บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอการสรุ ปผล อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ วมในการบริ หารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
2. เพือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยจําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาขันพืนฐานและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตามสถานภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 98 แห่ ง จําแนกเป็ นสถานศึกษาขันพืนฐาน
ขนาดใหญ่ 25 แห่ง ซึ งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานแห่ งละ 15 คน สถานศึกษาขันพืนฐาน
ขนาดเล็ก 73 แห่ง มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 9 คน รวมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานทังสิ น 1,032 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ได้จากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชัน
(Stratified Random Sampling) ได้แก่ ผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
จํานวน 8 กลุ่ม คํานวณโดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and
Mogan. 1970 : 607 - 610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 278 คน เพือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา
ขันพืนฐานแห่ งละเท่า ๆ กัน จึงปรับเพิมเป็ น 280 คน โดยเปรี ยบเทียบตามสัดส่ วนของสถานศึกษา
ขันพืนฐานขนาดใหญ่กบั สถานศึกษาขันพืนฐานขนาดเล็ก
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั งนี ได้แก่ แบบสอบถามเกี ยวกับ ระดับ
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ดังนี
ตอนที 1 เพือสอบถามข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี ยวกับขนาดของสถานศึกษา
ขันพืนฐาน และสถานภาพกรรมการในคณะกรรการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับระดับในการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 4 ด้าน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยอาศัยแนวคิดของลิเคอร์ ท (Likert. 1961 : 125)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
1. ขอหนัง สื อ ราชการจากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี ส่ ง ถึ ง
สถานศึ ก ษาขันพื นฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1
เพื อขอความอนุ เ คราะห์ ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
ตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บ รวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง ได้แบบสอบถามคื นมา
จํานวน 280 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ขนาดของสถานศึ ก ษาและองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานตามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิ งบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขันพืนฐาน ตามขนาดของสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามสถานภาพและโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครังนี สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
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ค่อนข้างมาก ( X = 3.82) เมื อพิจารณาเป็ นรายด้า น โดยเรี ย งค่า เฉลี ยจากมากไปหาน้อย คื อ
ด้า นส่ งเสริ มและสนับ สนุ นกิ จการของสถานศึ ก ษาขันพืนฐาน ( X = 3.87) ด้า นกํากับกิ จการ
ของสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ด้า นการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที อื นตามกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ กํา หนด
( X = 3.84) และด้า นการบริ หารงานบุ ค คล สํา หรั บ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.71) ตามลําดับ 1) ด้านกํากับกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ค่อนข้างมาก ( X = 3.84) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลีย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ ให้ความเห็ นชอบรายงานประจําปี และผลการดําเนิ นการ
จัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขันพื นฐานแก่ ส ถานศึ ก ษา ( X = 4.00) ติ ด ตามการดํา เนิ นงาน
ตามเป้ าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.80) และ
พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่ วมในการกําหนด เป้ าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ( X = 3.78) ตามลํา ดับ 2) ด้า นส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นกิ จ การ
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน ในการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X = 3.87)
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกได้แก่ ด้านวิชาการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 4.03) ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการพัฒนาสาระหลักสู ตรสถานศึ กษาขันพืนฐาน ( X = 3.93) ด้านการบริ หารงานทัวไป
พิจารณาและให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ นเกี ยวกับ การระดมทรั พ ยากรเพื อการศึ ก ษา ( X = 3.91)
3) ด้า นการบริ หารงานบุ ค คล สํา หรั บ ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ขันพืนฐาน พบว่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ( X = 3.70) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยง
ค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ เสนอให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขันพืนฐานดําเนิ นการ
ถ้าเห็ นว่าข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐานควรได้รับการพัฒนาหรื อยกย่องชมเชย
ให้ ขวัญกําลังใจ ( X = 3.84) พิ จารณาให้ ความเห็ นและมี ส่ วนร่ วมในการกําหนดแผนกลยุ ทธ์
แผนปฏิ บตั ิ การ และแนวทางในการบริ หารงานบุคคล ติ ดตาม ดู แลให้ดาํ เนิ นการเป็ นไปตาม
แผนกลยุท ธ์ แผนปฏิ บ ตั ิ การและแนวทางที กํา หนด ( X = 3.73) 4) ด้านการปฏิ บ ตั ิ หน้าที อื น
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ กําหนด ในภาพรวม อยู่ในระดับค่ อนข้างมาก ( X = 3.84)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ร่ วมพิจารณาคัดเลือก
หนังสื อ ( X = 3.93) กําหนดกิจกรรมทีจะพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของนักเรี ยน และพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน ( X = 3.89)
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว ม ในการบริ ห ารการศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐานสํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี เขต 1 จํา แนกตาม
ขนาดสถานศึ กษา คื อ สถานศึ กษาขนาดเล็ กและสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้า น
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

57
3. ผลการเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว ม ในการบริ ห ารการศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐานสํานักงานเขตพืนที การศึ ก ษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 จํา แนกตาม
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานตามสถานภาพ คื อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็ นกรรมการภายในและกรรมการภายนอก โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครังนี มีประเด็นทีนํามาอภิปรายได้ดงั นี
1. การมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารการศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในภาพรวม อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ทังนี เป็ นเพราะคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานของแต่ละโรงเรี ยนทราบถึ งบทบาทหน้าที
ที บัญ ญัติ ไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2)
พ.ศ. 2545 ให้มีหน้าที 2 ประการสําคัญ คือ 1) กํากับกิจกรรมของโรงเรี ยน และ 2) สนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มกิจกรรมของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2547 : 17 - 18)
ทีให้ความสําคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีความจําเป็ นและสําคัญยิงต่อ
การจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็ นการศึกษาเพือปวงชน จําเป็ นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารให้มากทีสุ ด สถานศึกษาจะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ กียวข้องทุกภาคส่ วน
รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ สอดคล้องกับแนวความคิดเรื องการกระจายอํานาจการบริ หารและการ
จัดการและการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อันจะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย และเกิดความพึงพอใจ
ของผูร้ ั บบริ การ อนึ งรู ปแบบของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน และบทบาทหน้าทีของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานดํา เนิ นการมาแล้วตังแต่ พ.ศ.2542 จนถึ ง ปั จ จุ บ ันรวม
ระยะเวลาได้ 14 ปี ทําให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิ บตั ิ
ตามระเบี ย บมากยิงขึ น ซึ งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของปนิ ดา ปั นดอน (2553 : บทคัด ย่อ ) ได้
ศึกษาวิจยั เรื อง การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในการจัดการโรงเรี ยนแม่ตืน
วิ ท ยาคม อํา เภออมก๋ อย จัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้ ส รุ ปผลการศึ ก ษาว่ า การมี ส่ ว นร่ วมของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขันพืนฐาน อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารการศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตาม
ขนาดสถานศึ กษา พบว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขันพืนฐานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า จํานวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานขนาดเล็ก มีจาํ นวน 9 คน ส่ วนใหญ่จะอยู่ในชุ มชนขนาดเล็ก ทําให้โรงเรี ยน
ทําการสรรหาคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานได้ผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ และมี คุณสมบัติ
ไม่หลากหลายเหมือนโรงเรี ยนขนาดใหญ่ทีมีจาํ นวนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน จํานวน
15 คน ส่ วนใหญ่ จะอยู่ ใ นชุ ม ชนขนาดใหญ่ โ รงเรี ย นสามารถทํา การสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานได้ผมู ้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 มาตรา 38 วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับ
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาได้มากกว่า สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวิลเลียม (William. 2003 : Abstract) ได้สรุ ปผลการศึกษาว่า ความร่ วมมือของ
กลุ่ มต่ าง ๆ ที มี ส่วนได้ส่ วนเสี ยแตกต่างกัน ส่ งผลต่อประเด็นอันเป็ นปั จจัยที มี ผลต่ อกระบวนการ
บริ หารการศึกษา
3. ผลการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตามสถานภาพ พบว่า การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็ นคณะกรรมการภายในและกรรมการภายนอกโรงเรี ยน โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานมาจาก
ตัวแทนบุคคลทีหลากหลาย มีความรู ้และประสบการณ์ในการทีจะช่วยกันบริ หารและจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขันพืนฐานแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และผูแ้ ทนศิษย์เก่า ซึ งบุคคลเหล่านี มีความชํานาญเฉพาะด้าน ซึ งอาจจะ
ไม่เกียวข้องกับการศึกษามากนัก แต่จะเป็ นการสะท้อนปั ญหาและความต้องการด้านคุณภาพการศึกษา
และลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน สําหรับตัวแทนครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน
จะมี ความชํานาญในสายวิชาชี พครู มี ความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนรู ้ และการบริ หารสถานศึ กษา
ต้องมีพืนความรู ้ อย่างน้อยปริ ญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชี พ สอดคล้องกับธี รวุฒิ เจริ ญรัมย์ (2544 :
บทคัดย่อ) ทีกล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็ นบุคคลภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน
กับบุคคลภายนอกสถานศึกษาขันพืนฐานมีความรู ้ ความเข้าใจ แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษา ควรดํา เนิ น การการอบรมให้ ค วามรู ้
ความเข้าใจคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื องของบทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขันพืนฐาน เพือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทุกคน เข้าใจในบทบาทหน้าทีได้ชดั เจน
ไม่มี ความแตกต่า งระหว่า งขนาดของสถานศึ กษาและระหว่า งองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามสถานภาพ
2. ควรเปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนสามารถสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานตามจํานวนและคุ ณสมบัติทีโรงเรี ยนต้องการ จะทําให้การมี ส่วนร่ วมในการบริ หาร
การศึกษา ยืดหยุน่ และหลากหลายยิงขึน
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั.งต่ อไป
1. ควรศึ กษารู ปแบบของการบริ หารเชิ ง พลวัตโดยใช้การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพ ทังนีเพือให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก
2. ควรศึ กษาปั จจัยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน
ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

