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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการศึกษาความคิดเห็นดานความพรอมตอการจัดการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยเร่ิมจาก
การกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี้ 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  X    แทน   คาคะแนนเฉล่ีย 
  S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
  F แทน คาสถิติแจกแจง F 
  Ss แทน ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง 
  Ms แทน  คาเฉล่ียของผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง 
  Df แทน ช้ันแหงความอิสระ 
  * แทน คาความเช่ือม่ันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับ ดังนี ้

 ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานะ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบล  วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ 
(Percentage)  นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 ตอนท่ี 2  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปนรายขอ
และรายดาน  นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นดานความพรอมตอการจัดการศึกษาจําแนกตาม
ขนาดขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใชคาสถิติแจกแจงเอฟ  (F-test)  และ
เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’)  นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 1  ขอมูลท่ัวไปของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวดัฉะเชิงเทรา  
 

ขอมูล จํานวน   (คน) รอยละ 

เพศ   
          ชาย 156 85.7 
          หญิง 26 14.3 
           รวม 182 100 
อายุ   
          21-30       2 1.1 
          31-40 60 33.0 
          41-50 85 46.7 
          51 ปข้ึนไป 35 19.2 
            รวม 182 100 
ระดับการศึกษา   
           มัธยมศึกษา 29 15.9 
           อนุปริญญา 14 7.7 
           ปริญญาตรี 87 47.8 
           ปริญญาโท 52 28.6 
            รวม 182 100 
สถานะ   
          นายกองคการบริหารสวนตําบล 91 50.0 
          ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 91 50.0 
            รวม 182 100 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิานใน อบต.   
          นอยกวา 1 ป 13 7.1 
          1-5  ป 55 30.2 
          6-10  ป 46 25.3 
          11  ปข้ึนไป 68 37.4 
            รวม 182 100 
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ตาราง 1  (ตอ)  ขอมูลท่ัวไปของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวดัฉะเชิงเทรา  
 

ขอมูล จํานวน  (คน) รอยละ 

ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล   
     ขนาดใหญ   22 12.1 
     ขนาดกลาง 154 84.6 
     ขนาดเล็ก     6 3.3 
            รวม 182 100 

 
 จากตาราง  1  พบวา  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สวนใหญ

เปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  85.7  เพศหญิง  คิดเปนรอยละ  14.3  อายุระหวาง  41-50  ป  คิดเปนรอยละ  
46.7  รองลงมา  อายุ 31-40  ป  คิดเปนรอยละ  33.0  สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ  47.8  ระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  28.6  ระยะเวลาปฏิบัติงานสวนใหญ  10  ปข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ  37.4  สถานภาพของกลุมประชากร  รอยละ  50.0 เปนนายก อบต. และรอยละ  50.0  
เปนปลัด อบต. 
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  ตอนท่ี 2  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
ตาราง  2  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา   
                จําแนกเปนรายดาน  (n=182)  
 

n =182 
รายดาน 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
อันดับท่ี 

ดานวิชาการ 3.44 0.91 ปานกลาง 2 
ดานงบประมาณ 3.56 0.97 มาก 1 
ดานบุคลากร 3.30 1.10 ปานกลาง 4 
ดานบริหารทั่วไป 3.37 1.01 ปานกลาง 3 

รวมเฉล่ีย 3.42 1.00 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  2  พบวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพความพรอม

ตอการจัดการศึกษาจําแนกรายดาน เรียงลําดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้  มีความพรอมในดานงบประมาณ 
ในระดับมาก  ( X  = 3.56,  S.D. = 0.97)  มีความพรอมในดานวิชาการ  ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.44,  
S.D. = 0.91) มีความพรอมในดานบริหารท่ัวไป  ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.37, S.D. = 1.01)  และ
มีความพรอมในดานบุคลากร ในระดับปานกลาง  ( X = 3.30,  S.D. = 1.10) 
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ตาราง  3  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
               ดานวิชาการ  
                     

n=182 
ขอ ดานวิชาการ 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
อันดับท่ี 

1 การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544 ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางและสารสนเทศของทองถ่ิน 

3.35 0.82 ปานกลาง 13 

2 การจัดทําหลักสูตรและนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช 

3.28 0.89 ปานกลาง 15 

3 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 3.22 0.86 ปานกลาง 17 
4 การสงเสริมและสนับสนุนใหครู 

จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.75 0.87 มาก 1 

5 การนิเทศการเรียนการสอนแกครู 
ในกลุมสาระตาง ๆ   

3.27 0.90 ปานกลาง 16 

6 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู 

3.59 0.94 มาก 4 

7 การกําหนดระเบียบเกีย่วกับ 
การวัดผลและประเมินผล 

3.41 1.00 ปานกลาง 11 

8 การสงเสริมใหครูวัดผลตามสภาพจริง 3.50 1.01 ปานกลาง 7 
9 การเทียบโอนความรู 3.14 0.85 ปานกลาง 18 

10 การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
ในการวัดผลประเมินผลของเด็กนกัเรียน 

3.42 0.95 ปานกลาง 10 

11 การพัฒนาส่ือและเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา 

3.66 0.83 มาก 2 

12 การพัฒนาแหลงเรียนรู 3.63 0.92 มาก 3 
13 การดําเนนิการและจัดระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 
3.54 0.91 มาก 5 

14 การแนะแนวทางการศึกษา 3.48 0.89 ปานกลาง 8 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



90 
 

ตาราง  3  (ตอ)  สภาพความพรอมตอการจดัการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด 
                         ฉะเชิงเทรา  ดานวิชาการ 
 

n=182 
ขอ ดานวิชาการ 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
อันดับท่ี 

15 การสงเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.46 0.94 ปานกลาง 9 

16 การสงเสริมความรูทางวิชาการ 
แกชุมชน 

3.54 0.91 มาก 6 

17 การประสานความรวมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอ่ืน 

3.40 0.96 ปานกลาง 12 

18 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคลครอบครัว หนวยงานและสถาบันอ่ืน 
ท่ีจัดการศึกษา 

3.35 0.95 ปานกลาง 14 

 รวมเฉล่ีย 3.44 0.91 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  3  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอ

การจัดการศึกษาดานวิชาการ  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.44, S.D. = 0.91)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมาก  6  ขอ  และอยูในระดับปานกลาง  12  ขอ   

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานวิชาการ  เรียงลําดับคาเฉล่ีย  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ( X  = 3.75, S.D. = 0.87)  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
( X  = 3.66, S.D. = 0.83)  และการพัฒนาแหลงเรียนรู ( X  = 3.63, S.D. = 0.92)   

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานวิชาการ  เรียงลําดับคาเฉล่ีย  3  ลําดับสุดทาย  ดังน้ี  การเทียบโอนความรู  ( X  = 3.14, S.D. = 0.85)  
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ( X  = 3.22, S.D. = 0.86)  และการนิเทศการเรียนการสอนแกครู
ในกลุมสาระตาง ๆ ( X  = 3.27, S.D. = 0.90)   
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ตาราง  4  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
               ดานงบประมาณ 
 

n=182 
ขอ ดานงบประมาณ 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
อันดับท่ี 

1 การวิเคราะหทิศทางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานเหนือสถานศึกษา 

3.27 0.91 ปานกลาง 12 

2 การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน   3.36 1.04 ปานกลาง 11 
3 การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนา

การศึกษา 
3.49 0.89 ปานกลาง 7 

4 จัดทํารายละเอียด แผนงบประมาณตาม
หลักเกณฑและวิธีการจดัต้ังงบประมาณ
ใหกับสถานศึกษา 

3.56 0.84 มาก 6 

5 การจัดทํากรอบงบประมาณการรายจาย
ระยะปานกลางใหสอดคลองกับประมาณ
การรายไดของสถานศึกษาท้ังจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

3.48 0.93 ปานกลาง 8 

6 การจัดทําขอตกลงผลผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3.45 0.97 ปานกลาง 9 

7 การเบิกจายและอนุมัติงบประมาณ 
ใหเปนไปตามรายเดือน รายไตรมาส 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

3.73 0.95 มาก 4 

8 การโอนเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
ข้ันตอนและวธีิการท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

3.79 0.96 มาก 3 

9 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

3.66 1.03 มาก 5 

10 การจัดหารายได และการลงทุนเพื่อการศึกษา
ตามแตสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอ
กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของ 

3.45 1.08 ปานกลาง 10 
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ตาราง 4 (ตอ)  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด 
                        ฉะเชิงเทรา  ดานงบประมาณ 
 

n=182 
ขอ ดานงบประมาณ 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
อันดับท่ี 

11 การบริหารจัดการกองทุนสวสัดิการเพื่อ
การศึกษา 

3.24 1.00 ปานกลาง 13 

12 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  การจายเงิน การนาํสงเงิน  
การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  
ใหเปนไปตามข้ันตอนและวธีิการ 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

3.80 1.09 มาก 2 

13 การจัดทําบัญชีการเงินตามข้ันตอน
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

3.94 0.93 มาก 1 

 รวมเฉล่ีย 3.56 0.97 มาก  

 
 จากตาราง  4  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพรอมตอ  

การจัดการศึกษาดานงบประมาณ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.56,  S.D. = 0.97)  เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา  อยูในระดับมาก  6 ขอ และ อยูในระดับปานกลาง 7 ขอ 

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานงบประมาณ  เรียงลําดับคาเฉลี่ย  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การจัดทําบัญชีการเงินตามขั้นตอน
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ( X  = 3.94,  S.D. = 0.93)  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  การจายเงิน  การนําสงเงิน  การโอนเงิน  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  ใหเปนไปตาม
ข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  ( X  = 3.80,  S.D. = 1.09)  และการโอนเงินงบประมาณ
ใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ( X  = 3.79,  S.D. = 0.96)   

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานงบประมาณ  เรียงลําดับคาเฉล่ีย  3  ลําดับสุดทาย  ดังนี้  การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา  ( X  = 3.24,  S.D. = 1.00)  การวิเคราะหทิศทางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เหนือสถานศึกษา  ( X  = 3.27,  S.D. = 0.91)  และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน ( X  = 3.36,  
S.D. = 1.04)   
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ตาราง  5  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
               ดานบุคลากร 
 

n=182 
ขอ ดานบุคลากร 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
อันดับท่ี 

1 การวิเคราะหภารกิจ  ประเมินสภาพ 
ความตองการกําลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา 

3.62 0.95 มาก 2 

2 การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนําแผนไป
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

3.45 1.08 ปานกลาง 6 

3 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.45 1.06 ปานกลาง 5 

4 การขอเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
และการขอวิทยฐานะของขาราชการครู 

3.16 1.08 ปานกลาง 16 

5 การสรรหาและบรรจุแตงต้ังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.16 1.11 ปานกลาง 17 

6 การจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 3.37 1.01 ปานกลาง 8 
7 การแตงต้ัง ยาย โอน  ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.02 1.11 ปานกลาง 20 

8 กอนมอบหมายงานในหนาท่ีการพัฒนาครู
และบุคลากรตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

3.26 1.11 ปานกลาง 13 

9 ระหวางปฏิบัติงานในหนาท่ีมีการพัฒนาและ
เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.46 1.10 ปานกลาง 4 

10 การพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ 

3.36 1.08 ปานกลาง 9 

11 กอนเล่ือนตําแหนง  มีการพฒันา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.29 1.11 ปานกลาง 12 
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ตาราง  5  (ตอ)  สภาพความพรอมตอการจดัการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
                         ในจังหวดัฉะเชิงเทราดานบุคลากร 
 

n=182 
ขอ ดานบุคลากร 

X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับท่ี 

12 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในกรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ 

3.19 1.01 ปานกลาง 14 

13 การเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังกรณีปกติ
และกรณีพิเศษ 

3.33 1.04 ปานกลาง 11 

14 การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการกรณีถึงแก
ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 

3.18 1.19 ปานกลาง 15 

15 การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจาง
ช่ัวคราว  

3.48 1.01 ปานกลาง 3 

16 การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

3.64 1.09 มาก 1 

17 การแกไขทะเบียนประวัติของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

3.35 1.16 ปานกลาง 10 

18 การดําเนนิการเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.10 1.22 ปานกลาง 18 

19 การดําเนนิการทางวินยัท้ังรายแรงและ 
ไมรายแรง 

3.04 1.25 ปานกลาง 19 

20 การเสริมสรางและปองกันการกระทํา 
ผิดทางวินยั 

3.41 1.05 ปานกลาง 7 

21 การดําเนนิงานการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางท้ังประจําและช่ัวคราว 

3.01 1.19 ปานกลาง 21 

 รวมเฉล่ีย 3.30 1.10 ปานกลาง  
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 จากตาราง  5  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพรอมตอ
การจัดการศึกษาดานบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.30,  S.D. = 1.10) 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมาก  2  ขอ และ อยูในระดับปานกลาง  19  ขอ 

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษาดานบุคลากร 
เรียงลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรก ดังนี้  การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง  ( X  = 3.64,  S.D. = 1.09)  การวิเคราะหภารกิจ  ประเมินสภาพความตองการกําลังคน
กับภารกิจของสถานศึกษา  ( X  = 3.62,  S.D. = 0.95)  และการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและ
ลูกจางช่ัวคราว  ( X  = 3.48,  S.D. = 1.01)   

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานบุคลากร  เรียงลําดับคาเฉล่ีย  3  ลําดับสุดทาย  ดังนี้  การดําเนินงานการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางท้ังประจําและช่ัวคราว  ( X  = 3.01,  S.D. = 1.19)   
การแตงตั้ง  ยาย  โอน  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( X  = 3.02,  S.D. = 1.11)  และ
การดําเนินการทางวินัยท้ังรายแรงและไมรายแรง  ( X = 3.04,  S.D. = 1.25)   
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ตาราง  6  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                ดานบริหารทั่วไป 
 

n=182 
ขอ ดานบริหารทั่วไป 

X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับท่ี 

1 การมีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะห
งานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวของ 

3.46 1.02 ปานกลาง 7 

2 การวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ 
ของสถานศึกษา 

3.32 1.04 ปานกลาง 16 

3 บุคลากรสามารถใหความรูเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานธุรการของสถานศึกษา 

3.32 1.05 ปานกลาง 17 

4 การจัดทําระบบฐานขอมูลขอสถานศึกษา 3.38 1.02 ปานกลาง 11 
5 การเช่ือมโยงเครือขาย เพื่อนาํเสนอเผยแพร

ขอมูลสารสนเทศ กับหนวยงาน 
ทางการศึกษาอ่ืน 

3.38 1.03 ปานกลาง 12 

6 การประเมินระบบเครือขายสารสนเทศและ
ปรับปรุงเปนระยะ 

3.20 0.93 ปานกลาง 23 

7 การศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ  
การดําเนนิงาน ปริมาณ คุณภาพ และ 
สภาพของสถานศึกษา 

3.28 0.94 ปานกลาง 19 

8 การบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสราง
การแบงสวนราชการท่ี กําหนด 

3.46 1.00 ปานกลาง 5 

9 การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 
การจัดระบบบริหารสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.37 0.97 ปานกลาง 13 

10 การศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน 
และความตองการจําเปนในการพัฒนา
องคกรของสถานศึกษา 

3.28 0.95 ปานกลาง 20 
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ตาราง  6  (ตอ)  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
                       ในจังหวัดฉะเชิงเทราดานบริหารทั่วไป 
 

n=182 
ขอ ดานบริหารทั่วไป 

X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับท่ี 

11 การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ
การเรียนรูของผูเรียน 

3.35 1.01 ปานกลาง 14 

12 การสํารวจ จัดระบบสงเสริม  สนับสนุน
และอํานวยความสะดวก ในการบริหารงาน
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารทั่วไป 

3.48 0.99 ปานกลาง 2 

13 การจัดหาส่ือวสัดุ อุปกรณและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมเพือ่อํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานทุกดาน 

3.51 0.95 มาก 1 

14 การติดตาม ประเมินผล การสนับสนุน  
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท้ัง 4  ดาน 

3.47 1.01 ปานกลาง 4 

15 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
เพื่อใหการสนบัสนุนและอํานวย 
ความสะดวกดานตาง ๆ 

3.48 1.10 ปานกลาง 3 

16 การวางแผนการบริหารจัดการอาคาร 
สถานท่ีและสภาพแวดลอม 

3.46 1.01 ปานกลาง 6 

17 การบํารุง ดูแล ติดตามตรวจสอบ และ  
ประเมินผลการใชอาคารสถานท่ีและ  
สภาพแวดลอม 

3.43 1.01 ปานกลาง 8 

18 การจัดทําสํามะโนนักเรียน 3.23 1.12 ปานกลาง 21 
19 การกําหนดแผนในการรับนกัเรียน 3.41 1.03 ปานกลาง 9 
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ตาราง  6  (ตอ)  สภาพความพรอมตอการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
                       ในจังหวัดฉะเชิงเทราดานบริหารทั่วไป 
 

n=182 
ขอ ดานบริหารทั่วไป 

X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับท่ี 

20 การดําเนนิการจัดการศึกษาท้ังการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย   

3.30 0.97 ปานกลาง 18 

21 การวางแผน  สงเสริม สนับสนุนแกไข 
การดําเนนิการจัดกิจกรรมนกัเรียน 

3.40 1.07 ปานกลาง 10 

22 การวางแผน ควบคุม จัดระบบ 

การควบคุมภายใน 
3.34 0.93 ปานกลาง 15 

23 การจัดระบบการบริการสาธารณะ 3.22 1.06 ปานกลาง 22 
 รวมเฉล่ีย 3.37 1.01 ปานกลาง  

 
  จากตาราง  6  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอ
การจัดการศึกษาดานบริหารทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.37,  S.D. = 1.01) 
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมาก  1  ขอ  และอยูในระดับปานกลาง  22  ขอ 

 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานบริหารทั่วไป  เรียงลําดับคาเฉล่ีย  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การจัดหาส่ือวัสดุ  อุปกรณและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน  ( X  = 3.51,  S.D. = 0.95)  การนําผล
การประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ( X  = 3.48,  
S.D. = 1.10)  และการสํารวจ  จัดระบบสงเสริม  สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน
ดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป  ( X  = 3.48,  S.D. = 0.99)   
    องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
ดานบริหารทั่วไป  เรียงลําดับคาเฉล่ีย  3  ลําดับสุดทาย  ดังนี้  การประเมินระบบเครือขายสารสนเทศ
และปรับปรุงเปนระยะ  ( X  = 3.20,  S.D. = 0.93)  การจัดระบบการบริการสาธารณะ  ( X  = 3.22,  
S.D. = 1.06)  และการจัดทําสํามะโนนักเรียน  ( X  = 3.23,  S.D. = 1.12)   
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    ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นดานความพรอมตอการจัดการศึกษา  จําแนกตาม
ขนาดขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตาราง  7  การเปรียบเทียบความคิดเห็นดานความพรอมตอการจัดการศึกษาจําแนกตามขนาดของ 
                องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

แหลงความแปรปรวน Df Ss Ms F 
ความคิดเหน็ดานความพรอมตอ 
การจัดการศึกษา 
   ระหวางกลุม 
   ภายในกลุม 

 
 

2 
179 

 
 

48.937 
84.546 

 
 

24.496 
.472 

 
 

51.805* 

รวม 181 133.483   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
   จากตาราง  7  พบวา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นดานความพรอมตอการจัดการศึกษา

จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีไดตั้งไว 

   ดังนั้น  เม่ือพบความแตกตางจึงตองเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’)  ดังตาราง  8 

 
ตาราง  8  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของความคิดเห็นดานความพรอมตอการจดัการศึกษา 
                จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล  เล็ก กลาง ใหญ 
 X  2.13 3.27 4.69 

เล็ก 
กลาง 
ใหญ 

2.13 
3.27 
4.69 

- 
1.13* 
2.56* 

-1.13* 
- 

1.42* 

-2.56* 
-1.42* 

- 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



100 
 

   จากตาราง  8  พบวา  ความคิดเห็นดานความพรอมตอการจัดการศึกษาของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  และผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ  มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
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