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บทที่  5
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรุปวัตถุประสงคของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  สําหรับนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
ดังนี้

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย

5.1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  4   ดาน   คือ  
ดานวิชาการ   ดานงบประมาณ    ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป   ตามความคิดเห็นของครู

5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  4   ดาน  คือ     
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน

5.2  สมมติฐานการวิจัย

5.2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  4  ดาน  
แตกตางกัน

5.2.2 ครูที่มีประสบการณปฏิบัติงานตางกัน  มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  
จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน
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5.3  วิธีดําเนินการวิจัย

5.3.1 กลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  (Stratisfied 
Random Sampling)  เทียบสัดสวนแลวสุมอยางงาย  ไดครู  จํานวน  260  คน

5.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีเครื่องมือ  2  ตอน  คือ
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดาน
งบประมาณ  ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป

5.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด  269  ฉบับ 
ไดคืนมา  260  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณ  96.65

5.3.4 การวิเคราะหขอมูล
 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  แบบสอบถามตอนที่  1  เปนแบบสอบถาม
ที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยความถี่และคารอยละ  ตอนที่  2  
เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  4  ดาน  วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย  ( x )   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
ในการเปรียบเทียบใช  t-test

5.4  สรุปผลการวิจัย

5.4.1 ตอนที่ 1  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
 ครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจํานวน  209  คน  คิดเปนรอยละ 80.40  และมี
วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  19.60
 ครูมีประสบการณต่ํากวา  10  ป  จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  25.80  และมี
ประสบการณมากกวา  10  ปขึ้นไป  จํานวน  193  คน  คิดเปนรอยละ  74.20
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5.4.2 ตอนที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ฉะเชิงเทรา  เขต 1  
สรุปผลดังนี้
 ผลการวิจัย พบวา  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เขต  1  ในภาพรวม  4  ดาน  และเปนรายดาน   อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ  1)  ดานวิชาการ   2)  ดานบริหารทั่วไป  
3)  ดานงบประมาณ  4)  ดานบุคลากร
 เมื่อพิจารณาแตละดานดังรายละเอียดตอไปนี้

1) ดานวิชาการ  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูในระดับ
ปานกลาง
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสรางแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ย  รองลงมาคือ  
สงเสริมใหสถานศึกษาไดใชภูมิปญญาที่มีในชุมชนและทองถ่ินมารวมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ  เสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุมสาระ  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย  รองลงมาคือ  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรูดานวิชาการ
แกชุมชน  องคกรและสถาบันอื่นๆ

2) ดานบริหารทั่วไป  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูใน
ระดับปานกลาง
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  
ใหความเห็นขอเสนอแนะในงานบริการสาธารณะ  ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา  คือ  ใหขอเสนอแนะ
ในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินของสถานศึกษา
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ  การใหความเห็นและขอเสนอแนะในการจัด
ทําสํามะโนผูเรียน  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยรองลงมา  คือ  การใหความเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ

3) ดานงบประมาณ  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูใน
ระดับปานกลาง
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  
สนับสนุนในการจัดหาระดมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา  ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ  
ใหขอเสนอแนะในการจัดระบบการใหทุนการศึกษา  ทุนกูยืมแกนักเรียน
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ ใหขอคิดเห็นในการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยรองลงมา คือ  มีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณ
ของสถานศึกษา

4) ดานบุคลากร  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูในระดับ
ปานกลาง
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน คือ  
การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในชุมชนและทองถิ่นมาชวยจัดการศึกษา  ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา  
คือ  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางเครือขายทรัพยากรบุคคล  และ
องคกรเพื่อการศึกษา
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ  การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผน
อัตรากําลังของขาราชการครูในสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยรองลงมา  คือ  ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

5.4.3 ตอนที่  3  เปรยีบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน
 จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  
ในภาพรวม  4  ดาน  และเปนรายดานไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  1  ในภาพรวม  4  ดาน แตกตางกัน  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา   แตกตางกัน  3  ดาน  คือ  ดานงบประมาณ  
ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว
 สวนดานวิชาการไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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5.5  อภิปรายผล

 จากการวิจัยความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  มีสาระที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
 จากผลของการวิจัย  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉะเชิงเทรา  เขต  1  ในภาพรวม  4  ดาน  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้
เปนเพราะวา  ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับ
ปานกลาง   ครูจึงไมเห็นบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ใหขอเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  เรืองยศ  พจนนุสนธ  (2541 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  
พบวา  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนมีความสอดคลองกัน  ในงานสวนใหญของ
โรงเรียน  ตลอดทั้งการมีสวนรวมจริงของคณะกรรมการโรงเรียน  ก็สอดคลองกันอยูในระดับ
ปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรีย  สิงหเจริญ  (2545 : 75 – 76) ไดศึกษาสภาพและ
ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาพรวมก็สอดคลองกันอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
  ดานวิชาการ  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูในระดับปานกลาง และ
มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ  ทั้งนี้เปนเพราะวา  งานบริหารวิชาการ ถือไดวาเปนหัวใจของการบริหาร
โรงเรียน  เพราะการที่จะพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับแกผูปกครอง  ชุมชน  
โรงเรียนจะตองสรางความเชื่อมั่นในดานวิชาการ  ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองแสดง
บทบาทหนาที่ของตนเองในดานการบริหารวิชาการใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ินใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดลอม  กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ  เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  รับทราบและ
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วัลลภ  บุญกิตติเจริญ  (2547 : 89)  วิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  
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ในภาพรวม  4  งาน  งานการบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง  และมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ  
เชนเดียวกัน  เพราะวาการบริหารวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา  สถานศึกษาไดกําหนด
แนวดําเนินการไวอยางชัดเจน  และมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรที่เกิดจากความตองการของชุมชน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดสรางแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษา  
มีความตองการที่จะใหโรงเรียนไดจัดสรางแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหมาก  เพราะการที่
โรงเรียนไดจัดทําแหลงเรียนรูที่หลากหลายขึ้นในโรงเรียนจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู   และครูผูสอนในโรงเรียนสามารถบูรณาการการสอนได   
ซ่ึงการสนับสนุนในขอนี้ทําใหครูมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  
และเห็นการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนรูปธรรม  สอดคลองกับงานวิจัยของ  โยทะกา  
แกวปล่ัง  (2529 : 69)  วิจัยเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ในดานการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด

 ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา  คือ  สงเสริมใหสถานศึกษาไดใชภูมิปญญาที่มีในชุมชน
และทองถ่ินมารวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความตองการใหโรงเรียนไดใชแหลงภูมิปญญาในทองถ่ินมารวมในการจัดการเรียนการสอน  
ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูที่ปฏิบัติจริง  สามารถศึกษาไดตลอดเวลา  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อเมนุ  เทคา  (Amenu  Tekaa  อางใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2537 : 
185)  ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดีย ในประเทศแคนาดา  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  การจัดการศึกษาประสพความสําเร็จในชุมชนที่มีประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน 
และสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้น  เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  การจัด
การศึกษาก็จะประสพความสําเร็จ
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ  เสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุมสาระ  ทั้งนี้เปนเพราะวา  คณะกรรมการสถานศึกษาแตละคนมีความรูที่แตกตางกัน 
และการใหขอเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรของแตละกลุมสาระทําไดยาก  ซ่ึงในบางโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ยังไมมีเวลาที่จะศึกษาลงไปถึง    สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรีย  สิงหเจริญ  (2545 : 80)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  สภาพและปญหาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  คณะกรรมการมีสวนพิจารณาการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  มีการปฏิบัตินอย
 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยรองลงมา  คือ  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรูดานวิชาการ
แกชุมชน  องคกร และสถาบันอื่นๆ  ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาแตละคน  ตองไป
ประกอบอาชีพ  มีงานประจํา  ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูดานวิชาการในการเสนอแนะ
แกชุมชน   ซ่ึงสอดคลองกับ  เรืองยศ  พจนนุสนธ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  คณะกรรมการ
โรงเรียนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเอง  อันเนื่องมาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย  มีภารกิจการงานมาก  พื้นฐาน
การศึกษาต่ํา  ไมมีเวลาในการเขาไปมีสวนรวม
 ดานบริหารทั่วไป  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1   อยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย
อยูในลําดับที่สอง  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ดานบริหารทั่วไปเปนภารกิจงานใหมของโรงเรียนที่รวม
ดานตางๆ  ของโรงเรียนที่ตองปฏิบัติ  ทั้งเปนงานภายในและงานที่ตองติดตอกับบุคคลและ
หนวยงานภายนอก  ไดแก  งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่  และงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และตองใชเวลาในการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง  
ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีเวลา  สอดคลองกับงานวิจัยของเรืองยศ  พจนนุสนธ  (2541 : 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม  พบวา  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน  โดยรวมทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง  สําหรับปญหาการปฏิบัติคณะกรรมการโรงเรียนขาดความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเอง  อันเนื่องมาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย  มีภารกิจการงานมาก  พื้นฐาน
การศึกษาต่ํา  ไมมีเวลาในการมีสวนรวม
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  ใหความเห็น
ขอเสนอแนะในการบริการสาธารณะ  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษาไดให
ความสําคัญกับงานดานบริการสาธารณะเปนอยางมาก  เนื่องจากวา  ถาโรงเรียนสามารถ
ที่ใหบริการแกชุมชนในดานตางๆ  ไดมากโรงเรียนก็จะไดรับการชวยเหลือจากชุมชนมากขึ้น  
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 9)  ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาแสดง
บทบาทในการใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและทองถ่ิน  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน
เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
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 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากรองลงมา   คือ  การใหขอเสนอแนะในการดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยสินของสถานศึกษา  ซ่ึงเปนขอที่คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญและปฏิบัติ
จนทําใหครูเกิดความพึงพอใจ   ทั้งนี้เนื่องจากวาการที่โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
มาจากราชการและเอกชนโรงเรียนควรมีการดูแล  บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชไดอยางคุมคา
กับที่ไดรับสนับสนุนมา  และทรัพยสินบางอยางไดมาจากการรวมกันบริจาคของประชาชน
ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู   สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 9)  
กําหนดไววาคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษาไว  และจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศกําหนด
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ  การใหความเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทํา
สํามะโนผูเรียน  ในขอนี้คณะกรรมการสถานศึกษาอาจจะมีความเห็นวา  เปนสวนที่โรงเรียน
ตองเปนผูดําเนินการเอง  ซ่ึงการใหขอคิดเห็นอาจจะทําไดไมมากนัก  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ภูวนาท  คงแกว  (2538 : 88)   ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กบัชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ   ผลการวิจัย 
พบวา  มีการสํารวจชุมชนโดยสอบถามนักเรียน และผูปกครองยังเปนปญหา
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย รองลงมาคือ  การใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ   ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาแตละคน  
ยังขาดความรูความเขาใจในการใชขอมูล  แสวงหาความรวมมือ  ความชวยเหลือ  เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนงานการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ  ศศิภัทรกุล  (2541 : 81)  ไดทํา
การศึกษาวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา  การศาสนา และการวัฒนธรรม  
อําเภอในจังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา  สวนที่คณะกรรมการปฏิบัตินอย คือ  การนําขอมูล
มาประมวลผล  วิเคราะหและจัดทําดัชนีพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
 ดานงบประมาณ  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  อยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย
อยูในลําดับที่สาม  ทั้งนี้เปนเพราะวา  งานในดานการบริหารงานงบประมาณ  เปนเรื่องของ
การบริหารภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่สนับสนุนความชวยเหลือ  
คอยกํากับติดตาม  อีกทั้งงบประมาณตางๆ  ที่รัฐจัดใหก็กําหนดวิธีการและสัดสวนของคาใชจาย
ไวแลว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  กิตติชัย  เมืองมา  (2540 : 108)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษา  การศาสนา และการวัฒนธรรม  จังหวัดเชียงราย  
ผลการวิจัยพบวา  คณะกรรมการปฏิบัติในเรื่อง   การนําเสนอกรอบนโยบาย   เปาหมาย  
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วัตถุประสงค มาตรการของกระทรวงใหรับทราบนอยกวาเรื่องอ่ืนๆ  สวนปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่พบมาก คือ  ขาดการประสานงานระหวางคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด กับคณะกรรมการระดับอําเภอ  และคณะกรรมการไมมีอํานาจเพียงพอหรือชัดเจน
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน คือ  สนับสนุน
ในการจัดหาระดมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดใหความสําคัญกับงานจัดหารายไดจากภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  ไพศาล  อินทับทัน  (2527 : 78)  วิจัยเร่ือง  การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียน
ประถมศึกษา และผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  
ทั้งสองกลุมตัวอยางมีความหวังที่จะใหคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  
ปฏิบัติหนาที่ดานการใหประสานงานกับสถาบันตางๆ  ในชุมชนเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมา ไดแก  
ดานการใหคําแนะนําหรือเสนอแนะแกผูบริหารโรงเรียนและการใหความชวยเหลือสนับสนุน
กิจการทั่วไปของโรงเรียน
 ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา  คือ  ขอเสนอแนะในการจัดระบบการใหทุนการศึกษา  
ทุนกูยืมแกนักเรียน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษามีความตองการใหนักเรียนทุกคน
ไดรับทุนการศึกษา  และทุนกูยืมเรียนทุกคน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ไพศาล  อินทับทัน 
(2527 : 78)  วิจัยเร่ืองการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา และผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  ทั้งสองกลุมตัวอยางมีความคาดหวัง
ที่จะใหคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา   ปฏิบัติหนาที่ดานการประสานงาน
กับสถาบันตางๆ  ในชุมชนเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาไดแก  ดานการใหคําแนะนํา หรือเสนอแนะ
แกผูบริหารโรงเรียน และการใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจการทั่วไปของโรงเรียน
  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ  การใหขอคิดเห็นในการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน  ซ่ึงอาจเปนขอที่คณะกรรมการสถานศึกษาไมมีความเขาใจ หรือเขาใจวา
เปนหนาที่ของสถานศึกษาตองทําอยูแลว  จึงไมเขามาใหขอเสนอแนะหรือดําเนินการใดๆ  
ทั้งที่การจัดทําระบบฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสินเปนสิ่งสําคัญตองคอยชวยกันตรวจสอบดู
ทรัพยสินวาสิ่งใดใชได  ส่ิงใดเสียหาย  จะตองดําเนินการซอม  ส่ิงใดมีนอยจะไดซ้ือเพิ่มเติม  
เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาไมเขาใจ  จึงทําใหการใหขอคิดเห็นในการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน  มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  เรืองยศ  พจนนุสนธ  
(2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  
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จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง  สําหรับปญหาการปฏิบัติงาน  พบวา  คณะกรรมการโรงเรียน  ขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องการจัดการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง  อันเนื่อง
มาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย  มีภารกิจการงานมาก  พื้นฐานการศึกษาต่ํา  ไมมีเวลา
ในการมีสวนรวม
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย  รองลงมาคือ  การมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณ
ของสถานศึกษา  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
งานการเงิน  จึงทําใหไมสามารถเสนอแนะหรือใหคําแนะนํางานในดานนี้ได  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  โยทะกา  แกวปล่ัง  (2529 : 69)  ไดศึกษาเรื่อง  สภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปฏิบัติไดนอย  ทั้งนี้เพราะไมมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ  เทาครู
 ดานบุคลากร  ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  อยูในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ยอยูลําดับที่ส่ีของงาน  4   ดาน  ทั้งนี้เพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาอาจจะมีความเห็นวา
การบริหารงานบุคคลเปนงานภายในของสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาควรจะตองมีการบริหาร
จัดการ  เพราะจะทราบขอมูลความสามารถของบุคลากร  รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน  โดยทางคณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนผูที่คอยสนับสนุนสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิภา  วรรณรักษ  (2541 : 67)  ไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การดําเนินงานของคณะ
กรรมการโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดลําปาง  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาและอุปสรรค  พบวา  
กรรมการโรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  บทบาท  อํานาจหนาที่  
ขาดงบประมาณและการนิเทศอยางตอเนื่อง  ควรที่จะมีการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  
บทบาทของบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพของกรรมการโรงเรียนฝายอื่นๆ  
โดยเฉพาะฝายตัวแทนชุมชนใหออกมาในรูปของการทุมเทเสียสละใหกับการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  การสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนและทองถ่ินมาชวยจัดการศึกษา  ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดเห็นความสําคัญของการนําเอาทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ทั้งนี้เพราะวา ในบางครั้งโรงเรียนขาดบุคลากร
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ที่มีความรูในเรื่องบางเรื่อง  แตชุมชนมีบุคลากรที่สามารถจะทดแทนได  ทําใหโรงเรียนลดปญหา
ขาดแคลนบุคลากร  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ไพศาล  อินทับทัน  (2527 : 78)  วิจัยเร่ือง  
การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาและผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  ทั้งสองกลุมตัวอยางมีความคาดหวังที่จะใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  ปฏิบัติหนาที่ในดานการประสานงานกับสถาบันตางๆ  
ในชุมชนเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมา ไดแก  ดานการใหคําแนะนํา  หรือเสนอแนะแกผูบริหาร
โรงเรียนและการใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจการทั่วไปของโรงเรียน
 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากรองลงมา  คือ  การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุน
ใหสถานศึกษาสรางเครือขายทรัพยากรบุคคลและองคกรเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้เพราะวาในบางครั้ง
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูไมมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถเพียงพอ  แตในชุมชนอื่นๆ  
หรือผูที่คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูจักมีความรูความสามารถ  ซ่ึงก็สามารถที่จะดึงมา
ชวยเหลือโรงเรียนในบางเรื่องได  และในทางตรงกันขามโรงเรียนก็สามารถใหบุคลากร
ในโรงเรียนไปชวยเหลือโรงเรียน  ชุมชนอ่ืนๆ  ที่มีความตองการทําใหเกิดเปนเครือขายทรัพยากร
บุคคล  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ไพศาล  อินทับทัน  (2527 : 78)  วิจัยเร่ือง  การศึกษาบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  และผูบริหารโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  ทั้งสองกลุมตัวอยางมคีวามคาดหวังที่จะให
คณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติหนาที่ในดานการประสานงาน
กับสถาบันตางๆ  ในชุมชนเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมา  ไดแก  ดานการใหคําแนะนําหรือเสนอแนะ
แกผูบริหารโรงเรียน และการใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจการทั่วไปของโรงเรียน
 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ  การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนอัตรากําลังของขาราชการครูในสถานศึกษา  ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษา
ไมมีขอมูลของครูผูสอนในโรงเรียนอยางเพียงพอ  และไมสามารถที่จะหาอัตรากําลังจากที่ไหน
มาทดแทนอัตรากําลังที่ขาดแคลน  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภา  วรรณารักษ  (2541 : 95)  
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูป
สถานศึกษา :  ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง  
ผลการวิจัยพบวา  ปญหาและอุปสรรคของกรรมการโรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ  บทบาท  อํานาจหนาที่  ขาดงบประมาณ  และการนิเทศอยางตอเนื่อง  ควรที่จะมี
การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียน
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 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอย  รองลงมาคือ  การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษา  ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เรืองยศ  พจนนุสนธ  
(2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  
จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน  โดยรวมทุกดาน
อยูในระดับปานกลาง  สําหรับปญหาการปฏิบัติงาน  พบวา  คณะกรรมการโรงเรียน  ขาดความรู  
ความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง  
อันเนื่องมาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย  มีภารกิจการงานมาก  พื้นฐานการศึกษาต่ํา  ไมมีเวลา
ในการมีสวนรวม
 ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมและรายดาน  
ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะวาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาตองปฏิบัติ
บทบาทหนาที่ในสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดไว   ซ่ึงเปนบทบาทที่ชัดเจน
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่ปฏิบัติใหไดมากที่สุด
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผลการวิจัยพบวา  
ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จําแนกตามประสบการณ  ในภาพรวม  4   ดาน   
แตกตางกัน  ทั้งนี้เพราะวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนมาก  ปฏิบัติงานมานาน  ทําใหรูวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  รามทั้งไมมีเวลาในการมีสวนรวมกิจกรรม
ของสถานศึกษามากพอ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วัลลภ  บุญกิตติเจริญ  (2524 : 89)  วิจัยเร่ือง 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญไมคอยมีเวลาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  
ของสถานศึกษา  และไมเขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งมีความรูนอย

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  แตกตางกัน  3  ดาน  คือ  ดานงบประมาณ  
ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป  ทั้งนี้เปนเพราะวางานทั้ง  3  ดาน  เปนเรื่องของการบริหาร
ภายในสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่สนับสนุนความชวยเหลือ  คอยกํากับ
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ติดตามใหถูกตองตามที่รัฐกําหนดวิธีการมาใหปฏิบัติ และตองสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ  
สรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในสถานศึกษาใหปฏิบัติงานไดตามความสามารถของคณะกรรมการ
สถานศึกษาแตละสถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นรีวรรณ  พรชุม และคณะ  (2537 : 
ก – ค)  วิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษา
เพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน  จังหวัดขอนแกน  พบวา  กรรมการสวนใหญขาดความรู
เกี่ยวกับงานและบทบาทของตนเอง  ไมมีเวลาพอ  สวนปญหาของกรรมการการศึกษาเกือบ
คร่ึงหนึ่ง  คือ  ผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวม
 สวนงานวิชาการไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะวา  สถานศึกษาไดกําหนดแนว
ดําเนินการไวอยางชัดเจนและมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรที่เกิดจากความตองการของชุมชน  ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษา
ก็ใหความสนับสนุน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วัลลภ  บุญกิตติเจริญ  (2547 : 89)  วิจัยเร่ือง  
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบวา  งานการบริหารวิชาการ  อยูในระดับปานกลางและมีคาเฉลี่ยสูงกวางานดานอื่นๆ

5.6 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

 การวิจัยเรื่อง  ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  มีขอเสนอแนะการนําผล
การวิจัยไปใชดังนี้

5.6.1 ระดับสถานศึกษา
1) ผูบริหารสถานศึกษา  ควรจัดอบรมครูในสถานศึกษาใหเขาใจบทบาทหนาที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ผูบริหารสถานศึกษาควรใหครูในสถานศึกษาไดเขารวมประชุมรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง
3) ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานควรรวมจัดกิจกรรมเผยแพรผลการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาในการสราง
ความรู   ความเขาใจใหกับชุมชนไดทราบถึงสภาพความเปนอยูและผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาในแตละปการศึกษา
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5.6.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ควรจัดอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรประสานงานกับหนวยงานการจัดการศึกษา

เพื่อกําหนดหลักสูตรและแนวทางในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ที่สูงขึ้น

5.7  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

5.7.1 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในดานบุคลากร  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ  ซ่ึงจะไดนําผลการวิจัย
ที่ไดมาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนอื่นๆ

5.7.2 ศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
5.7.3 ศึกษาความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา


