ติดตาม
การดําเนิ นงานตามเป้ าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานของสถานศึ กษาขันพืนฐาน
( X = 3.80) และพิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่ วมในการกําหนด เป้ าหมาย แผนงานและมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาขันพืนฐานในการจัดการศึกษา ( X = 3.78)
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ตาราง 6 ค่าเฉลี#ยและค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาและ
ลําดับที#การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจการ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน ในภาพรวม

ที#

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน
ด้ านวิชาการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาสาระหลักสู ตร
สถานศึกษาขันพืนฐาน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขันพืนฐาน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน การพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขันพืนฐานและการรับประเมิน
จากภายนอก
ด้ านงบประมาณ
พิจารณาให้การส่ งเสริ ม สนับสนุนเกี#ยวกับ
การบริ หารงบประมาณของสถานศึกษาขันพืนฐาน
ให้มีความคล่องตัว
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดหารายได้การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
ขันพืนฐานและการระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน

X

ระดับการมีส่วนร่ วม
n = 280
S.D. อันดับที# ระดับ

3.93

0.84

2

ค่อนข้างมาก

4.03

0.86

1

ค่อนข้างมาก

3.86

0.81

7

ค่อนข้างมาก

3.86

0.85

7

ค่อนข้างมาก

3.75

0.91

9

ค่อนข้างมาก

3.87

0.83

6

ค่อนข้างมาก
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ตาราง 6 (ต่อ)

ที#

7.
8.

9.
10.

ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน
ด้ านการบริหารงานบุคคล
พิจารณาและสนับสนุน ส่ งเสริ มให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ร่ วมกับสถานศึกษาขันพืนฐานพิจารณาแนวทาง
การได้มาซึ# งครู ที#มีจาํ นวนเพียงพอต่อการเรี ยน
การสอน
ด้ านการบริ หารงานทัวไป
พิจารณาและให้การส่ งเสริ ม สนับสนุนเกี#ยวกับ
การระดมทรัพยากรเพื#อการศึกษา
พิจารณาและให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ น
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
รวม

X

ระดับการมีส่วนร่ วม
n = 280
S.D. อันดับที# ระดับ

3.90

0.85

4

ค่อนข้างมาก

3.74

0.85

10

ค่อนข้างมาก

3.91

0.89

3

ค่อนข้างมาก

3.89
3.87

0.80
0.85

5

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

จากตาราง 6 แสดงว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที# การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 ด้านการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X = 3.87)
เมื# อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี# ย จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ ด้า นวิช าการ
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ( X = 4.03)
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาสาระหลักสู ตรสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.93) และด้านการ
บริ หารงานทัว# ไป พิจารณาและให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นเกี#ยวกับการระดมทรัพยากรเพื#อการศึกษา
( X = 3.91)
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ตาราง 7 ค่าเฉลี# ย และค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
และลําดับที#การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนที# การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 ด้านการบริ หารงานบุ คคล
สําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน ในภาพรวม

ด้านการบริ หารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู
ที#
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน
1. พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่ วม
ในการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
และแนวทางในการบริ หารงานบุคคล
2. ติดตาม ดูแลให้ดาํ เนินการเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการและแนวทางที#กาํ หนด
3. พิจารณาการประเมินผลการบริ หารบุคคล
เมื#อสิ นปี งบประมาณหรื อสิ นปี การศึกษา
4. เสนอความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่ง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน
5. เสนอความคิดเห็นให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ขันพืนฐานถ้าพบว่าข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีพฤติกรรมที#ไม่เหมาะสม
ไม่เอาใจใส่ ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
อันอาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
6. เสนอให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานดําเนิ นการ
ถ้าเห็นว่าข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ขันพืนฐานควรได้รับการพัฒนาหรื อยกย่องชมเชย
ให้ขวัญกําลังใจ
รวม

X

ระดับการมีส่วนร่ วม
n = 280
S.D. อันดับที# ระดับ

3.73

0.90

2

ค่อนข้างมาก

3.73

0.86

2

ค่อนข้างมาก

3.60

0.88

6

ค่อนข้างมาก

3.66

0.93

4

ค่อนข้างมาก

3.64

1.05

5

ค่อนข้างมาก

3.84
3.70

0.92
0.92

1

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
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จากตาราง 7 แสดงว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้านการบริ หารงานบุคคล
สํ า หรั บ ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ( X = 3.70) เมื#อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลี# ยจากมากไปหาน้อย
3 ลํา ดับ แรก คื อ เสนอให้ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขันพื นฐานดํา เนิ นการ ถ้าเห็ นว่า ข้า ราชการครู
และบุ คลากรในสถานศึ กษาขันพืนฐานควรได้รับการพัฒนาหรื อยกย่องชมเชย ให้ขวัญกําลังใจ
( X = 3.84) ติ ดตาม ดู แลให้ดาํ เนิ นการเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิ บตั ิ การและแนวทาง
ที#กาํ หนด ( X = 3.73) พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
และแนวทางในการบริ หารงานบุคคล ( X = 3.73)
ตาราง 8 ค่าเฉลี# ย และค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
และลําดับที#การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนที# ก ารศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 ด้า นการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที# อื#น
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กําหนด

ที#
1.
2.
3.
4.

ด้านการปฏิบตั ิหน้าที#อื#นตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ กําหนด

ร่ วมพิจารณาคัดเลือกหนังสื อ
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการจัดซือหนังสื อ
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กําหนดกิจกรรมที#จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรี ยน
5. พิจารณาใช้เงินที#เหลือจากการดําเนินการแล้ว
6. พัฒนาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
รวม

X
3.93
3.84
3.68

ระดับการมีส่วนร่ วม
n = 280
S.D. อันดับที# ระดับ
0.93
1 ค่อนข้างมาก
1.03
4 ค่อนข้างมาก
1.13
6 ค่อนข้างมาก

3.89
3.83

0.91
0.98

2
5

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

3.89
3.84

1.04
1.00

2

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
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จากตาราง 8 แสดงว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐาน สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที# ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1
ด้านการปฏิบตั ิหน้าที#อื#นตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กําหนด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
( X = 3.84) เมื# อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ย งค่ า เฉลี# ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ แรก คื อ
ร่ ว มพิ จ ารณาคัด เลื อ กหนัง สื อ ( X = 3.93) กํา หนดกิ จ กรรมที# จ ะพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของนักเรี ยน ( X = 3.89) พัฒนาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.89)
ตอนที 3 ผลการวิ เ คราะห์ เปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที# การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี
เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามสถานภาพ
ตาราง 9 เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที# ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 จํา แนกตามขนาดของ
สถานศึกษา
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ที#
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
1. ด้านการกํากับกิจการของสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
2. ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน
3. ด้านการบริ หารงานบุคคล สําหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน
4. ด้านการปฏิบตั ิหน้าที#อื#นตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ กําหนด
รวม

ขนาดเล็ก
n = 208
X S.D.

ขนาดใหญ่
n = 72
X S.D.

t

p

3.57

0.72

3.93

0.62

2.39

.00*

3.66

0.68

3.82

0.60

3.55

.00*

3.82

0.65

3.78

0.58

2.69

.00*

3.72
3.69

0.76
0.64

3.75
3.82

0.72 4.11 .00*
0.60 3.05* .00*

*p < .01
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จากตาราง 9 แสดงว่า การมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารการศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ .01
ตาราง 10 เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วม ในการบริ หารการศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ที#
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
1. ด้านการกํากับกิจการของสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
2. ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน
3. ด้านการบริ หารงานบุคคล สําหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน
4. ด้านการปฏิบตั ิหน้าที#อื#นตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ กําหนด
รวม

กรรมการภายใน กรรมการภายนอก

n = 70
X S.D.

n = 210
X S.D.

t

p

3.84

0.57

3.76

0.62

7.48

.00*

3.89

0.55

3.82

0.73

6.49

.00*

3.97

0.49

3.79

0.66

7.25

.00*

3.95
3.91

0.53
0.52

3.94
3.82

0.64 5.91 .00*
0.62 6.25* .00*

*p < .01
จากตาราง 10 แสดงว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตามสถานภาพ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ที#เป็ นกรรมการภายในและกรรมการภายนอก โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที#ระดับ .01

