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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

               ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา  และความตองการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ซึ่งเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม  โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปแลว

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบความเรยีง  แบงออกเปน 4  ตอนดังนี ้

               ตอนที ่1  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  นําเสนอ  

ผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาความถี่และรอยละ 

               ตอนที ่2  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทรา  นําเสนอ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

               ตอนที ่3  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศกึษาตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  นําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

               ตอนที ่4  เปนการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถามในดาน

การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคล  การบริหารทัว่ไป  และอื่น ๆ  โดย

ไดนําขอเสนอแนะที่ไดมาจดัหมวดหมูตามวงจรบรหิารคุณภาพ PDCA 
 

ตอนที่ 1  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  นําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลเปนคาความถี่และรอยละ 
 
 

ตาราง 2  สถานภาพของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน      
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

 ชาย          133       61.29 

 หญิง            84       38.71 
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ตาราง 2  (ตอ)  สถานภาพของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

2.  อาย ุ    

 นอยกวา 30 ป            12     5.53 

 30 – 40  ป            36   16.59 

 41 – 50  ป          101   46.54 

 51  ป ข้ึนไป            68   31.34 

3.  ระดับการศึกษา    

 ต่ํากวาปริญญาตรี            72   33.18 

 ปริญญาตรี          115   53.00 

 สูงกวาปริญญาตรี            30   13.82 

4.  ขนาดของโรงเรียน    

 ขนาดเล็ก (ไมเกิน 300 คน)            63   29.03 

 ขนาดกลาง (301-500 คน)          112   51.61 

 ขนาดใหญ  (501 คน ข้ึนไป)            42   19.36 

 รวม          217 100 

 

 

               จากตาราง 2  เกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 217  คน 

               เพศ : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

สวนใหญเปนเพศชาย มีจาํนวน 133  คน  คิดเปนรอยละ 61.29  และเปนเพศหญงิ มีจาํนวน  84  คน  

คิดเปนรอยละ 38.71 

               อายุ : คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจงัหวัดฉะเชงิเทรา      

สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งมีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 46.54  รองลงมา มีอายุ 51 ป 

ข้ึนไป  ซึง่มีจาํนวน 68  คน คิดเปนรอยละ 31.34  สวนทีม่ีอายนุอยกวา 30  ป มีจาํนวนนอยที่สุด  

คือ มีจํานวน 12  คน  คิดเปนรอยละ 5.53 

               ระดบัการศึกษา : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากโรงเรยีนมธัยมศึกษา

จังหวัดฉะเชงิเทราสวนใหญมีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  คือ มีจํานวน 115  คน คิดเปน
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รอยละ 53.00  รองลงมาคือระดับการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี ซึ่งมจีํานวน 72  คน  คิดเปนรอยละ 

33.18  สวนทีม่ีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวนนอยที่สุด  คือ มจีํานวน  30  คน   

คิดเปนรอยละ 13.82 

               ขนาดของโรงเรียน : คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชงิเทรา  สวนใหญอยูในโรงเรยีนขนาดกลาง  ซึ่งมจีํานวน 112  คน  คิดเปนรอยละ  

51.61  รองลงมาอยูในโรงเรยีนขนาดเล็ก  มีจํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  29.03  และอยูใน 

โรงเรียนขนาดใหญ  ซึง่มีจาํนวนนอยที่สุด คือ  42  คน  คิดเปนรอยละ 19.36 

 

ตอนที่  2  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ตอการบริหารการศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา  นําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลเปนคาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

               เปนการวิเคราะหจากแบบวัดระดับการมีสวนรวมทัง้ 4  ดาน  คือ  การบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบคุคล  และการบริหารทัว่ไป  มีผลการวิเคราะห  ดงันี ้

 

 

ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของระดับการมสีวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศกึษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของจังหวดั

ฉะเชิงเทราในดานการบริหารวิชาการ   

 

ที่ 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถนศึกษาตอการบริหาร

การศึกษาดานการบริหารวิชาการ 

N  =  217 

(Χ )    (S.D.) 
 

ระดับ 
ลําดับ

ที่ 

1. มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.29   .95 ปานกลาง   5 

2. มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใช 

ในสถานศึกษา 

2.18   .98 ปานกลาง   9 

3. ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.69 1.04 มาก   1 

4. พัฒนาหลักสูตรวิชาของแตละกลุมวิชาใหสอดคลองกับ

สภาพทองถิ่น 

2.21 1.02 ปานกลาง   8 

5. จัดหาวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงประกอบการ

เพื่อฝกประสบการณ 

2.29 1.06 ปานกลาง   6 
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ตาราง 3  (ตอ)  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับการ 

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของ

จังหวัดฉะเชงิเทราในดานการบริหารวิชาการ   

 

ที่ 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถนศึกษาตอการ

บริหารการศึกษาดานการบริหารวิชาการ 

N  =  217 

(Χ )   (S.D.) 
 

ระดับ 
ลําดับ

ที่ 

6. รวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบปฏิบัติงานวิชาการ 1.98 1.02 ปานกลาง 12 

7. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรงานวิชาการ 1.91 1.12 ปานกลาง 13 

8. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในงานวิชาการ 2.12   .99 ปานกลาง 11 

9. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 2.16 1.08 ปานกลาง 10 

10 การสรางบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา 2.24   .97 ปานกลาง   7 

11. การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

และพัฒนาวิชาการ 

2.42   .98 มาก   3 

12. รณรงคใหเด็กทุกคนในพื้นที่บริการไดรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

2.55 1.07 มาก   2 

13. ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อในการปรับปรุง 

และพัฒนางานวิชาการ 

2.31   .95 ปานกลาง   4 

 เฉล่ียรวม 2.26 1.03 ปานกลาง  

 

 

                จากตาราง  3  พบวา  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทราในดานวิชาการโดยรวม  มคีาเฉลี่ย  

(Χ ) = 2.26  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.03  เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไว  มี

ระดับการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาดานวิชาการ  อยูในระดับมปีานกลาง 

 เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาระดับการมสีวนรวมของชมุชนตอการบริหารการศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของจังหวัดฉะเชิงเทราดานวชิาการ  เกี่ยวกับการใหความเหน็ชอบในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  มีคาเฉลีย่ (Χ ) มากที่สุด คือ  2.69  สวนการมีสวนรวมเกีย่วกับการ

กําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบของบุคลากรงานวิชาการ   มีคาเฉลี่ย (Χ )  นอยที่สุด คือ 1.91 
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ตาราง 4  แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับการมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานบริหารงบประมาณ   
 

ที่ 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอการบริหารดานงบประมาณ 

N  =  217 

(Χ )    (S.D.) 
 

ระดับ 
ลําดับ

ที่ 

1. จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ 1.88 1.10 ปานกลาง 6 

2. การพิจารณาแผนการใชจายเงินงบประมาณ 1.92 1.12 ปานกลาง 4 

3. บริหารงบประมาณใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 1.92 1.12 ปานกลาง 4 

4. การติดตามรายงานผลการใชงบประมาณ 1.94 1.11 ปานกลาง 3 

5. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 1.70 1.12 ปานกลาง 8 

6. การแตงตั้งกรรมการจัดซื้อ – จัดจาง  ควบคุมการกอสราง

ตรวจการจาง  ตรวจรับพัสดุ 

1.68 1.18 ปานกลาง 9 

7. การเบิกจายเงินงบประเภทตางๆ 1.65 1.18 ปานกลาง   10 

8. การเรียกเก็บเงินคาบํารุงประเภทตาง ๆ จากผูปกครอง 1.95 1.18 ปานกลาง 2 

9. การดําเนินการดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 1.86 1.15 ปานกลาง 7 

10

. 

ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารและพัฒนา

งานดานงบประมาณ 

1.95 1.03 ปานกลาง 1 

 เฉล่ียรวม 1.84 1.13 ปานกลาง  

  
 

 จากตาราง 4  พบวา  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหาร 

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา  ในดานงบประมาณโดยรวมมีคาเฉลี่ย 

(Χ )  = 1.84  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.13  เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไว   

มีระดับการมสีวนรวมในการบริหารการศกึษาดานงบประมาณอยูในระดับปานกลาง  

             เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทราดานบริหารงบประมาณเกี่ยวกับ

การเรียกเก็บเงินคาบํารุงประเภทตาง ๆ  จากผูปกครองและเกี่ยวกับการใหความคิดเห็นและ 

ขอเสนอแนะในการบรหิารและพัฒนางานดานงบประมาณ  มีคาเฉลีย่ (Χ )  มากที่สุด  คือ 1.95  

สวนการมีสวนรวมเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิงบประมาณประเภทตาง ๆ  มีคาเฉลี่ย (Χ ) นอยที่สุด 

คือ 1.65 
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ตาราง 5  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับการมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานบริหารงานบุคคล   

 

ที่ 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอการบริหารงานบุคคล 

N  =  217 

(Χ )     (S.D.) 
ระดับ 

ลําดับ

ที่ 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 1.62 1.10 ปานกลาง 7 

2. การพัฒนาบุคลากร 1.79 1.11 ปานกลาง 1 

3. การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร 1.64 1.12 ปานกลาง 6 

4. การจัดองคกรในสถานศึกษา 1.75 1.09 ปานกลาง 3 

5. การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 1.73 1.21 ปานกลาง 4 

6. การพิจารณาความดีความชอบ 1.43 1.18 นอย 9 

7. การสงเสริมวินัยและดําเนินการทางวินัย 1.76 1.14 ปานกลาง 2 

8. การสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  โอนยายบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

1.38 1.14 นอย   10 

9. การพิจารณาเขาศึกษาอบรมการศึกษาตอ 

ของบุคลากรในสถานศึกษา 

1.48 1.19 นอย 5 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.68 1.19 ปานกลาง 5 

 เฉล่ียรวม 1.63 1.16 ปานกลาง  

  

 

               จากตาราง 5  พบวา  ระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา  ในดานบริหารงานบุคคลโดยรวม   

มีคาเฉลี่ย  (Χ ) =1.63  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.16  เมือ่เปรียบเทยีบกบัเกณฑทีก่ําหนดไว  

มีระดับการมสีวนรวมในดานการบรหิารบคุคลอยูในระดับปานกลาง 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา ดานการบริหารงานบุคคล  

เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร  มีคาเฉลีย่ (Χ ) มากที่สุด คือ 1.79  สวนการมีสวนรวมเกีย่วกับ 

การสรรหา  บรรจุ แตงตั้ง  โอนยายบุคลากรในสถานศึกษามีคาเฉลี่ย  (Χ )  นอยที่สุด  คือ 1.38 
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ตาราง 6  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับการมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานบริหาร   ทั่วไป   

 

ที่ 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอการบริหารทั่วไป 

N  =  217 

(Χ )     (S.D.) 
ระดับ 

ลําดับ

ที่ 

1. การออกระเบียบขอบังคับประกาศคําส่ังของสถานศึกษา 1.65 1.18 ปานกลาง 14 

2. การจัดทําตาราง  แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 1.68 1.17 ปานกลาง 13 

3. การกําหนดแผนการใชอาคารสถานที่และหองเรียน 1.61 1.15 ปานกลาง 15 

4. การจัดหาทุนการศึกษา 2.20 1.12 ปานกลาง 5 

5. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น 

2.35 1.04 ปานกลาง 3 

6. การประชาสัมพันธ  เผยแพร  ขาวสาร  เกียรติคุณ 

สถานศึกษา 

2.19 1.03 ปานกลาง 6 

7. การจัดทําใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนแกชุมชน 2.03 1.10 ปานกลาง   11 

8. การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษยเกา 

สมาคมผูปกครองและครู 

2.24 1.12 ปานกลาง 4 

9. การระดมความรวมมือจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา 2.36 1.04 ปานกลาง 2 

10. การบริหารแหลงวิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อการศึกษา 

2.17 1.02 ปานกลาง 8 

11. การรวมโครงการปองกันการเสพติดในสถานศึกษา 2.63 1.03 ปานกลาง 1 

12. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน 2.12 1.05 ปานกลาง 9 

13. การสํารวจความตองการดานการศึกษาของชุมชน 2.03 1.03 ปานกลาง   11 

14. การรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 2.04 1.11 ปานกลาง   10 

15. การใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา 

2.18 1.08 ปานกลาง 7 

 เฉล่ียรวม 2.10 1.08 ปานกลาง  

  

 

               จากตาราง 6  พบวา  ระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทราในดานบริหารทั่วไป โดยมคีาเฉลี่ย 

(Χ )  =  2.10  มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  1.08  เมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑที่กาํหนดไว  ม ี
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มีระดับการมสีวนรวมในการบริหารการศกึษาดานบริหารทั่วไปอยูในระดับปานกลาง 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทราดานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การรวมโครงการปองกนัการเสพติดในสถานศึกษามีคาเฉลี่ย (Χ )  มากทีสุ่ด  คือ  2.63  สวนการ

มีสวนรวมเกีย่วกับการกําหนดแผนการใชอาคารสถานทีแ่ละหองเรียนมีคาเฉลี่ย (Χ )  นอยที่สุด 

คือ  1.61   

 

 

ตาราง 7  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานตาง ๆ  4  ดาน     

 

การมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอการบริหารการศึกษา 

คาเฉลี่ย 

(Χ ) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

การมีสวนรวม 

ลําดับ

ที่ 

การบริหารวิชาการ 2.26 1.03 ปานกลาง 1 

การบริหารงบประมาณ 1.84 1.13 ปานกลาง 3 

การบริหารงานบุคคล 1.63 1.16 ปานกลาง 4 

การบริหารทั่วไป 2.10 2.12 ปานกลาง 2 

รวม 1.98   .80 ปานกลาง  

 

 

               จากตาราง 7  พบวาระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบรหิาร 

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา  โดยรวมมีคาเฉลี่ย (Χ )  = 1.98   

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) = 0.80  เมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑที่กาํหนดไว  มีระดบัการมีสวนรวม

ในการบรหิารการศึกษา  ทัง้ 4  ดาน  อยูในระดับปานกลาง 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการ

บริหารการศึกษาดาน วิชาการ มีคาเฉลี่ย (Χ ) มากที่สุดคือ  2.26  และดานการบริหารงานบุคคล  

มีคาเฉลี่ย (Χ ) นอยที่สุด  คือ 1.63   
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ตอนที่  3  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  ของจังหวัดฉะเชงิเทรา  โดยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลีย่ (Χ ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

               โดยวิเคราะหจากแบบวัดความตองการมีสวนรวมทัง้ 4  ดาน  คือ  การบรหิารวิชาการ  

การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบคุคล  และการบริหารทัว่ไป  มีผลการวิเคราะหดงัปรากฏ

ในตาราง 7  ถึงตาราง 11  ดังนี ้

 

 

ตาราง 8  แสดงคาเฉลีย่ (Χ )  และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตองการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานการบริหารวิชาการ   
 

ที่ 
ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดานวิชาการ 

N  =  217 

(Χ )   (S.D.) 
ระดับ 

ลําดับ

ที่ 

1. มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.64 .90 มาก 7 

2. มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใชสถานศึกษา 2.61 .85 มาก 8 

3. ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.77 .88 มาก 3 

4. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาแกนแตละกลุมวิชาให 

สอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

2.53 .94 มาก    10 

5. จัดหาวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงประกอบการ

เพื่อฝกประสบการณ 

2.66 .89 มาก 6 

6. รวบรวมขอมูลและระเบียบปฏิบัติงานวิชาการ 2.38 .89 ปานกลาง    12 

7. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรงานวิชาการ 2.34 .97 ปานกลาง    13 

8. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในงานวิชาการ 2.53 .91 มาก    10 

9. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 2.57 .95 มาก 9 

10. การสรางบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา 2.68 .91 มาก 5 

11. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน 

การเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ 

2.79 .88 มาก 2 

12. รณรงคใหเด็กทุกคนในพื้นที่ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.01 .95 มาก 1 

13. ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุง

และพัฒนางานวิชาการ 

2.76 .86 มาก 4 

 เฉล่ียรวม 2.64 0.92 มาก  
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               จากตาราง 8  พบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทราในดานวิชาการ โดยรวม มี

คาเฉลี่ย (Χ ) = 2.64  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  = 0.92 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด

ไว   

มีคาความตองการมีสวนรวมในดานวิชาการอยูในระดับมาก 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทราดานวิชาการ  เกีย่วกับ

การรณรงคใหเด็กทุกคนในพื้นที่บริการไดรับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีคาเฉลี่ย (Χ ) มากที่สุด  คือ  

3.01  สวนความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกบัการกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรงาน

วิชาการ  มีคาเฉลี่ย (Χ ) นอยที่สุด  คือ 2.34 

  

 

ตาราง 9  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความตองการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานบริหารงบประมาณ   

 

ที่ 
ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดานบริหารงบประมาณ 

N  =  217 

(Χ )      (S.D.) 
ระดับ 

ลําดับ 

ที่ 

1. จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ 2.40 1.03 ปานกลาง 3 

2. การพิจารณาแผนการใชจายเงินงบประมาณ 2.38 1.06 ปานกลาง 4 

3. บริหารงบประมาณใหบรรลุวัตถุประสงคอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

2.46 1.05 มาก 2 

4. การติดตามรายงานผลการใชงบประมาณ 2.52 1.03 มาก 1 

5. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 2.12 1.00 ปานกลาง 9 

6. การแตงตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ควบคุมการตรวจ 

การจาง  ตรวจรับพัสดุ 

2.22 1.07 ปานกลาง 8 

7. การเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ 2.09 1.12 ปานกลาง   10 

8. การเรียกเก็บเงินคาบํารุงประเภทตาง ๆ  จากผูปกครอง 2.30 1.16 ปานกลาง 7 

9. การดําเนินการดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 2.32 1.08 ปานกลาง 6 

10. ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารและ

พัฒนางานดานงบประมาณ 

2.33   .98 ปานกลาง 5 
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 เฉล่ียรวม 2.31 1.07 ปานกลาง  

               จากตาราง 9  พบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทราในดานบรหิารงบประมาณ  

โดยรวม มีคาเฉลี่ย  (Χ ) = 2.31  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.98  เมื่อเปรียบเทยีบกับ

เกณฑที่กําหนดไว  มีคาความตองการมีสวนรวมในดานงบประมาณ  อยูในระดับปานกลาง 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทราดานบริหารงบประมาณ  

เกี่ยวกับการติดตามรายงานผลการใชงบประมาณ  มีคาเฉลี่ย (Χ ) มากทีสุ่ด  คือ  2.52   

สวนความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิงบประมาณตาง ๆ  มีคาเฉลีย่ (Χ ) นอยที่สุด   

คือ 2.09 

 

 

ตาราง 10  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตองการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทราในดานบริหารงานบุคคล  

 

ที่ 
ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดานบริหารงานบุคคล 

N  =  217 
 

(Χ )   (S.D.) 
ระดับ 

ลําดับ

ที่ 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 2.17 1.01 ปานกลาง 7 

2. การพัฒนาบุคลากร 2.25 1.01 ปานกลาง 3 

3. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบแกบุคลากร 2.19 1.05 ปานกลาง 6 

4. การจัดองคกรในสถานศึกษา 2.24 1.04 ปานกลาง 4 

5. การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 2.23 1.05 ปานกลาง 5 

6. การพิจารณาความดีความชอบ 2.04 1.16 ปานกลาง 10 

7. การสงเสริมวินัยและดําเนินการทางวินัย 2.29 1.09 ปานกลาง 1 

8. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอนยายบุคลากรใน 

สถานศึกษา 

2.12 1.13 ปานกลาง 8 

9. การพิจารณาเขาศึกษาอบรม  การศึกษาตอของบุคลากร

ในสถานศึกษา 

2.05 1.14 ปานกลาง 9 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.29 1.11 ปานกลาง 2 

 เฉล่ียรวม 2.19 1.08 ปานกลาง  
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               จากตาราง 10  พบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทราในดานบรหิารงานบุคคล  

โดยรวม มีคาเฉลี่ย  (Χ ) = 2.19  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) = 1.08  เมื่อเปรียบเทยีบกับ

เกณฑที่กําหนดไว  มีคาความตองการมีสวนรวมในดานงบประมาณ  อยูในระดับปานกลาง 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทราดานบรหิารงานบุคคล  

เกี่ยวกับการสงเสริมวนิัยและดําเนนิการทางวนิัย  มีคาเฉลี่ย (Χ ) มากทีสุ่ด  คือ  2.29   

สวนความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับดานการพิจารณาความดีความชอบ  มีคาเฉลีย่ (Χ )  

นอยที่สุด  คือ 2.04 
 

 

ตาราง 11  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความตองการ 

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของ

จังหวัดฉะเชงิเทราในดานบรหิารทัว่ไป  
 

ที่ 
ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดานบริหารทั่วไป 

N  =  217 
 

(Χ )    (S.D.)     
ระดับ 

ลําดับ

ที่ 

1. การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศคําส่ังของสถานศึกษา 2.21 1.05 ปานกลาง 13 

2. การจัดทําตาราง แผนการปฏิบัติงานสถานศึกษา 2.12 1.06 ปานกลาง 14 

3. การกําหนดแผนการใชอาคารสถานที่และหองเรียน 2.06 1.05 ปานกลาง 15 

4. การจัดหาทุนการศึกษา 2.59 .98 มาก   5 

5. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณีทองถิ่น 

2.62 1.01 มาก   2 

6. การประชาสัมพันธ เผยแพร ขาวสารเกียรติคุณสถานศึกษา 2.56 1.02 มาก 10 

7. การจัดทําใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนแกชุมชน 2.50 1.00 มาก 12 

8. การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษยเกา   

สมาคมผูปกครองและครู 

2.59 1.06 มาก   5 

9. การระดมความรวมมือจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา 2.58 1.05 มาก   7 

10. การบริหารแหลงวิทยาการและภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อการศึกษา 

2.61 1.06 มาก   3 
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11. การรวมโครงการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 2.98 .99 มาก   1 

12. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน 2.58 .96 มาก   7 

ตาราง 11  (ตอ) แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความตองการ 

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของ

จังหวัดฉะเชงิเทราในดานบรหิารทัว่ไป  

 

 ที่ 
ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดานบริหารทั่วไป 

N  =  217 

(Χ )    (S.D.) 
ระดับ 

ลําดับ

ที่ 

13. การสํารวจความตองการดานการศึกษาของชุมชน 2.56 .99 มาก 10 

14. การรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 2.57 .98 มาก   9 

15. การใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหาร 

สถานศึกษา 

2.60 .99 มาก   4 

 เฉล่ียรวม 2.52 1.05 มาก  

 

 

               จากตาราง 11  พบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทราในดานบรหิารบริหารทั่วไป  

โดยรวม มีคาเฉลี่ย  (Χ ) = 2.52  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.05  เมื่อเปรียบเทยีบกับ

เกณฑที่กําหนดไว  มีคาความตองการมีสวนรวมในดานงบประมาณ  อยูในระดับมาก 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา  ความตองการมสีวนรวมของชมุชนตอการบริหารการศึกษา

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทราดานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับการรวมโครงการปองกัน

สารเสพติดในสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ย (Χ ) มากที่สุด  คือ  2.98  สวนความตองการมีสวนรวม

เกี่ยวกับการกาํหนดแผนการใชอาคารสถานที่และหองเรียน  มีคาเฉลีย่ (Χ ) นอยที่สุด  คือ 2.06 
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ตาราง 12  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของความตองการ 

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ของจังหวัดฉะเชิงเทราในดานตาง ๆ  4  ดาน  

  

ความตองการมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอการบริหารการศึกษา 

คาเฉลี่ย 

(Χ ) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

การมีสวนรวม 

     การบริหารวิชาการ 2.64 0.92 มาก 

     การบริหารงบประมาณ 2.31 1.07 ปานกลาง 

     การบริหารงานบุคคล 2.13 1.08 ปานกลาง 

     การบริหารทั่วไป 2.52 1.05 มาก 

เฉล่ียรวม 2.43 0.74 มาก 

 

 

               จากตาราง 12  พบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารการศึกษาใน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมมีคาเฉลี่ย   

(Χ ) = 2.43  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.74  เมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑที่กาํหนดไว   

มีระดับความตองการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดาน  อยูในระดับมาก 

               เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ตอการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจงัหวดัฉะเชงิเทราดานการบรหิารงานวิชาการ 

มีคาเฉลี่ย (Χ ) มากที่สุด  คือ  2.64  และดานการบรหิารงานบุคคล  มีคาเฉลี่ย (Χ ) นอยที่สุด  

คือ 2.13 

 

ตอนที่ 4  เปนการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพิ่มเตมิของผูตอบแบบสอบถามในดานการบรหิาร

วิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบรหิารบุคคล  การบริหารทัว่ไป  และอืน่ ๆ  โดยไดนํา 

ขอเสนอแนะทีไ่ดมาจัดหมวดหมูตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA  ดังนี ้

                         1)  การบรหิารวิชาการ 

                               ข้ันการวางแผน 
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                               (1)  การมีสวนรวมจัดหาวิทยากรและสถานประกอบการในชุมชน  เพื่อให 

นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง 

                               (2)  ตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา                

                               (3)  จัดทําแผนการเรยีนการสอน ใชจุดเดนของโรงเรียนที่มีอยูดําเนนิการสอน

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาใหม 

                               (4)  ชวยกันระดมทรพัยากรทองถิน่เพื่อการเรียนการสอน 

                               (5)  ใหกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในดานวิชาการเตม็รูปแบบ    

                               ข้ันการปฏิบัติ 

                               (1)  จัดสอนเสริมมาก ๆ   

                               (2)  นาจะมีการเรียนการสอนที่ทนัสมัยขึ้น 

                               (3)  มีการประชาสัมพนัธ ใหมีความชัดเจนกับชมุชน               

                               (4)  ควรมีการจัดคายวิชาการ   

                               (5)  ควรมีการสงเสรมิดานจริยธรรม  วัฒนธรรม 

                               (6)  ควรฝกฝนเชงิวิชาการและอาชพี  โดยวทิยากรหรือภูมิปญญาทองถิ่น 

                               (7)  ควรใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการจดัการศึกษาไปยัง 

คณะกรรมการสถานศึกษาที่เต็มรูปแบบ  โดยเฉพาะการตดัสินใจแบบมีสวนรวมของชุมชนตอการ

บริหารการศึกษาใหสถานศกึษา 

                               (8)  ควรใหผูเรียนมีความรูดานวิชาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได 

                               (9)  ควรสงเสริมใหนกัเรียนมนีิสัยรักการอานอยางแทจริง 

                               ข้ันการตรวจสอบ  ทบทวน 

                               (1)  ควรใหชุมชนมีสวนรับรูและออกความคิดเหน็รวมกนั 

                               (2)  ควรเปดโอกาสใหครูและคณะกรรมการไดเสนอแนะแนวทางและม ี

สวนรวมในการประเมินผลการทํางานการบริการของสถานศึกษาที่มีตอชุมชน เพื่อนําขอมูลมา 

ปรับปรุงแกไขการทาํงาน 

                               (3)  การวัดผลประเมนิผลควรใหโปรงใสชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 

                               ข้ันการปรับปรุง  

                               (1)  ควรสงเสริมการอบรมอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหมาก ๆ 

                               (2)  จัดประชุม  อบรม  สัมมนาใหมากยิง่ขึ้น 

                               (3)  หามาตรการ  งาน  โครงการ  ใหผลสัมฤทธิ ์ ไปสูเปาหมายที่ตองการ 
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                               สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ  คือควรมีการกระจายอํานาจใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา  เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการ 

ประเมนิผล  เพื่อนาํขอมูล  ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขการบรหิารงานวชิาการ  โดยการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษาอยางเต็มรูปแบบในการบริหารสถานศกึษาและการตดัสินใจเพื่อ

นําไปสูผลสัมฤทธิ ์ และเปาหมายที่ชัดเจน 

                         2)  การบรหิารงบประมาณ 

                               ขั้นการวางแผน 

                               (1)  การมีสวนรวมจัดหาแหลงเงินสนับสนนุกิจการของโรงเรียนในดานสื่อ  

เทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 

                               (2)  จัดสรรงบประมาณอยางพอเหมาะและตอเนือ่ง 

                               (3)  ระดมทุนและทรพัยากรตาง ๆ  เพื่อพัฒนาสนับสนนุการเรียนการสอน  

และสวัสดิการจัดอาคารสถานที ่ ใหสะอาด เรียบรอย 

                               (4)  ควรจัดใหเหมาะสมกับความจาํเปนของแตละงานไมควรดแูตแผนงาน

และตัวหนังสอื    

                               (5)  ใชอยางไรใหเกิดประโยชนสงูสดุ  โดยไมทุมเทไปดานใดดานหนึ่ง 

                               ขั้นการปฏิบัติ 

                               (1)  ชุมชนมีสวนในการบริหารจัดการ 

                               (2)  ชวยกันหางบประมาณและใชใหเกิดประสทิธภิาพมากที่สุด 

                               ขั้นการตรวจสอบ  ทบทวน 

(1)  ควรเปดโอกาสใหชมุชนรับทราบ รายรับ  รายจายและโครงการที่โรงเรียน 

จะดําเนนิงาน  รวมทั้งคาใชจายอยางเปนรูปธรรมที่แนนอนและชัดเจน 

                               (2)  ควรใหมีการบรหิารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน                                

                               ขั้นการปรับปรุง  

                               (1)  งบประมาณควรมีใหเพยีงพอทีจ่ะซื้อส่ือเทคโนโลย ี

                               (2)  งบประมาณมนีอยมาก  คอนขางขัดสนขาดแคลน 

                               (3)  การใชจายงบประมาณยงัไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร 

                               (4)  ควรจัดงบประมาณดานเกีย่วกบัการสงเสริมจริยธรรมใหมากโดยเฉพาะ

ดานศาสนา 
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                               (5)  ควรสนับสนนุในสวนที่ตรงจุดตรงตามความตองการ 

                               สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงบประมาณ  

คือ  ควรใหชมุชนมีสวนรวมในการบรหิารจดัการ  การระดมทุนและทรพัยากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและสนบัสนุนการเรียนการสอน  การบริหารงบประมาณอยางเปนรูปธรรม  ทัว่ถึงและเกิด

ประสิทธิภาพ  ประโยชนสูงสุด   ดวยความชัดเจน  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได                                   

                         3)  การบรหิารงานบุคคล 

                               ขั้นการวางแผน 

                               (1)  จัดคนไดเหมาะกบัความสามารถ 

                               (2)  มอบอํานาจหนาที่ชัดเจน 

                               (3)  จัดทําแผนการพฒันาคนเปนระบบ 

                               (4)  ควรจัดคนใหเหมาะสมกับงานหรือความรบัผิดชอบหรือในสวนที่ขาดแคลน 

                               ข้ันการปฏิบัติ 

                               (1)  สรางความสามัคคีในองคกร 

                               (2)  ใหขวัญและกําลงัใจทีมงาน 

                               (3)  ใหเกียรติผูรวมงานทุก ๆ คน 

                               (4)  ชวยกันรับผิดชอบงานของตนเองใหดีที่สุด 

                               ข้ันการตรวจสอบ  ทบทวน 

(1) เปดโอกาสใหมีการประเมนิการทาํงานของบุคลากร  
(2) รับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ที่ชุมชนตองการ    

                               ขั้นการปรับปรุง  

                               (1)  ควรมีการกระจายอํานาจใหถึงทองถิน่ 

                               (2)  เพิม่การสรางขวญัและกําลังใจใหแกบุคลากรใหมากยิง่ขึ้น 

                               (3)  ตองการใหนกัเรียนมีสวนรวม มคีวามรักสถาบัน มีความผกูพัน 

                               (4)  สงเสริมใหครูเกิดสิ่งจงูใจ  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานอยางเตม็ที่มีความ 

รับผิดชอบตอสถานศกึษารวมกนั 

                               สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบรหิารงานบุคคล  คือ  

ควรสงเสริมใหครูเกิดแรงจูงใจใหแกบุคลากร  มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ชัดเจน  จดัทํา
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แผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เปดโอกาสใหชมุชนมีสวนรวมในการประเมินและให

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

                         4)  การบรหิารทัว่ไป 

                               ขั้นการวางแผน 

                               (1)  จัดทําแผนงานตาง ๆ  เพือ่ดําเนนิการอยางตอเนื่อง ตามเปาหมายที่วางไว 

                               (2)  จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ 

                               ขั้นการปฏิบัติ 

                               (1)  ดูแลอาคารสถานที่ใหสะอาด แกไขสิ่งที่บกพรอง 

                               (2)  ชวยกันดูแลโรงเรยีนในเขตชุมชนของเราใหดีที่สุด 

                               (3)  ควรเนนในเรื่องสภาพแวดลอม  ภูมิทัศนและการรักษาความสะอาด 

ภายในบริเวณโรงเรียน  โดยใหทุกคนมีสวนรวม 

                               ข้ันการตรวจสอบ  ทบทวน 

                               (1)  ควรมีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบ   

                               (2)  ผูบริหารควรตรวจสอบดูแลการบริหารจัดการดวยตนเอง  ไมใชบริหาร 

ในหองแอร 

                               (3)  ควรใหชุมชนมีสวนรวมมาก ๆ  

                               ข้ันการปรับปรุง 

                               (1)  ควรพัฒนาแกไขเพิ่มเติม         

                               (2)  ผูบริหารควรมีมนษุยสมัพนัธที่ดตีอทุกคน 

                               (3)  ควรมีหลักการที่ชดัเจน  ออกเปนแผนผงัหรือขอมูลใหไดเหน็หลกัการ

หรือแนวทางในการบรหิาร  เปดโอกาสใหแนะนาํหรือปรับปรุงใหดีขึ้น 

                               (4)  ควรหันหนาเขาปรึกษากนั 

                                สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารทั่วไป  คือ  

ควรกระจายอาํนาจใหชมุชนมีสวนรวมในการบริหาร  โดยการเปดโอกาสใหชมุชนมีสวนรวมในการ

เสนอแนะ  ใหขอคิดเห็น และรวมตรวจสอบเพื่อนาํไปสูการพัฒนาตอไป 

                         5)  อ่ืน ๆ   

                               (1)  บทบาทของกรรมการสถานศกึษายงัไมสวนรวมอยางเต็มที่  สวนใหญ

โรงเรียนเปนผูดําเนนิการ  กรรมการสถานศึกษาเปนผูมหีนาที่ลงนามเทานั้น 

                               (2)  ควรสงเสริมใหดําเนินชวีิตตามวถิีทางแหงคุณธรรมทางศาสนา 


