
บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ผูว้จิยัขอนาํเสนอการสรุปผล  อภิปรายผล  

และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปนี�  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาการมี ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 2. เพื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  โดยจาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงาน   

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํนวน  98  แห่ง  จาํแนกเป็นสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดใหญ่  25  แห่ง  ซึ� งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแห่งละ  15  คน  สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดเล็ก  73  แห่ง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  9  คน  รวมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานทั�งสิ�น 1,032  คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ที� ใช้ในการวิจ ัย   ไดจ้ากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�น 

(Stratified Random Sampling)  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

จาํนวน  8  กลุ่ม  คาํนวณโดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ  เครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and 

Mogan. 1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  278  คน  เพื�อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานแห่งละเท่า ๆ กนั  จึงปรับเพิ�มเป็น  280  คน โดยเปรียบเทียบตามสัดส่วนของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั� งนี�   ได้แก่  แบบสอบถามเกี�ยวกับระดับ         
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
ดงันี�  
 ตอนที�  1  เพื�อสอบถามขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัขนาดของสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  และสถานภาพกรรมการในคณะกรรการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  4  ดา้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
โดยอาศยัแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1961 : 125)  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่งถึง     
สถานศึกษาขั� นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1                 
เพื�อขอความอนุเคราะห์ผู ้บ ริหารสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน                 
ตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเอง  ได้แบบสอบถามคืนมา 
จาํนวน 280 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดของสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ   
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงบรรยาย  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน   
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั�นพื�นฐาน ตามขนาดของสถานศึกษาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตามสถานภาพและโดยใชก้ารทดสอบค่าที  (t-test) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�   สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดบั    
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ค่อนขา้งมาก ( X  = 3.82)   เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ        
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.87)  ด้านกาํกับกิจการ       
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ด้านการปฏิบติัหน้าที�อื�นตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กาํหนด       
( X  = 3.84)  และด้านการบริหารงานบุคคล  สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.71)  ตามลาํดบั  1) ดา้นกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
พบวา่  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.84)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  โดยเรียงค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย  3  ลาํดบัแรก  คือ  ให้ความเห็นชอบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินการ     
จดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแก่สถานศึกษา ( X  = 4.00)  ติดตามการดาํเนินงาน          
ตามเป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.80)  และ
พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด  เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.78)  ตามลําดับ 2)  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ            
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในการจดัการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.87)           
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3  ลาํดบัแรกไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ     
ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 4.03)  ส่งเสริม  
สนับสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตรสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.93)  ด้านการบริหารงานทั�วไป  
พิจารณาและให้การส่งเสริม  สนับสนุนเกี�ยวกบัการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ( X  = 3.91)            
3) ด้านการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา         
ขั�นพื�นฐาน พบวา่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 3.70)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียง
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3  ลาํดับแรก คือ เสนอให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการ       
ถา้เห็นว่าขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานควรได้รับการพฒันาหรือยกย่องชมเชย    
ให้ขวญักําลังใจ  ( X  = 3.84)  พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนกลยุทธ์               
แผนปฏิบติัการ  และแนวทางในการบริหารงานบุคคล   ติดตาม  ดูแลให้ดาํเนินการเป็นไปตาม    
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัการและแนวทางที�กาํหนด ( X  = 3.73)  4) ด้านการปฏิบติัหน้าที�อื�น          
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนขา้งมาก ( X  = 3.84)                
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย  3  ลาํดบัแรก คือ ร่วมพิจารณาคดัเลือก
หนงัสือ ( X  = 3.93)  กาํหนดกิจกรรมที�จะพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน  และพฒันาระบบ
การควบคุมภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.89)       
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ      
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาํแนกตาม     
ขนาดสถานศึกษา  คือ  สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน      
ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ      
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํแนกตาม     
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ  คือ  คณะกรรมการ       
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นกรรมการภายในและกรรมการภายนอก  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัครั� งนี�   มีประเด็นที�นาํมาอภิปรายไดด้งันี�  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
ทั�งนี� เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของแต่ละโรงเรียนทราบถึงบทบาทหน้าที�      
ที�บัญญติัไวใ้นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2)        
พ.ศ. 2545 ใหมี้หนา้ที�  2  ประการสาํคญั  คือ  1) กาํกบักิจกรรมของโรงเรียน และ 2) สนบัสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน.  2547  : 17 - 18)  
ที�ใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  มีความจาํเป็นและสําคญัยิ�งต่อ
การจดัการศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพื�อปวงชน จาํเป็นตอ้งให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารให้มากที�สุด สถานศึกษาจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกภาคส่วน 
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรื�องการกระจายอาํนาจการบริหารและการ
จดัการและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  และเกิดความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ  อนึ� งรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และบทบาทหน้าที�ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการมาแล้วตั� งแต่  พ.ศ.2542  จนถึงปัจจุบันรวม
ระยะเวลาได ้ 14  ปี  ทาํให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความรู้  ความเขา้ใจและปฏิบติั
ตามระเบียบมากยิ�งขึ� น  ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยของปนิดา  ปันดอน (2553 : บทคดัย่อ)  ได้
ศึกษาวจิยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการโรงเรียนแม่ตื�น
วิทยาคม  อํา เภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   ได้สรุปผลการศึกษาว่า   การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ      สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ       
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
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ทางสถิติที�ระดบั  .01  ซึ� งเป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า  จาํนวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก  มีจาํนวน  9  คน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก  ทาํให้โรงเรียน      
ทาํการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไดผู้มี้ความรู้  ความสามารถ  และมีคุณสมบติั     
ไม่หลากหลายเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ที�มีจาํนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  จาํนวน  
15  คน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่โรงเรียนสามารถทําการสรรหาคณะกรรมการ         
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานไดผู้มี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัตรงตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มาตรา  38  วรรคสองและวรรคสาม  ประกอบกบั
กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาไดม้ากกวา่  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิลเลี�ยม (William.  2003 : Abstract)  ไดส้รุปผลการศึกษาว่า ความร่วมมือของ     
กลุ่มต่าง ๆ ที�มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกนั ส่งผลต่อประเด็นอนัเป็นปัจจยัที�มีผลต่อกระบวนการ
บริหารการศึกษา 
 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํแนกตามองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นคณะกรรมการภายในและกรรมการภายนอกโรงเรียน  โดยรวมและ
รายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .01  ซึ� งเป็นไปตามสมมุติฐานมาจาก
ตวัแทนบุคคลที�หลากหลาย  มีความรู้และประสบการณ์ในการที�จะช่วยกนับริหารและจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแตกต่างกนั  ไม่วา่จะเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ซึ� งบุคคลเหล่านี� มีความชาํนาญเฉพาะดา้น  ซึ� งอาจจะ
ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษามากนกั  แต่จะเป็นการสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการดา้นคุณภาพการศึกษา
และลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน  สําหรับตวัแทนครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน    
จะมีความชาํนาญในสายวิชาชีพครู  มีความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษา     
ตอ้งมีพื�นความรู้  อยา่งนอ้ยปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพ  สอดคลอ้งกบัธีรวุฒิ  เจริญรัมย ์(2544 : 
บทคดัยอ่)  ที�กล่าววา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นบุคคลภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
กบับุคคลภายนอกสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความรู้  ความเขา้ใจ  แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงันี�  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. หน่วยงานที� เกี�ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ควรดําเนินการการอบรมให้ความรู้      
ความเขา้ใจคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื�องของบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ขั�นพื�นฐาน เพื�อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานทุกคน เขา้ใจในบทบาทหน้าที�ไดช้ดัเจน  
ไม่มีความแตกต่างระหว่างขนาดของสถานศึกษาและระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการ    
สถานศึกษาตามสถานภาพ 
 2. ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถสรรหา  และคดัเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั�นพื�นฐานตามจาํนวนและคุณสมบติัที�โรงเรียนตอ้งการ  จะทาํให้การมีส่วนร่วมในการบริหาร    
การศึกษา ยดืหยุน่และหลากหลายยิ�งขึ�น 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั.งต่อไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบของการบริหารเชิงพลวตัโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  ทั�งนี� เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก 
 2. ควรศึกษาปัจจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน     
ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   
 
   
 




