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K 43469116 : สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
คําสําคัญ : การมีสวนรวมกิจกรรมดานวิชาการ

อภิชาต  กุลไทย : การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรมดานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี (PARTICIPATION OF FUNDAMENTAL
EDUCATIONAL INSTITUTION COMMITTEE ON PRIMARY SCHOOLS ACADEMIC ACTIVITIES UNDER
THE PHETCHABURI REGIONAL EDUCATION OFFICE)   อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  ศ.ดร.ทวีป  ศิริรัศมี
และ อ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย. 146 หนา.  ISBN  974 – 653 – 977 – 9

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
งานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  2) เปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จําแนกตามตัวแปร สถานภาพ ดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ          
3)  ความคิดเห็นในดานการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานกิจกรรมดานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบ
สอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
คาทดสอบที (T-test) และคาเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบวา
1.   การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง
2.   การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง จําแนกตามตัวแปร สถานภาพ ดาน
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ การเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทของการเปนกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง

   3.   การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึกษาพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิประถมศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา วุฒิอุดมศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรม
งานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษา
ประเภท ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ มีสวนรวม
ในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา 2547
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1. ………………………………….  2. ………………………………….
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K 43469116 : MAJOR : ADULT AND CONTINUING EDUCATION
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          APICHART  KOOLTHAI : PARTICIPATION OF FUNDAMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTION
COMMITTEE ON PRIMARY SCHOOLS ACADEMIC ACTIVITIES UNDER THE PHETCHABURI REGIONAL
EDUCATION OFFICE. THESIS ADVISORS : PROF.TAWEEP SIRIRASSAMEE, Ph.D., AND KIRIBOON
JONGWUTIWES, Ph.D. 146 pp. ISBN  974 – 653 – 977 – 9

The research objectives are firstly to study the participation of Fundamental Educational
Institution Committee in academic activities of primary schools under the Phetchaburi Regional
Education Office.  Secondary, to compare the level of participation of the Committee in academic
activities, which varies according to variables namely, status, gender, age, educational background,
working experience as a member of the Fundamental Educational Institution Committee both in forms of
a person and in different categories of the Committee.  Thirdly, to study the opinion of the Fundamental
Educational Institution Committee  relating to the academic activities participation.  The questionnaires
are used in this  research in combination with data analysis statistical techniques namely, the
percentage value (%), the average value  (Χ ), standard deviation (S.D.),  T-test and F-Test

The result of the research are as follows :
1)  The  level  of  participation  of  the  Fundamental  Educational Institution Committee  in

academic activities is at the average.
2)  The participation of the of Fundamental Educational Institution Committee in academic

activities of primary schools under the Phetchaburi Regional Education Office is at the average
categorized to variables, status, gender, age, educational background, working experience as the
Fundamental Educational Institution Committee member in terms of a person and in various categories.

3)  Comparison  of  participation  in  the  academic  development  of  the  Fundamental 
Educational Institution Committee reveals that the committee with varied educational background, 
primary, secondary and university level participate in academic activities differently both for the whole 
and aspectly with statistical significant level of .05.  Different categories of the Fundamental Educational 
Institution Committee representatives, namely, parents, teachers, community organizations, local 
organizations, alumnus, qualified persons also participate in academic activities differently with .05 
statistical significant level wholly and aspectly.

Department of Nonformal Education        Graduate School, Silpakorn University       Academic Year 2004
Student’s signature……………………………………………………..
Thesis Advisors’ signature  1. …………………………………….   2. …………………………………….
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง  

สังคม  เนื่องจากกระบวนการทางการศึกษาไดมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  
ความสามารถมีทักษะในการดํารงชีวิตของตนเองใหดีข้ึน  และสงผลไปยังคุณภาพชีวิตของ   
ประชากรทั้งประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาตางก็เรงดําเนินการขยายการ
ศึกษาในหลายรูปแบบเพื่อบริการแกประชาชนใหครอบคลุมกวางและทั่วถึงมีทั้งการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ  การศึกษาตอเนื่อง  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียม
ประชากรในประเทศใหมีความพรอมที่จะรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  โดย
การจัดใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

ปจจุบันเทคโนโลยีและวิชาการตาง ๆ ของโลกไดเปลี่ยนแปลง   และพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว  การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตองอาศัยวิทยากรและเทคโนโลยีดังกลาว  ทั้งนี้ตอง
อาศัยองคประกอบหลายอยางมาประกอบกัน  องคประกอบที่สําคัญที่สุด  คือ  ทรัพยากรมนุษย  
เพราะมนุษยเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางที่ดีข้ึน  ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  จึงจําเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาความรูความสามารถ  คือการจัดการศึกษาดวยความตระหนักรวมกัน  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  
พอแม  ผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  จึงไดมีการแสวงหาลูทางตาง ๆ ที่จะเอื้อใหเด็ก ๆ     
มีโอกาสไดเรียนรูข้ันพื้นฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง  ทั้งในสวนที่เปนโรงเรียนรัฐบาลที่รัฐจัดตั้ง    
ข้ึนเอง  และโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนหรือชุมชนเปนผูจัดตั้งขึ้น  ตลอดจนโรงเรียนราษฎร  
ซึ่งเอกชนเปนผูจัดตั้งและดําเนินการ  ยอมทําหนาที่อยางเดียวกันคือ  การมุงใหเด็กมีคุณสมบัติที่ดี  
มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตมีชีวิตที่สงบสุขและเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและของ
ชาติตอไป

บทบาทการจัดการศึกษา  เปนความรับผิดชอบของทุกคน  ทุกฝาย  ทุกองคกร  ทุก
สถาบันในสังคมไทย  ไมมีใครหรือฝายใดหรือองคใดที่จะไมตองมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  
ทุกฝายจะตองเรียนรูรวมกันเพื่อแกปญหาการศึกษาและสังคมรวมกัน  ถึงแมวาภารกิจการจัดการ
ศึกษาจะเปนของรัฐบาลก็ตาม  แตทุกกลุมบุคคล  องคกร  สถาบันในสังคมมีสวนรวม (ธนาคาร 
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กสิกรไทย 2539 : 63)  โดยในสวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน  จากอดีตที่ผาน
มาการจัดการศึกษาของไทยยังไมมีสถาบันหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา  จึงเปนความ
รับผิดชอบของสถาบันครอบครัว  วัด และชุมชน  เปนแหลงการเรียนรูของคนในชุมชน  โดยใช
กระบวนการเรียนรู ในชุมชน  มีการถายทอดความรู  คานิยม และวิธีการดํารงชีวิตใหแกบุตรหลาน  
ซึ่งเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากรุนพอแมไปสูลูกหลาน  ทําใหชุมชนมีสวนรวมกันในการ
จัดการศึกษาอยางใกลชิด  จนกระทั่งมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา
สมัยใหม หรือระบบโรงเรียนขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรขึ้นเปน       
แหงแรก  ในป พ.ศ. 2528 คือ โรงเรียนมหรรณพาราม และหลังจากนั้นก็ไดขยายการจัดตั้งโรงเรียน
สําหรับราษฎร ตามวัดในสวนภูมิภาคประมาณ  14  แหง  แตการจัดการศึกษาก็ไมสามารถจัดได
อยางทั่วถึง  ทําใหการมีสวนรวมกับชุมชนจัดตั้งขึ้นเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการตําบล  
ประกอบดวย  กํานัน  แพทยประจําตําบล  และเจาอธิการวัดในทองถิ่น (ดวงเดือน  พิศาลบุตร     
ม.ป.ป. : 33 – 61)

ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดตราพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาขึ้น  เมื่อ  พ.ศ. 2464 เพื่อบังคับใหประชากรไดรับการศึกษาอยางนอยที่สุดถึงระดับ
ชั้นประถมศึกษาทั่วถึงกัน ในชวงการศึกษาในระยะนี้จะเปนจุดเริ่มตนที่ระบบราชการบริหารงาน
การศึกษาที่จะใหการศึกษาแกพลเมือง ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนจะลดนอยลง (เจิมศักดิ์ ปนทอง  
2527 : 79 – 81)

จนถึงสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน  มุงเนนที่ระบบราชการโดยสวนรวม  และ
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะมุงเนนที่ระบบราชการศึกษาแก    
พลเมืองกวางขวาง  ครอบคลุมมากขึ้น  (อรรณพ   พงษวาท  2544 : 2) จะเห็นไดจากการจัดการ
ศึกษาโดยรัฐบาลมีมากกวารอยละ  90  สวนที่เหลือจัดโดยภาคเอกชน  แตถูกควบคุมจากภาครัฐ
อยางเขมงวด การจัดการศึกษาไดถูกรวมมาอยูในมือของรัฐบาลมานาน แมวาจะมีการ         
เปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปการศึกษามีจุดศูนยกลางอยูที่รัฐบาล  ซึ่งไมประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิรูปเนื่องจากปญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญคือ  มีความคิดแบบเจาขุนมูลนาย  มีจารีตนิยม
ตอตานการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ และปกปองรักษาผลประโยชนของตนเองสูง (คณะกรรมการ     
การศึกษาแหงชาติ   2540 : 260 – 261)

ในระบบการจัดการศึกษาดังกลาวที่ขาดความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  
มีจุดมุงหมายเหมาะสมกับสภาพการนําทางประวัติศาสตรในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ของสังคม  ผลที่เกิด
จากการผูกขาดทางการศึกษา  คือ  โรงเรียนแปลกแยกกับชุมชน  ประชาชนขาดโอกาสที่จะเขามา
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มีสวนรวมในการจัดการศึกษา การศึกษากลายเปนกระบวนการสรางจิตสํานึกของสังคมเมืองให
แกชนบท  ทําลายศักยภาพในการพึ่งตนเองของชุมชนใหดอยลง  เกิดความไมสอดคลองระหวาง
หลักสูตรกับสภาพปญหาของชุมชน  เกิดความขัดแยงระหวางทิศทางการศึกษากับการปรับตัวให
ทันตอความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานภายนอก (โอวาท   สุทธนารักษ  2528 : 123 – 115)

ดังนั้นเพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติในฐานะหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น     
พื้นฐานเพื่อพัฒนาประชาชนใหมีความรูมีสติปญญา  สามารถพัฒนาอาชีพ  พัฒนาชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติใหเจริญกาวหนาพรอมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง  ของครอบครัว  และ
ของชุมชนใหอยูรวมกันไดอยางผาสุก  จึงไดมีการแกไขปรับปรุงระบบการศึกษาใหสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยมีนโยบายเปาหมายและมาตรการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดวยการ
ปฏิรูปการศึกษา  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งระบบ  โดยดําเนินการ   
ดังนี้  คือ

1. ปฏิรูปโรงเรียน  ใหสามารถบริการการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหทั่วถึง  โดยมีบรรยากาศที่รมร่ืน  สะอาดสวยงาม
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีความพรอมทางดานอาคารสถานที่  หองเรียน  
หองสมุด  หองปฏบิัติการตาง ๆ สนามกีฬา  และอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชครบถวน  มีสภาพ
พรอมที่จะใชงานและมีแหลงนี้ใชตลอดป

2. ปฏิรูปหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น และการ   
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึดหลักการและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาแตละระดับใหสนอง
ความแตกตางของผูเรียน รวมทั้งเด็กดอยโอกาส

3. ปฏิรูประบบการเรียนการสอน ใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนที่สมดุลใน
ทุกดานตามจุดประสงคของหลักสูตรแตละระดับ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สนองความแตกตางในความสามารถ ความถนัดและความสนใจทางการเรียนของ       
ผูเรียนแตละคน สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการใหประสบการณการ
เรียนที่สัมพันธกับชีวิตจริง รวมทั้งใหส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยการเรียนรูและพัฒนาการของ
ผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงแหลงของสังคม

4. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเปนผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  โดยพัฒนาใหมี
จิตสํานึก  อุดมการณ  และวิสัยทัศนที่กวางไกลในการปฏิบัติงาน  ใฝรู  สามารถพัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม  อุทิศตนในการปฏิบัติงาน  สงเสริมวิชาชีพครู
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ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมยอมรับและยกยอง จัดปจจัยแวดลอม และระบบการเกื้อหนุน        
ชวยเหลือครู  ใหมีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบาย  มีขวัญและกําลังใจ

5. ปฏิรูปการบริหารโรงเรียน ใหสามารถวางแผนและจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียน และเกิดการเรียนรูที่แทจริง โดยคณะกรรมการ      
โรงเรียนกลุมบุคคล และองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินงาน รวมทั้ง     
สงเสริมใหนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารและการจัดการ

6. ปฏิรูปการบริหารสํานักงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการปรับระบบการ
บริหาร การใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ปรับปรุงระบบการวางแผน นิเทศ ติดตามประเมินผลและ
การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับระบบที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการแกไขกฎระเบียบใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงาน

จากที่กลาวแลวขางตน  จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในปจจุบันนี้ ชุมชนจะตองเขามา
มีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางแทจริง  เพื่อใหการศึกษาของชุมชนมีความเจริญ     
กาวหนาทันตอความเจริญของสิ่งอื่น ๆ ซึ่งชุมชนจะตองถือวาเปนภาระหนาที่ที่มีความจําเปนที่
ตองรวมกันพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของตนเองใหเจริญกาวหนา  เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือ
พัฒนาลูกหลานของชุมชนใหมีคุณภาพ  โดยพยายามผลักดันใหโรงเรียนประถมศึกษาเปน    
หนวยงานที่เปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  โดยชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมในการ
วิเคราะห  เพื่อหาจุดพัฒนาการศึกษาใหลูกหลานรวมกับคณะครูรวมแสดงความคิดเห็น รวมแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหไดรับความสําเร็จ  รวมคนหาผูที่มีความรู  ความสามารถในทองถิ่นเขามา
รวมใหการศึกษาในโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชนและทองถิ่น  
ผสมผสานกับความรูสมัยที่ทางโรงเรียนจัดใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น  ผสมผสานกับความรูสมัยที่ทางโรงเรียนจัดใหเขามารวมปฏิบัติงานชวยเหลือสนับสนุน
การพัฒนาโรงเรียน  เชน  การปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  จัดและตกแตง      
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  รวมรณรงคหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน  รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนจัดใหมีข้ึน  ก็เขามารวมแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นรวมกัน  ตลอดจนสรางความ    
ภาคภูมิใจในผลงานการพัฒนาการศึกษารวมกัน  โดยชุมชนเขามารับรูความเจริญกาวหนาของ  
โรงเรียน  และรวมกันภาคภูมิใจในผลงานการพัฒนาโรงเรียนการพัฒนาการศึกษาที่ประสบผล
สําเร็จ

จากประสบการณของผูวิจัย ซึ่งไดเปนขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต   
พื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี  ไดพบวา  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมา (เดิมเรียกวา คณะกรรมการการศึกษา)  ในจังหวัดเพชรบุรี         
ที่ผานมานั้น ผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในโรงเรียนจะเปนฝายผูกขาดในดานการแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียน สวนคณะกรรมการ    
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเขามามีบทบาทมีสวนรวมนอยมาก จึงเปนเหตุปจจัยใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี

ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้  จะเปนแนวทางในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  และจังหวัดอื่น ๆ ในโอกาสตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัย  เร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม

ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ผูวิจัยขอ      
นําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อเปนหลักความคิดและเปนเครื่องกําหนดแนวทางการศึกษาคนควาดังนี้

การมีสวนรวมของชุมชนเปนบทบาทในการที่จะสงเสริมใหการบริหารงานในการ
พัฒนารูปแบบตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งมีนักวิชาการไดกําหนดแนวคิดไวดังนี้  คือ

ปธาน  สุวรรณมงคล (ใน ทวีทอง  หงษวิวัฒน,  บรรณาธิการ 2527 : 81 – 83)  ได
กลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนควรมี  บทบาทในลักษณะตาง ๆ คือ 1)  การมีสวนรวมของชุมชน
ในการตัดสินใจ  2)  การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน และ 3) การมีสวนรวมของชุมชนใน
การประเมิน  นอกจากนี้  ศิริกาญจน   โกสุมภ  (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษา  เร่ืองการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
คือ  ผูนําชุมชน  ผูบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน  คณะครูและผูปกครองนักเรียน           
มีกระบวนการ มีสวนรวมของชุมชน ชุมชนมี  8  ข้ันตอน ที่สําคัญคือ  1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
กอนรวมดําเนินการ  2)  การสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน  3)  การสรางเครือขายของ
กลุม  ผูมีสวนรวม  4)  การสรางกิจกรรม  5)  การตอรองเพื่อดําเนินการ  6)  การรวมกันดําเนินการ  
7)  การรวมกันประเมินผลดําเนินการ และ 8)  การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ

จากแนวคิดและทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมดังกลาว ผูวิจัยไดสังเคราะห
และนํามากําหนดตัวแปร  เพื่อการวิจัยในครั้งนี้  คือ  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
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ข้ันพื้นฐาน  ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเพชรบุรี  จําแนกเปน 3 ลักษณะคือ

1. การมีสวนรวมในการวางแผน
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในการนิเทศติดตามผล

ผูวิจัยไดสรุปและกําหนดเปนกรอบแนวคิด  ดานการวิจัยดังนี้

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

          ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

แผนภูมิที่ 1    กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ที่มา  :  กรมวิชาการ,  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2544), 20.

คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

   -  เพศ
   -  อายุ
   -  วุฒิทางการศึกษา
   -  ประสบการณในการ
ทํางาน
   -  ประเภทของการเปน
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2.  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน

     
1. 

  ก
ารม

ีสว
นร
วม
ใน
กา
รวา

งแผ
น

    3.  การมีสวนรวมนิเทศติดตามผล

กิจกรรมงานวิชาการ
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการนิเทศ
3. ดานหลักสูตร
4. ดานผลิตส่ือ
5. ดานการหาแหลงเรียนรู
6. ดานการพัฒนาบุคลากร
7. ดานการปรับปรุงหองสมุด
8. ดานการวัดผล / ประเมินผล
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม

ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ

พัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ ดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการเปนกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพศ แตกตางกัน มีสวนรวมในงานกิจกรรมดาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา แตกตางกัน
2. กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมในงานกิจกรรม

ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา แตกตางกัน
3. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมในงาน

กิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา แตกตางกัน
4. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณแตกตางกัน มีสวนรวมในงาน

กิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา แตกตางกัน
5. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตางประเภทกัน มีสวนรวมในการพัฒนางาน    

กิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ประถมศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  
ประกอบดวย

- ผูแทนผูปกครอง
- ผูแทนครู
- ผูแทนองคกรชุมชน
- ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- ผูแทนศิษยเกา
- ผูทรงคุณวุฒิ
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  จํานวน  1,440 คน จาก 240 โรงเรียน

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยคณะกรรมการ    
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  จํานวน  
240  คน  จาก  40  โรงเรียน

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก

ตัวแปรตน
สถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  

ประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทของกรรมการ

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเพชรบุรี  คือ
1. การมีสวนรวมในการวางแผน ในงานกิจกรรมดานวิชาการ ไดแก

1.1 ดานการเรียนการสอน
1.2 ดานการนิเทศ
1.3 ดานหลักสูตร
1.4 ดานการผลิตสื่อ
1.5 ดานการหาแหลงเรียนรู
1.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
1.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
1.8 ดานการวัดผล ประเมินผล

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในงานกิจกรรมดานวิชาการ ไดแก
2.1 ดานการเรียนการสอน
2.2 ดานการนิเทศ
2.3 ดานหลักสูตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



9

2.4 ดานการผลิตสื่อ
2.5 ดานการหาแหลงเรียนรู
2.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
2.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
2.8 ดานการวัดผล ประเมินผล

3. การมีสวนรวมในการนิเทศติดตามผล  ในงานกิจกรรมดานวิชาการ ไดแก
3.1 ดานการเรียนการสอน
3.2 ดานการนิเทศ
3.3 ดานหลักสูตร
3.4 ดานการผลิตสื่อ
3.5 ดานการหาแหลงเรียนรู
3.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
3.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
3.8 ดานการวัดผล ประเมินผล

นิยามศัพท
ในการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี คร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทคําที่เกี่ยวของไวดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
ในกิจกรรมงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน ตั้งแตระดับช้ันประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ประกอบดวย          
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ผูแทนศิษยเกา   
และผูทรงคุณวุฒิ

2. สภาพปญหา หมายถึง สภาพที่เปนอุปสรรค ขัดขวางการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตอกิจกรรมงาน
ดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี

3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษาระดับประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี  
ซึ่งมีการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  6  และโรงเรียนขยาย
โอกาสซึ่งมีการเรียนการสอนตอยอดจากชั้นประถมศึกษาปที่  6  ถึงปที่  9  (ม.3)
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4. งานดานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมดานวิชาการเพื่อการเรียนการสอนประกอบ
ดวย การเรียนการสอน การนิเทศ การจัดทําหลักสูตร การผลิตสื่อ การหาแหลงเรียนรู การพัฒนา
บุคลากร การปรับปรุงหองสมุด การวัดผลประเมินผล

5. การเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลมีการจัดวางแผนจัดกิจกรรมอยางมีระบบ เปดโอกาสใหผูเรียน มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติจริง มีอิสระในการเรียนรูตามความถนัด และความสนใจในการพัฒนากระบวนการคิด 
สามารถพบความรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง

6. การนิเทศ หมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูรับการ
นิเทศไดพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ

7. การจัดทําหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนั้นเปนการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรใหดีข้ึนทั้งระบบ
ตั้งแตจุดมุงหมาย การเรียนการสอน การใชส่ือ การเรียนการสอนวัดผลประเมินผล การสอนของครู
ผลการเรียนของนักเรียน เปนตน

8. การผลิตสื่อ หมายถึง การผลิตสื่อประเภทวัสดุ และอุปกรณ เพื่อใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

9. การหาแหลงเรียนรู หมายถึง นักเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดฝก
ปฏิบัติหาความรู และสรุปความรูไดดวยตนเองจนเปนผูที่คิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดการ
ใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูที่มีความสุข เพราะไดมีโอกาสเรียนรูนอกหอง ไดไปสัมผัส
และสัมพันธกับธรรมชาติ สังคม ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น เปนการสรางประสบการณตรงตอ
การดํารงชีวิต ไดเรียนรู ไดคนพบสาระความรู ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน และครูไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูไปกับนักเรียนดวย เปนบรรยากาศการเรียนรูที่มีความสุข
               10. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน ไดแก ความตองการบุคคลากร การจัดบุคคลากรเขาปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน    
การพัฒนาบุคคลากร รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
               11. การปรับปรุงหองสมุด หมายถึง การจัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุที่จําเปนใน
การจัดหองสมุดอยางเพียงพอ สรางบรรยากาศที่ดีในหองสมุดจัดเปนแหลงเรียนรู และดึงดูดใหใช
หองสมุดอยางกวางขวาง ทั้งครู นักเรียน และประชาชน
               12. การวัดผลประเมินผล หมายถึง การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมี
การชี้แจงเกณฑการวัดผลประเมินผล ใหเปนไปในทางเดียวกัน สงเสริมใหผูปกครอง ครู และ
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นักเรียนมีสวนรวมในการวัดผล ประเมินผล ใชเครื่องมือในการวัดผลหลากหลาย มีการใชขอมูล
ปอนกลับทุกครั้งหลังประเมิน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

13. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรี
แตไมรวมถึงการศึกษาเฉพาะทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในงานกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ผูวิจัยไดทํา
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี ประกอบดวย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐาน และ     
แนวทางการวิจัยโดยแบงเปน  6 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1 ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี และบทบาทหนาที่ของโรงเรียนประถมศึกษา

ตอนที่  2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา

ตอนที่  3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถม
ศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน

ตอนที่  4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี และบทบาทหนาที่ของ

โรงเรียนประถมศึกษา

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีจัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนตน (ชั้น ม.1 – ม.3)  มีสภาพการศึกษาในสังกัด  240  โรงเรียน  1,587  หองเรียน  
ครู  1,798  คน  ลูกจางประจํา  239  คน  และนักเรียน  40,856  คน  โดยแบงการบริหารงาน   
ออกเปนสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  ดังนี้

1. อําเภอเมืองเพชรบุรี  มีสถานศึกษาในสังกัด  42  โรงเรียน  417  หองเรียน  ครู  
559  คน  ลูกจางประจํา  44  คน  และนักเรียน  7,401  คน

2. อําเภอเขายอย  มีสถานศึกษาในสังกัด  23  โรงเรียน  208 หองเรียน  ครู  263  คน  
ลูกจางประจํา  22  คน  และนักเรียน  3,521  คน
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3. อําเภอชะอํา  มีสถานศึกษาในสังกัด  26  โรงเรียน  230  หองเรียน  ครู  256  คน  
ลูกจางประจํา  24  คน และนักเรียน  4,028  คน

4. อําเภอทายาง  มีสถานศึกษาในสังกัด  48  โรงเรียน  462  หองเรียน  ครู  572  คน  
ลูกจางประจํา  45  คน  และนักเรียน  9,348  คน

5. อําเภอบานลาด  มีสถานศึกษาในสังกัด  32  โรงเรียน  239  หองเรียน  ครู  380  
คน  ลูกจางประจํา  30  คน  และนักเรียน  4,830  คน

6. อําเภอบานแหลม  มีสถานศึกษาในสังกัด  31  โรงเรียน  303  หองเรียน  ครู  439  
คน  ลูกจางประจํา  36  คน  และนักเรียน  6,352  คน

7. อําเภอหนองหญาปลอง  มีสถานศึกษาในสังกัด  14  โรงเรียน  118  หองเรียน  ครู  
119  คน  ลูกจางประจํา  13  คน  นักเรียน  1,910  คน

8. อําเภอแกงกระจาน  มีสถานศึกษาในสังกัด  24  โรงเรียน  217  หองเรียน  ครู  
210  คน  ลูกจางประจํา  25  คน  และนักเรียน  3,466  คน

บทบาทหนาที่ของโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่มีบทบาทตอการพัฒนาใหมีความรู ความคิด มีบุคลิก

ลักษณะและพฤติกรรมที่ดีงาม  โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งถือวาเปนโรงเรียนชุมชน  และ
เปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชนกระจายอยูทุกทองถิ่นทั่วประเทศ  มีบทบาทหนาสําคัญตอการ
พัฒนาลูกหลานของชุมชนใหเปนผูมีความรู  ความคิด  มีทักษะในการทํางาน  มีบุคลิกลักษณะ
และพฤติกรรมที่ดีงาม  สอดคลองกับความตองการของชุมชน  ตลอดทั้งเปนกําลังในการพัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญกาวหนาโดยลําดับ

โดยบทบาทหนาที่ของโรงเรียนประถมศึกษา สามารถแบงออกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ
1. บทบาทหนาที่โดยตรง โรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานทางราชการที่ตั้งขึ้น

เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ดังตอไปนี้
1.1 งานวิชาการ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอัน

ประกอบดวย
1.1.1 งานดานหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช
1.1.2 งานดานการเรียนการสอน
1.1.3 งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
1.1.4 งานสงเสริมการสอน
1.1.5 งานวัดผลประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



14

1.1.6 งานหองสมุด
1.1.7 งานนิเทศการศึกษา
1.1.8 งานดานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน
1.1.9 งานประชุมอบรมทางวิชาการ
1.1.10 งานที่กําหนดไวในระเบียบกฎหมายบังคับ

1.2 งานบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการดานบุคลากรโรงเรียน อัน
ประกอบดวย

1.2.1 งานวางแผนบุคลากรเพื่อแสดงความตองการของบุคคล
1.2.2 เตรียมบุคลากร ไดแก พิจารณาบุคคลเขาทํางานและปฐมนิเทศ

บุคลากร
1.2.3การพัฒนาและพิจารณาบุคลากร
1.2.4 งานบุคลากรที่กําหนดไวในระเบียบ  กฎหมาย ขอบังคับ

1.3 งานกิจการนักเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนการ
สอนหรือเกี่ยวของกับนักเรียน อันประกอบดวย

1.3.1ตองปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. ประถมศึกษา  2523
1.3.2ตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิเชน กฎกระทรวง กฎ 

ก.ค.  คําสั่ง  สปช. สปจ. สปอ. และมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุมโรงเรียน  เปนตน
1.3.3ตองปฏิบัติเกี่ยวกับตัวนักเรียน (หรือผูปกครอง)

1.4 งานธุรการ การเงินและพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ 
งานการเงินของโรงเรียนทุกประเภท และการดําเนินงานเกี่ยวกับพัสดุโรงเรียนใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ

1.5 งานอาคารสถานที่  ดําเนินงานเกี่ยวกับการใช  การบํารุงรักษา  ตกแตงอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  ที่ดินและสิ่งกอสรางของโรงเรียน  โดยใหสามารถใชประโยชนไดคุมคาและ
มีสภาพรมร่ืน  สะอาด  สวยงามอยูเสมอ

1.6 งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดําเนินการเกี่ยวของกับชุมชน    
ซึ่งหมายรวมถึงผูปกครอง นักเรียน วัด องคกรตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน อันประกอบดวย

1.6.1 งานการใหบริการชุมชนดานตาง ๆ
1.6.1.1 กําหนดแนวทางในการใหบริการแกชุมชน
1.6.1.2 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการบริการแกชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



15

1.6.1.3 ใหบริการดานอาคารสถานที่     โดยยึดระเบียบการใชอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา

1.6.1.4 ใหบริการดานความรูและวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน  
อบรมใหความรูในเรื่องการประกอบวิชาชีพ

1.6.1.5 ใหบริการดานบุคลากรแกชุมชนในโอกาสตาง ๆ
1.6.1.6 ใหบริการวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ
1.6.1.7 อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตองานตาง ๆ ที่โรงเรียน

1.6.2 งานการรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน  เปนการใหชุมชนเขามา
มีสวนชวยเหลือโรงเรียนทั้งดานการเงิน  วัสดุอุปกรณ  และแนวคิด  โดยประชาสัมพันธใหชุมชน
เห็นความสําคัญของโรงเรียน  โดยวิธีการดังนี้

1.6.2.1 ประชุมผูปกครอง
1.6.2.2 ทําวารสาร หรือส่ิงพิมพเผยแพร
1.6.2.3 จัดทําปายประกาศเผยแพรขาวสาร
1.6.2.4 พบปะ  เยี่ยมเยียนในโอกาสที่เหมาะสม
1.6.2.5 เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
1.6.2.6 จัดลําดับความสําคัญของสิ่งตาง ๆ ที่โรงเรียนเห็นวาควรขอการ

สนับสนุนจากชุมชน
1.6.2.7 จัดทําโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากชุมชน
1.6.2.8 จัดใหมีการยกยอง    ตอบขอบคุณแกผูชวยเหลือตามระเบียบ

ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.6.2.9 จัดทํารายงานการไดรับความชวยเหลือจากชุมชน    เสนอให

หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
1.6.3 งานสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น เปนการดําเนิน

งานและกิจกรรมตาง ๆ ที่เอ้ืออํานวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ   
หนวยงานอื่น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.6.3.1 วางแผนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และ
หนวยงานอื่น ๆ

1.6.3.2 กําหนดบุคลากรในการติดตอประสานงานกับชุมชน     และ
หนวยงานอื่น ๆ
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1.6.3.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน    และหนวยงานอื่นตาม
โอกาสอันควร

1.6.3.4 ใหความชวยเหลือชุมชนและหนวยงานอื่นตามโอกาสอันควร
1.6.3.5 ประเมินผลความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน    เปนระยะ

ตามที่กําหนดไวในโครงการ และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาดําเนินการงานตามแผนโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
 - ประเมินโดยการใชเครื่องมือหลาย ๆ อยาง เชน  การสํารวจ  

การสังเกต  การสัมภาษณ  คําเลาลือ  การกลาวถึง  ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ
 -  บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
 -  สรุปผลการประเมินบันทึกไวเปนขอมูลสําหรับวางแผนดําเนิน

งานตอไป
1.6.4 งานการจัดตั้งกลุม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  โรงเรียนควรสนับสนุนใหมี

การตั้งกลุม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน  โดยตั้งคณะกรรมการดําเนิน
งานดังนี้

1.6.4.1 ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งชมรม  สมาคม  มูลนิธิ
1.6.4.2 วางแผนใหมีการจัดตั้งกลุม  ชมรม  สมาคม   มูลนิธิ  โดย

 -  เชิญกรรมการโรงเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และผูนําชุมชนมา
ประชุมหารือ  เพื่อหาแนวทางตั้งกลุม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ

 -  แตงตั้งผูรับผิดชอบ
 - ดําเนินการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม  มูลนิธิ

1.6.4.3 เชิญบุคลากรที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการรวมดําเนินงานกับ
โรงเรียน

1.6.4.4 อํานวยความสะดวกในเรื่อง  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  แก  
ผูกอต้ังชมรม สมาคม มูลนิธิ ตามความเหมาะสม

1.6.4.5 ชวยติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอจดทะเบียน   หรือ
อ่ืน ๆ

1.6.5 งานการประชาสัมพันธ เปนการเผยแพรขาวสาร และผลงานของ       
โรงเรียนเพื่อสรางความเขาใจอันดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้
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1.6.5.1 แตงตั้งบุคลากรทําหนาที่ประชาสัมพันธ
1.6.5.2 กําหนดแผน  เปาหมาย  และวิธีดําเนินการ โดย

 -  การทําเปนหนังสือไดแกประกาศ แถลงการณ
 -  การใหขาวแกส่ือมวลชน
 -  การโฆษณาทางสื่อมวลชน  แผนปาย
 -  การจัดทําเอกสาร ไดแก จดหมาย ขาว วารสาร หรือแผนปลิว

1.6.5.3 ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผน
1.6.5.4 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ  ทําไดโดย

 -  ตรวจสอบความถูกตองและแกไขขาว
 -  รายงานผูบังคับบัญชาในกรณีจําเปน

2. บทบาทหนาที่ของโรงเรียนในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ     
โรงเรียนประถมศึกษา

บทบาทหนาที่สําคัญของโรงเรียนอีกบทบาทหนึ่ง  คือ  การดําเนินการประสาน
ความรวมมือกับคณะบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับงานของโรงเรียน  ซึ่งไดแก  คณะกรรมการ    
โรงเรียนประถมศึกษา คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที่คณะกรรมการ
แตงตั้งขึ้น  เพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งคณะบุคคลเหลานี้โรงเรียนควรให
ความสําคัญและใหเกียรติ  พรอมทั้งพยายามสรางความประทับใจและความภาคภูมิใจที่ไดเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา

2.1 งานเลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา เปนการดําเนินการ    
เกี่ยวกับการทําหนาที่งานธุรการของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะ ประกอบดวย

2.1.1 งานทะเบียนประวัติคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

2.1.2 งานธุรการการประชุม
2.1.3 งานดําเนินการตามมติที่ประชุม
2.1.4 งานความสัมพันธกับองคกรชุมนุม

2.2 งานประสานและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดตาม
บทบาทหนาที่ที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 
2539  กําหนดไว  ซึ่งไดแก
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2.2.1 การประสานงานใหคณะกรรมการโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของโรงเรียน แผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน

2.2.2 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรงเรียน

2.2.3 การอํานวยความสะดวก กระตุน เรงเราใหคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษาเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน   ซึ่งคณะ
กรรมการใหความเห็นชอบแลว

2.2.4 เปดโอกาสใหคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา เขามามีสวนรวมให
คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ

2.2.5 ใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการดานการเงิน วัสดุครุภัณฑ อุปกรณ    
ตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และความตองการวิทยากรหรือบุคคลที่มีความรูความ
สามารถในทองถิ่นมารวมใหการศึกษาแกนักเรียน

2.2.6 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน          อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

2.2.7ประสานกับองคกรทองถิ่นที่ คณะกรรมการโรงเรียนเชิญชวนเขารวม
พัฒนาโรงเรียน

ตอนที่  2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา

เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปอยางมี     
ประสิทธิภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2543 กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543”

ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถม

ศึกษา พ.ศ. 2539”
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบยีบนี้แทน
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ขอ  4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา”  หมายความวา โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตไม

หมายรวมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง
“กรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคนแตไมเกินสิบหาคน  
ประกอบดวย

(1) “ผูแทนผูปกครอง” ไดแก ผูแทนของผูมีรายชื่อเปนผูปกครองตามทะเบียน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน

(2) “ผูแทนครู”  ไดแก  ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอน และผูชวย    
ผูบริหารสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

(3) “ผูแทนองคกรชุมชน”  ไดแก  ผูแทนของชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องคกร
เอกชน  หรือกลุมบุคคลในรูปอ่ืนใด  ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีที่ตั้งอยูใน
เขตบริการของสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

(4) “ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ไดแก ผูแทนของเทศบาลองคกร
บริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบอื่น  จํานวนไมเกินสองคน

(5) “ผูแทนศิษยเกา”  ไดแก  ผูแทนของสมาคมศิษยเกา  ชมรมศิษยเกา  หรือ
บุคคลที่เคยศึกษาจากสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

(6) “ผูทรงคุณวุฒิ”  ไดแก  ผูนําทางศาสนา  ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่น  
ขาราชการบํานาญ  ขาราชการอื่นนอกกรมสังกัดสถานศึกษา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่ใน
หนวยงานอื่นของรัฐ  เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ  ทั้งในและนอกเขตบริการของสถาน
ศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสี่คน

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งใน (1) (3) (4) (5) และ (6) เปนประธานและอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน

ขอ  6 ใหคณะกรรมการ กําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการ  เพื่อใหไดมา
ซึ่งคณะกรรมการตามขอ  5  โดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

ขอ  7  การใหไดมาซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด
(1) ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัครผูแทนตามขอ  5 (1) (2) (3) (4) และ (5)
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(2) ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามขอ  7 (1) คัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับ
จํานวนตามที่กําหนดไวในขอ 6

(3) ใหผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 7 (2) และผูบริหารสถานศึกษาเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตามที่ตนเห็นสมควรจํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในขอ  6  และใหประชุม
คัดเลือกใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ  6

(4) ใหผูบริหารสถานศึกษานํารายชื่อเสนอผูมีอํานาจตามขอ  9  เปนผูลงนาม
แตงตั้ง

ในกรณีไมมีผูสมัครเขารับเลือกเปนผูแทนในองคประกอบใด  ใหคณะ
กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้น  จํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวใน  ขอ  6  
และใหผูไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไว

ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับเลือกเปนผูแทนในองคประกอบใดไมครบตาม
จํานวนที่กําหนดไวในขอ  6  ใหถือวาผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเทาที่มีอยูในองคประกอบนั้น 
แลวใหคณะกรรมการเสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้น  จํานวนสองเทาของจํานวนที่ยังขาด
อยูและใหผูไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือตามจํานวนที่กําหนดไว

ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใดมีจํานวนเทากับ
จํานวนกรรมการตามที่กําหนดไวขอ 6 ใหถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาวเปนกระบวนการ
ในองคประกอบนั้น

ขอ  8 คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
(1) เปนผูสนใจในการพัฒนาการศึกษา
(2) เปนผูมีความประพฤติ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 9 ใหผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับเปนผูลงนามในการแตงตั้ง

และอนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ
ขอ  10 ใหคณะกรรมการ  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  นับต้ังแตวันที่ไดรับการ

แตงตั้ง
คณะกรรมการซึ่งไดมาตามระเบียบนี้ในวาระแรก เมื่อครบกําหนดสองปใหจับ

สลากออกกึ่งหนึ่ง  ในกรณีที่เปนจํานวนคี่  ใหปดเศษเพิ่มเปนหนึ่งคน  เวนกรรมการและเลขานุการ
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ใหสถานศึกษาดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวรรคสอง ตามหลักเกณฑและวิธีที่กําหนดใหขอ 7 โดยใหอยูในตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง

การสรรหากรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามใหดําเนินการภายในสี่สิบหาวัน  นับจากวันครบวาระหรือครบกําหนดแลวแตกรณี

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการใหม  ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะไดมีการประกาศแตงตั้งกรรมการใหม

กรรมการที่พนวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ   
ไดอีก

ขอ  11 กรรมการ จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ  8
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) พนจากตําแหนงในสถานศึกษานั้น  สําหรับกรรมการตามขอ  5 (2)  และ

ผูบริหารสถานศึกษา
(9) พนจากสภาพการเปนผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษานั้น  สําหรับ

กรรมการตามขอ  5 (1)
(10) พนจากสถานภาพการเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับ

กรรมการตามขอ  5 (4)
(11) คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสาม  มีมติใหออกยกเวน

ตําแหนงกรรมการและเลขานุการ
ขอ  12 ในกรณีที่กรรมการในองคประกอบใดวางลงกอนครบวาระเกินกวาเกาสิบวัน  

ใหสถานศึกษาดําเนินการตามขอ 7 เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคประกอบนั้นภายในสามสิบวัน  
นับต้ังแตวันที่วางลง  และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
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ขอ  13 คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําของสถานศึกษา
(3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น
(4) กํากับ  และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
(6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็ก

ที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบ

ประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานทั่วไป  ของสถานศึกษา
(8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยาการ    

ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน  รวมทั้งสืบสาน
จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

(9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสาน
งานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมี    
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

(10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  ของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน

(11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตาม
ระเบียบนี้ตามความเห็นสมควร

(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถาน
ศึกษานั้น

ขอ  14 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ  ใหเปนไปตามระเบียบวิธีการที่คณะ

กรรมการกําหนด  โดยใหมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู
ในขณะนั้นและใหมีผูแทนของนักเรียนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรแลวแตกรณี
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ในกรณีที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรง  ใหรับฟง
ความคิดเห็นของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย

ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  
ข้ันหนึ่ง  ภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่มีการประชุม

ขอ  15 ในวาระเริ่มแรกใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปน
กรมที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน    
นับแตวันประกาศใชระเบียบนี้

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ให
คณะกรรมการโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษา  พ.ศ. 2539 ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้
รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี

สถานศึกษาที่ไมมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียนอยูใน
วันที่ประกาศใชระเบียบนี้  ใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  และมีฐานะเปนกรม  ซึ่งเปน
เจาสังกัดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ  เพื่อใหเปนไปตามขอ  6 และขอ 7 แลวแตกรณี

สรุป  เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 จึงกําหนดใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางนอยสถานศึกษาละ 7 คน แตไมเกิน 15 คน ประกอบดวย

1. ผูแทนผูปกครอง
2. ผูแทนครู
3. ผูแทนองคกรชุมชน
4. ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น
5. ผูแทนศิษยเกา
6. ผูทรงคุณวุฒิ
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และเลขานุการโดยตําแหนง
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ตอนที่  3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

การมีสวนรวม
1. แนวคิดการมีสวนรวม

แนวความคิดเกี่ยวกับการที่ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนนั้นได
บังเกิดขึ้นในชุมชนตาง ๆ ทั่วโลก  ทั้งซีกโลกตะวันตก  และซีกโลกตะวันออก  ดังจะเห็นไดจาก
ประเพณี  “ลงแขก” (cooperative work) ซึ่งมีการปฏิบัติในหมูเกษตรกรทั่วโลก

การที่ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาครอบครัว  กลุมละแวกบาน ชุมชนหมูบาน  
ตลอดจนสังคมนั้น  ไดพัฒนาการชีวิตความเปนอยูของมนุษยในครอบครัวและในสังคมใหเจริญ
กาวหนาและผาสุกเรื่อยมา

1) ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวง
กังวลสวนบุคคล ซึ่งบังเอิญพองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม

2) ความเดือนรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน ที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้น 
ผลักดันใหพุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทําการรวมกัน

3) การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความริเร่ิมกระทําการที่ตอบ
สนองความเห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น

อยางไรก็ตาม  การมีสวนรวมยังอาจเกิดจากแนวความคิดอื่น ๆ เชน
1) ความศรัทธา ที่มีตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําใหประชาชน

มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน  การลงแขก  การบําเพ็ญประโยชน  การสรางโบสถวิหาร
2) ความเกรงใจ  ที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศมีตําแหนงทําให

ประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวย ทั้ง ๆ ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็ม
เปยมที่จะกระทํา  เชน  ผูใหญออกปากขอแรงผูนอยก็ชวยแรง

3) อํานาจบังคับ  เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวาทําใหประชาชนถูกบีบบังคับ
ใหมีสวนรวมในการกระทําการตาง ๆ เชน  บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส ฯลฯ

ชินรัตน   สมสืบ (2539 : 25 – 26)  ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไว  
ดังนี้
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1) การมีสวนรวมเปนสิทธิ (right)  และเปนเอกสิทธิ (privilege)
ในฐานะสิทธิจะตองไดรับการเคารพและใหเกียรติ  ในฐานะเอกสิทธิจะตองไม

ถูกบังคับ (enforce)  และครอบงํา  (manipulate)  ทั้งสองประการนี้ตองเกิดจากบรรยากาศที่เปน
ประชาธิปไตยมากที่สุด  ไมมีใครจะเปนหุนเชิดในกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

2) การมีสวนรวมเปนการทํางานเปนกลุม
เปนผลรวมของขอมูลผูกมัดจากคนแตละคน  บนพื้นฐานของความเชื่อที่วา  

โครงการเปนของพวกเขา  เพื่อพวกเขา  และโดยพวกเขา  ที่แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมรวม  
เปนการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชนรวม  ดังนั้นการเรียนรูจะเกิดขึ้น ประชาชนสามารถเรียนรู
ได  ถูกสอนและถูกแนะนํา  แตก็ไมไดทําเพื่อผลประโยชนของคนอื่น

3)  การมีสวนรวมคือสวนสําคัญของกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท
การมีสวนรวมจะถูกดําเนินการใน 2 บริษัท คือ  นักบริหารการพัฒนาจะตองรู

ในสิ่งที่ประชาชนมุงหวัง (aspiration)  และตองใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (articulation)  
ประการที่สอง โครงการพัฒนาตองใหประชาชนรับรู ประชาชนตองเขาใจในโครงการ รูถึง
ทรัพยากรที่จําเปนและประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4) การมีสวนรวมคือเครื่องชี้วัดการพัฒนาชนบท
การมีสวนรวมของประชาชนในระดับพื้นฐานในการพัฒนาชนบทยิ่งมาก และ

เขมขนเทาใดแสดงวาผลประโยชนของการพัฒนาจะตกแกประชาชนมากขึ้นเทานั้น
การมีสวนรวมจําเปนสําหรับความสําเร็จของการพัฒนาชนบท  ซึ่งจะตองเปน

การมีสวนรวมจริง ๆ ไมใชเพียงอยางหยาบ ๆ หรืออยางตื้น ๆ เปนเรื่องของการอาสาสมัคร  เปนผล
ของทางเลือกที่ประชาชนจะทําสิ่งตาง ๆ เพื่อตัวพวกเขาเอง

การเกิดแนวความคิด  การมีสวนรวม  เปนการเกิดจากประชาชนเอง  เพื่อเปน
การปฏิบัติงานรวมกันในการพัฒนาชนบท  และเสนอความตองการของประชาชนโดยตรง  ซึ่งเปน
การทํางานเปนกลุมและเปนกระบวนการบริหารโดยมีความสําคัญมาก

แคยัวแพน (Caayupan  1985,  อางถึงใน  ชินรัตน   สมสืบ  2539 :  27)  ไดย้ําวา
ประชาชนตองมีสวนรวมในทุกระยะของกระบวนการพัฒนาตั้งแตกําหนดปญหา และทรัพยากร
จนกระทั่งการใชประโยชนจากโครงการ  รวมถึงการประเมินผลโครงการ ซึ่งจะเปนสิ่งที่เชื่อวากลไก
นี้จะทําใหการพัฒนาชนบทที่แทจริง  จึงจะเกิดขึ้นในหมูบานตาง ๆ การมีสวนรวมของประชาชน
จึงมีความสําคัญ  ดังแผนภูมิที่  2
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แผนภูมิที่ 2  ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
ที่มา  :  R.B. Caayupan, Popular Participation in Rural Development (n.p.,1985), 8.

2. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
ในกระบวนการพัฒนาจะมีประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว  เชน  

รัฐบาล สหราชอาณาจักรอังกฤษ  ใหความสําคัญในเรื่องนี้  เร่ิมต้ังแตสมัยที่อังกฤษไปพัฒนา
ประเทศอาณา นิคมอัฟริกากอนสงครามโลกครั้งที่  2  แตในประเทศไทย  รัฐบาลไทยเพิ่งกําหนด
เร่ืองการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5 
(พ.ศ. 2525 – 2529)  คือ เนนรูปแบบการพัฒนาที่เปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองมากขึ้น  โดยการจัดตั้งองคกรในระดับตําบลและหมูบานขึ้น  เพื่อ
ใหเขามามีสวนรวมพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งเปนการยอมรับใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
พัฒนา  เปนการนําหลักการในเรื่องสั้น ๆ เพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชน  เชน  หลักการ
เร่ืองตนเปนที่พึ่งของตน (self – reliance)  องคกรในระดับตําบลหมูบาน (grassroots) คิดเปน  

สมรรถภาพของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน

การใชประโยชน
จากโครงการดีข้ึนและมากขึ้น

การยอมรับโครงการ
การพัฒนาชนบทเพิ่มมากขึ้น

การบริหารโครงการ
พัฒนาชนบทดีข้ึน

การผูกพันในโครงการ
พัฒนชนบทเพิ่มมากขึ้น

การมีสวนรวม
ของประชาชน 
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ทําเปน  แกปญหาเปน  การพัฒนาแบบผสมผสาน (integrated  development) การปกครอง    
ตนเอง (autonmy)  (อุนตา   นพคุณ, ใน โอวาท  สุทธนารักษ, บรรณาธิการ  2528 : 102)

ไพรัตน   เตชะตินทร  (อางถึงใน  ชินรัตน   สมสืบ, บรรณาธิการ  2539 : 20)  ระบุ
วาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเปนตัวแปรที่ขาดมิได  งานพัฒนาที่ประชาชนไมมี
สวนรวมยอมมิใชงานพัฒนาที่แทจริง  แตเปนงานใหบริการแบบสังเคราะหและอํานาจ (อางถึงใน  
ชินรัตน  สมสืบ, บรรณาธิการ  2539 : 20)  สรุปวา  การมีสวนรวมเปนหัวใจของการพัฒนาชนบท
ไมมีประเทศไหนที่พัฒนามาโดยปราศจากการรวมมือจากประชาชน  และเปนขอ   ยืนยันวาการ
พัฒนาเปนเรื่องของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  จะเห็นวาในประเทศที่พัฒนา
แลวไดใหความสําคัญในเรื่องนี้  ในประเทศไทยมีการเริ่มดําเนินการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5  โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  เพื่อยกระดับ
ความเปนอยู โดยเนนหลักการเรื่องตนเปนที่พึ่งของตนเอง

3. ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบทไดมีสํานักงานองคการนักวิชาการ  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดังนี้
สํานักงานแรงงานระหวางชาติ   (International   Labour   Office  1971 : 7,     

อางถึงใน  อินทิรา มณีคุณ 2540 : 13 – 14) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไววา  เปน      
กระบวนการที่เกี่ยวกับการกระทํา  และเกี่ยวกับมวลชนในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนการกระทําโดย  
สมัครใจเกี่ยวกับจุดประสงคทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร

เออรวิน (Ervin  1976 : 138, อางถึงใน  อินทิรา   มณีคุณ  2540 : 13 – 14)  ไดให
แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาแบบมีสวนรวมไววา  กระบวนการที่ใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาโดยรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมแกปญหาของตนเองเนนการมี
สวนรวมดวยการใชความคิดสรางสรรค  และความชํานาญของประชาชนแกไขปญหา  รวมกับ
การใชวิทยาการที่เหมาะสมใหการสนับสนุน  ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรละเจาหนาที่     
ที่เกี่ยวของ

ยาดาฟ  (Yadav 1980 : 80, อางถึงใน  อินทิรา   มณีคุณ  2540 : 13 – 14)  ให
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  คือ  การรวมมือของประชาชนดวยความตั้งใจและ
สมัครใจ  โดยไมถูกบังคับ  ซึ่งกระบวนการความรวมมือของประชาชนนั้นประกอบดวย
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1) การเขารวมในการตัดสินใจ  ตกลงใจ
2) การเขารวมในการดําเนินการของแผน  และโครงการพัฒนา
3) การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานของการ

พัฒนา
4) การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา
สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงสหประชาชาติ (United Nation Departem of  

International Economic and Social Affairs 1981, อางถึงใน  เมตต  เมตตการุณจิต  2541 : 38) 
ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชน  คือ  การที่ประชาชนกอใหเกิดกระบวนการ  และ   
โครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความตองการของตน  การจัดอันดับ
ความสําคัญการเขารวมในการพัฒนา และไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น  โดยการเนนที่การให
อํานาจการตัดสินใจแกประชาชนในชนบท

นิรันดร   จงวุฒิเวศย  (อางถึงใน  ทวีทอง  หงษวิวัฒน, บรรณาธิการ  2527 : 183)  
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (mental  and  
emotional  involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม (group  situation)  ซึ่งผลของการ
เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําให (contribution)  บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทั้ง
ทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย

ทวีทอง   หงษวิวัฒน  (2527 : 2)  สรุปมติและขอเสนอแนะจากการประชุมเรื่อง 
“การมีสวนรวมของชุมชน : นโยบายและกลวิธี”  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา  การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช  และการ
กระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม  ในการมีสวนรวมนั้นประชาชนได
พัฒนาการรับรูและภูมิปญญา  ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปน
ตัวของตัวเอง

อคิน   รพีพัฒน (อางถึงใน ทวีทอง   หงษวิวัฒน, บรรณาธิการ  2527 : 320)  
กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน  คือ  การใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา  เปนผูที่ทําทุกอยาง
ไมใชวาเรากําหนดปญหาแลววาใหประชาชนเขารวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ทุกอยางตองเปนเรื่อง
ของประชาชนที่คิดขึ้นมา
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นอกจากนี้  อุนตา  นพคุณ  (อางถึงใน  โอวาท  สุทธารักษ, บรรณาธิการ  2528 : 
101 – 103) ไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมประกอบดวย  2  รูปแบบ  คือ การมีสวนรวม
ของประชาชนในระดับรูปธรรม  เปนระดับพื้นฐาน เพราะประชาชนยินดีใหความรวมมือและเขามา
มีสวนรวมในลักษณะใหแรงงาน  เวลา วัสดุ และความหมายที่มีลักษณะเปนนามธรรม คือ บางสิ่ง
บางอยางที่เปนคุณลักษณะ เปนคานิยม เปนเรื่องทางจิตพิสัย

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบทเปนกระบวนการ
ที่เปนการดําเนินงานในกิจกรรมที่รับผิดชอบ  ที่เกิดจากทรงดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งที่
จะตัดสินใจกระทําดวยความสมัครใจ  ในการใหความรวมมือ  เขารวมกลุมเพื่อจุดประสงคของ
กลุมที่เปนไปตามแผนและโครงการพัฒนา พรอมทั้งเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
ซึ่งการมีสวนรวมประชาชนเปนผูรวมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเอง

4. ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
ชินรัตน  สมสืบ (2539 : 24)  ไดกลาววา  ในประเทศกําลังพัฒนา  การกระจาย

อํานาจมักไมไดยอมรับจากผูที่กุมอํานาจในสวนกลาง  การรวมอํานาจนํามาซ่ึงภาวะสมบูรณา  
ธิปไตย (autachy)  และจะทําลายการมีสวนรวมของประชาชน  ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของการ
พัฒนา  การกระจายอํานาจจะตองเกิดจากประชาชนที่มีความรับผิดชอบ  และความรับผิดชอบจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อรัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชน  ซึ่งเปนวิถีทางที่แนนอนที่สุดที่จะทําใหประชาชน
เกิดความรับผิดชอบได

ประกอบ  คุปรัตน (อางถึงใน  โอวาท  สุทธารักษ, บรรณาธิการ  2528 : 81 – 91) 
กลาววา โดยเฉพาะการศึกษาโดยการมีสวนรวมของประชาชน  ควรจัดใหมีความเหมาะสมยอมจะ
ยังประโยชนไดเปนอยางมากดวยเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้

1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานเองนั้น ชาวบานในฐานะ      
เจาของการศึกษาจะรูดีวาเขาและบุตรหลานของเขา  ตองการอะไรจากระบบการศึกษาและอะไร
ในระบบที่เปนอยูแลวเขาไมตองการ  ซึ่งการศึกษาสามารถชวยสรางความเปนอยูในชนบทใหดีข้ึน  
เขาก็จะอยูในชนบทของเขามากขึ้น  หลั่งไหลไปสูตัวเมืองนอยลง  มุงหวังผลักดันลูกหลานใหเขาสู
ระบบราชการนอยลง โดยในระบบงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของเอกชน ผูประกอบการ
รูดีวาเขาตองการชางและพนักงานแบบไหน  ถาเขามีลูกมีหลาน  เขาอยากใหลูก ๆ หลาน ๆ       
จบออกมาแลวทําอะไรได  แตไดไมเพียงแตในประกาศนียบัตรทางการศึกษา  ทีมิไดมีความเขาใจ
ลึกซึ้งในดานการงาน  เขาตองการคนที่ทํางานไดจริง  ปรับตัวได  แกปญหาได  พรอมที่จะอุทิศตน
ใหแกงาน  ความตองการเหลานี้  เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในชีวิตการทํางาน  และ
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การดํารงชีพทั่วไปของชาวบาน  ซึ่งแมจะไมมีการศึกษาที่เปนระบบ  แตเขาจะทราบซึ่งถึงปญหา
เหลานี้เปนอยางดีของชาวบาน

2) การใหประชาชนมีสวนรวมทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ  มี
สวนรวมในชุมชนที่ตนอยูอาศัย  การมีความรูสึกมีอํานาจและการไดมีสวนรวมในชุมชน  จะนําไปสู
ความรับผิดชอบและเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในปจจุบันในแงการ
เมืองการปกครอง  ประชาชนถูกละเลยอํานาจในการปกครองตนเองมาโดยตลอด  แมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ.ศ. 2475  จากระบอบรัฐธรรมนูญ  แตการปกครองของไทยอยู
ภายใตการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารมาตลอด  ความรูสึกไมมีอํานาจทางการเมืองขาด
ความเชื่อมั่นในการปกครองตนเองนั้นมีอยูสูงในหมูประชาชน  และจะสูงมากยิ่งขึ้นจนการพัฒนา
ประชาธิปไตยในยุคตอไปอาจจะไมประสบความสําเร็จ  หากไมมีการปรับปรุงกลไกขั้นพื้นฐาน   
บางประการ การศึกษาก็เชนเดียวกับบริการดานอื่น ๆ เชน สาธารณสุข การปกครอง                 
การปองกันภัย  การคมนาคม  ส่ิงเหลานี้มีสวนสัมผัสชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก  โดยตัวของ
มันเองนั้น  ก็ทําใหประชาชนอยากเขามามีสวนกําหนดทิศทางอยูแลว  โดยเฉพาะการศึกษาความ
จริงมันมีโอกาสสัมผัสชีวิตของคนตั้งแตเกิดจนตายเพราะคนแกที่ไมตองทํางานแลวก็ยังจําเปนตอง
ไดรับการศึกษา

3) การมีสวนรวมทําใหมี โอกาสดําเนินกิจการดานการศึกษาไดอยางมี            
ประสิทธิภาพ  ชาวบานในฐานะผูเสียภาษีที่นํามาบํารุงการศึกษานั้น จะเปนผูที่ตระหนักถึงคาของ
เงินและน้ําพักน้ําแรงซึ่งตองนํามาเปนคาใชจายทางการศึกษา เมื่อเขารูคุณคาและไดเปนผูมีสวน
จัดการศึกษาเองแลว  แนนอนวาเขาคงจะไมใชจายอยางสุรุยสุราย  เราคงจะตองยอมรับกันแลว
วาในปจจุบันแมเราจะยังลดทุนเพื่อการศึกษาเปนปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับอารยะประเทศ    
ทั้งหลาย แตกระนั้นเงินจํานวนนอยนิดนี้ก็มิไดนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ในระบบราชการ  
โดยจิตสํานึกของขาราชการโดยทั่ว ๆ ไปนั้น  แนนอนวาขาราชการที่เปนครู  อาจารย  หรือผูบริหาร
ทั้งหลายก็ยอมตองการครูและบุคลากรดานตาง ๆ จํานวนมากขึ้น  โรงเรียนมากแหงกําหนดงบ
ประมาณใหสูงขึ้น  กําหนดตําแหนงซีระดับตาง ๆ ใหสูงขึ้น เงินเดือนครูและผูบริหารก็สูงขึ้น  แตใน
ทางตรงกันขาม  มักจะเนนในทางที่ทํางานใหนอยลง  แตสวัสดิการสําหรับขาราชการจะตองเพิ่ม
มากขึ้น  ยิ่งการศึกษาตกอยูในมือขาราชการมากเทาไร  ยิ่งผูดําเนินการมีจิตสํานึกแบบขาราชการ
มากเทาไร ระบบการศึกษาก็ยิ่งจะลาหลังมากขึ้นเทานั้น คนในระบบราชการนั้นไมไดดอยสติ
ปญญา แตระบบราชการไมเปดโอกาสใหเขาไดคิดในลักษณะสรางสรรคไดมากนัก ในการมี     
สวนรวมโดยประชาชนไมเปดโอกาสใหเขาไดคิดในลักษณะสรางสรรคไดมากนัก  ในการมีสวนรวม
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โดยประชาชนในระบบการศึกษานั้น  จะเปนตัวควบคุมการดําเนินงานของระบบราชการใหมี    
ประสิทธิภาพมากขึ้น  กอใหเกิดการวางแผนการใชเงินที่รอบคอบ  และใชอยางคิดหนาคิดหลัง  
เมื่อมีการดําเนินงานไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือสังคม  เสียงสะทอนจาก     
ประชาชนจะทําใหการปรับปรุงเปนไปไดอยางทันทวงทียิ่งขึ้น  เมื่อโรงเรียนเปนของประชาชน  
ประชาชนจะสามารถบอกไดวา  ไมเพียงแตลูกหลานของเขาเทานั้นที่อยากไดรับการศึกษาตัวเขา
เองก็ตองการดวย  เขาตองการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต  เขาอยากใหอาคารเรียนซึ่งเปนผล
จากเงินภาษีอากรของเขา  ไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ใชทั้งตอนกลางวัน  ตอนกลางคืน  
ใชทั้งวันหยุด  วันปดภาคการศึกษาปกติ  และภาคฤดูรอน

4) การมีสวนรวมทางการศึกษาเปดโอกาสใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นมากขึ้น  
เมื่อการปกครองทองถิ่นพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแลว  ชาวบานจะรูวา  เขาเองไมไดเปนเพียงผูพลอย
ไดรับผลประโยชนจากการศึกษาเทานั้นเขาจะตองเปนผูใหดวยความจริงแลว ถาการศึกษาคือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการอาชีพดวยแลว การอาชีพที่เปนจริงนั้น ไมไดอยูในระบบโรงเรียน   
มากนัก

ราโมสและไฟวเธอ (Ramos and Fletcher 1982, อางถึงใน ชินรัตน สมสืบ  2539 
: 27)  กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน คือ

1) เปนเครื่องชี้วา  การตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความตองการของประชาชน
2) เพิ่มความรับผิดชอบ และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบไดของรัฐที่มีตอ     

ประชาชน
3) ชวยในการสรางแผนตาง ๆ ที่ดีกวาเดิม
4) เพิ่มความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
5) สรางการสนับสนุนใหแกหนวยวางแผน
ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน  รัฐบาลควรมีการกระจายอํานาจ  

เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนา  ที่กอเกิดจาก
ความตองการที่แทจริงของประชาชน  และประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการพัฒนา

5. ทฤษฎีการมีสวนรวม
ทฤษฎีการกระทําทางสังคมเปนการอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย โดยการตอบ

คําถามที่วา   “ทําไมบุคคลหรือกลุมบุคคลจึงมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติ เชนนั้น” ทฤษฎีของ        
เฮอรซเบอรก (Herzberg, อางถึงใน ชินรัตน  สมสืบ, บรรณาธิการ 2539 : 30)
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ทฤษฎีสองปจจัยของ  เฮอรซเบอรก (Herzberg’s  Two  Factor  Theory)  เปน
ทฤษฎีการจูงใจที่สําคัญและไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัยและนํามาประยุกตใชในการบริหาร
องคการ  เชน  Motivation  Maintenance  Theory, Dual  Factor  Theory  เฮอรซเบอรก  และ
คณะไดสรุปปจจัย  2  ประการ  ที่สัมพันธกับความพึงพอใจของบุคคล  คือ

1) ปจจัยจูงใจ (motivation  factor) หมายถึง  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน
โดยตรง  และเปนตัวการที่สรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
มากขึ้น มีดังนี้

1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (achievement)  คือ  การที่บุคคลสามารถ
ทํางานไดเสร็จส้ินและสําเร็จ  มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ รูจักปองกันปญหาตาง ๆ      
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น  เกิดความรูสึกพึงพอใจในผลงานที่สําเร็จ

1.2 การไดรับความยอมรับนับถือ  (recognition)  คือ  การไดรับการยอมรับ
นับถือจากผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและผูอ่ืน  การยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยองชมเชย  
การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อทํางานสําเร็จ

1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  (the  work  itself)  เปนงานที่นาสนใจ  ตอง
อาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หรืองานที่ทําตั้งแตตนจนจบคนเดียว

1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility)  เปนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ  
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่

1.5 ความกาวหนา (advancement)  การไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของ
บุคคลในองคการ  มีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการอบรม

2) ปจจัยค้ําจุน (maintenance  factor)  หมายถึง  ปจจัยที่สนับสนุนใหการ
ทํางานของบุคคลสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก

2.1 โอกาส (opportunity)  คือ  ความเชื่อของผูกระทําที่มีตอสถานการณหรือ
ขอกําหนดและทางเลือกที่มีอยู  โอกาสที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําของบุคคล  
มักจะตัดสินใจเขารวมในการกระทําทางสังคม  เมื่อเขาพิจารณาแลวเห็นวาภายใตสถานการณนั้น
ใหเขาเลือกกระทําได  ดังนั้นการที่ผูกระทําตัดสินใจและเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  
จึงขึ้นอยูกับลักษณะของโอกาสที่มีในสถานการณนั้น

2.2 ความสามารถ (ability)  คือ  การรับรูของผูกระทําเกี่ยวกับพลังขีดความ
สามารถของเขาในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จนกระทั่งสามารถบรรลุความสําเร็จไดภายใต     
สถานการณที่ผูกระทําตระหนักถึงความสามารถของเขา
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2.3 การสนับสนุน (support)  คือ  การชวยเหลือหรือการคัดคานซึ่งผูกระทํา
เชื่อวาเขากําลังไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากผูอ่ืนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งตัวเองจะเปนผูเลือก

ดังนั้น  จะเห็นไดวา  ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนดังกลาว  มีความสอดคลอง
กับการบริหารงานแบบมีสวนรวม  ซึ่งเปดโอกาสใหทุกคนในหนวยงานไดมีสวนรวมในการรวมคิด  
รวมทํา ทําใหงานบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จอยางมีคุณภาพเปนการสรางความ           
รับผิดชอบใหเกิดกับตนเองและเพื่อนรวมงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานและประสิทธิภาพ
ของงานมีมากขึ้น

6. ลักษณะการมีสวนรวม
องคการอนามัยโลก (World  Health  Organization n.d., อางถึงใน ชินรัตน      

สมสืบ, บรรณาธิการ 2535 : 30)ไดเสนอวารูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริง
หรือสมบูรณนั้น  จะตองประกอบดวยขบวนการ  4  ข้ันตอน  คือ

1) การวางแผน (Planning)  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  
จัดลําดับความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใหทรัพยากร  กําหนดวิธีการติดตามและ   
ประเมินผล  และประการสําคัญ  คือ  การตัดสินใจดวย

2) การดําเนินกิจกรรม (implementation)  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการ   
จัดการและบริหารการใชทรัพยากร  มีความรับผิดชอบในการจัดสรร  ควบคุมทางการเงินและ    
การบริการ

3) การใชประโยชน (utilization)  ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนได  ซึ่งเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุม

4) การไดรับผลประโยชน (obtaining  benefits)  ประชาชนจะตองไดรับการแจก
จายผลประโยชนจากชุมชนในพื้นฐานที่เทากัน  ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัว  สังคมหรือวัตถุ
ก็ได

อัฟฮอฟฟ  (Uphoff  1981, อางถึงใน เจิมศักดิ์  ปนทอง  2527 : 41)  ไดสราง
กรอบพื้นฐานเพื่อการอธิบายและวิเคราะห รูปแบบของการมีสวนรวม  โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ
คือ

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจตั้งแตในระยะเริ่มการ
ตัดสินใจในชวงของกิจกรรม  และการตัดสินใจการดําเนินกิจกรรม
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2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งอาจเปนไปในรูปของการเขารวม   
โดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร  การเขารวมในการบริหารและการรวมมือ  รวมทั้งการ
เขารวมในการรวมแรงรวมใจ

3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนทางวัตถุทาง
สังคมหรือโดยสวนตัว

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  ซึ่งนับวาเปนการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด  และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป (อางถึงใน  
ลักขณา  นักรอง  2538 : 40)

ศริกาญจน  โกสุมภ (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน  
และโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนและ      
โรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไววามีข้ันตอนที่สําคัญ  8  ข้ันตอน  คือ

1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนรวมดําเนินการ
2) การสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน
3) การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม
4) การสรางกิจกรรม
5) การตอรองเพื่อการดําเนินการ
6) การรวมดําเนินการ
7) การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ
8) การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ
ปธาน  สุวรรณมงคล  (ใน ทวีทอง   หงษวิวัฒน, บรรณาธิการ 2527 : 80 – 83)  

วาชุมชนควรมีบทบาทสําคัญใน  4  ลักษณะคือ
1) การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ
2) การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน
3) การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน
4) การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล
ฟอรานอฟฟ  (Foranoff  1981 :  104, อางถึงใน  อินทิรา  มณีคุณ  2540 : 19)  

ไดเสนอกระบวนการมีสวนรวม  ประกอบดวยอยางนอย  1  ใน  4  ประเภทของการมีสวนรวม  คือ
1) การวางแผน  ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย  กลวิธีทรัพยากร

ที่ตองใชตลอดจนการติดตามประเมินผล
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2) การดําเนินงาน
3) การใชบริการจากโครงการ
4) การมีสวนรวมในการไดรับประโยชน
มณฑนา   พิพัฒนเพ็ญ (2540 : ฆ – ง)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมและ

กระบวนการถายทอดความรูของปราชญชาวบานในการสอนดนตรีพื้นบานของโรงเรียนประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ไดกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของปราชญ
ชาวบานในการสอนดนตรีพื้นบาน  ประกอบดวย

1) การมีสวนรวมโดยการวางแผน
2) การมีสวนรวมโดยการปฏิบัติ
3) การมีสวนรวมโดยการประเมินผล
ไพรัตน  เดชะรินทร  (ใน  ทวีทอง   หงษวิวัฒน, บรรณาธิการ  2527 : 6 – 7)  ได

กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  ดังนี้
1) รวมทําการศึกษา  คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  

รวมตลอดจนความตองการของชุมชน
2) รวมคิดหาและสรางรูปแบบ  และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของ  

ชุมชน  หรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน  หรือสนองความตองการของชุมชน
3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกไข

ปญหาและสนองความตองการของชุมชน
4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5) รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ      

ประสิทธิผล
6) รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง

และของหนวยงาน
7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่

วางไว
8) รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  และรวมบํารุงรักษาโครงการ  และกิจกรรม

ที่ไดทําไวทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป
จากนานาทัศนะที่เกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนของการมีสวนรวมนี้  จะเห็นไดวา  

การพัฒนาแบบมีสวนรวมใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของคนเปนหลัก  โดยการให
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ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถที่จะดําเนินการพัฒนา
ตอไปไดดวยตนเอง  โดยกลาวถึงการมีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ คือ  รวมในการประชุม  รวมใน
กาแสดงความคิดเห็น  รวมประสานงาน  รวมรับผิดชอบโครงการ  รวมชักชวนเพื่อนบาน           
รวมเสียสละอุปกรณ  รวมเสียสละแรงงาน  รวมเสียสละเงินทอง  รวมติดตามผลโครงการ  เปนตน

7. ชนิดและระดับการมีสวนรวมของประชากร
ชินรัตน  สมสืบ (2539 : 57 – 61)  ไดกลาวไวถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชน

วามีอยูหลายระดับ  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน  แบงเปน  5 ข้ัน จากการไมมีสวนรวมเลยจนถึง

การมีสวนรวมในอุดมคติ  พิสัยการมีสวนรวมเปนอยางตอเนื่อง  ดังนี้
1) การไมมีสวนรวมอยางสิ้นเชิง (no  participation  at  all)
2) การมีสวนรวมเพียงในนาม  (nominal  participation)
3) การมีสวนรวมเพียงเล็กนอย  (minimal  participation)
4) การมีสวนรวมอยางเหมาะสม  (optimal  participation)
5) การมีสวนรวมมาก  (maximal  participation)
6) การมีสวนรวมในอุดมคติ  (ideal  participation)
เมื่อพิจารณาจากพิสัยความตอเนื่องของการมีสวนรวมแลว สามารถแบงการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบทเปน  9  ชนิด  คือ
1) บังคับรวม

ประชาชนเขารวมในการพัฒนาชนบท  เพราะการขูเข็ญ (threats)  หรือการ
บังคับ (coercion)  จากภายนอก  กลวิธีขูเข็ญ  หรือบังคับมีหลายรูปแบบ  และจะเกิดจากคนที่มี
ผลประโยชนจากการดําเนินงาน  หรือจากผลของงาน

2) การมีสวนรวมโดยมีการผลักดัน
ประชาชนจะถูกผลักดันจากอํานาจของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (interest)  และ

ผลประโยชน (benefit) จากโครงการ  อํานาจของผูมีสวนไดสวนเสียอาจจะเปนการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงาน  โดยไดรางวัลในรูปการแตงตั้งในตําแหนงสูงขึ้นเพื่อความสําเร็จของ      
โครงการ  ผูที่ใชอํานาจนี้  เชน  ผูนํา  หัวคะแนนนักการเมือง  ซึ่งประชาชนก็เปรียบเหมือนรถลากที่
ถูกผลักดันโดยอํานาจที่มองเห็น  และมองไมเห็นประชาชนไมไดตัดสินใจ  ฉะนั้นการมีสวนรวมจึง
เปนเพียงในนาม (nominal  participation)
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3) กลอุบาย  หรือการมีสวนรวมโดยมีเงื่อนงํา
ประชาชนถูกจางใหมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นที่ไมไดแกปญหาของพวกเขา  

การเบี่ยงเบนความสนใจไปสูเร่ืองอื่น  เปนการสรางความสบายใจใหแกประชาชน เปนการชั่วคราว
จากปญหาที่แทจริงของพวกเขา  การใชกลอุบายและเงื่อนงํานี้ชนชั้นผูนํา  ผูมีอิทธิพลสูง  จะเสนอ
โครงการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคนจน  และคนไรสิทธิ  เชน  การสงเสริมใหผูเขารวมในการ
ผลิตทางการเกษตรแทนการใหทรัพยากรที่จําเปน  ในการแกปญหาของพวกเขาในโครงการปฏิรูป
การเกษตร  การมีสวนรวมชนิดนี้จึงเปนเพียงในนาม  (nominal  participation)

4) การพูดขางเดียว
โดยนัยของการพูดขางเดียวนั้นการสื่อสารจะเปนแบบทางเดียว (one-way)      

คนสงขาวจะปอนขอมูลแกผูรับฝายเดียว  วิธีนี้ไมไดจัดทํากลไกสําหรับการรับฟงขอมูลยอนกลับ  
และไมไดมีการเจรจาตอรอง (negotiation)  สมมติฐานของโครงการคือ  ใหประชาชนรูจักโครงการ
แลวเขาจะมามีสวนรวมเอง  โครงการเหลานี้มักจะดําเนินการผานสื่อมวลชน (mass  media)  เชน    
ส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ซึ่งการมีสวนรวมจะมีนอย

5) ถามเอง – ตัดสินใจเอง
ประชาชนจะถูกถามถึงความคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ แตไมไดมีการยืนยัน  

หรือรับประกันวาความคิดของประชาชนจะไดรับการพิจารณาในการกําหนด  วางแผนและดําเนิน
การในโครงการ  การถาม  ความคิด  ความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ทําไดโดยการประชุม  การ
มีสภาทองถิ่น  การสํารวจ  การสอบถามและการไตสวนสาธารณะ  แตในความชัดเจนแลวการมี
สวนรวมชนิดนี้จะมีเพียงเล็กนอยเทานั้น

6) การนําไปสูความสงบ
ความคิด  ความเห็น  และขอเสนอของประชาชนจะถูกรองขอใหมีสวนในการ

วางแผนและการบริหารโครงการ  ประชาชนจะมีสวนรวมจริง ๆ ในกลไกการวางแผน  แตการ     
ตัดสินใจในเรื่องความสมเหตุสมผลและความคงอยูของโครงการยังเปนสิทธิของผูกําหนดโครงการ  
การมีสวนรวมแบบนี้จึงมีในระดับตํ่ากวาระดับที่เหมาะสม

7) การจับมือกัน
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตการกําหนดโครงการ  จนดําเนินการ

โครงการการตัดสินใจจะทํารวมกันระหวางประชาชนและผูออกแบบโครงการ (project  designer)  
ปญหาและประเด็นตาง ๆ จะถูกแกไขโดยการเจรจาตอรอง  และการแลกเปลี่ยนความคิดอยางเสรี  
มีการรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม (concrete)  ระหวางผูไดรับประโยชนและผูมอบโครงการ  เชน  
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การประสานงานในเรื่องทรัยพากรและการดําเนินโครงการใหมีความสําเร็จ  การมีสวนรวมแบบนี้
จะสูงกวาระดับที่เหมาะสม

8. ชุมชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
วิถีชีวิตของสังคมไทยกับการศึกษามีความผูกพันตอกันมาเปนเวลาชานาน แตเดิม

เราจะเลาเรียนหนังสือกันที่วัด  มีพระสงฆเปนครูสอน ซึ่งตอมารัฐบาลไดเห็นความสําคัญจึงไดตรา
เปนกฎหมายโดยกําหนดใหลูกหลานที่มีอายุยางเขาปที่แปด ตองเขาโรงเรียนทุกคนพรอมกับไดจัด
ตั้งโรงเรียนขึ้นเปนจํานวนมาก กระจายอยูทุกทองถิ่นทั่วประเทศไทย คนไทยตางรูจักกันไดดี       
ในนามของ  “โรงเรียนประชาบาล”  ซึ่งหมายถึงโรงเรียนของประชาชน  โดยประชาชนรวมกันสราง
รวมกันดูแลรักษา  ชวยเหลือ  สนับสนุนและพัฒนาใหเจริญกาวหนาเปนสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนในชุมชน แตอยางไรก็ตามผูคนในชุมชนสวนใหญ ยังมีความมุงหวังตอการสงลูกเขา
เรียนในโรงเรียนประชาบาล  เพียงเพื่อให “อานออกเขียนได”  เทานั้น

แตปจจุบันแนวคิดของคนสวนใหญไดเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก  ตางไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการศึกษา ตอการพัฒนาลูกหลาน และความจําเปนที่จะตองนําความรูไปใชใน
การประกอบอาชีพ  การดํารงอยูในชีวิตประจําวัน  ประกอบกับความเจริญกาวหนาของบานเมือง  
และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทั้งหลายที่มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก  โดยเฉพาะ
ในอนาคตความเจริญทั้งหลายจะพึ่งพาอาศัยความรูเปนหัวใจสําคัญทั้งสิ้น  การศึกษาจะเปน
เครื่องมือในการพัฒนามนุษย  พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ  ที่สําคัญที่สุดผูคนในสังคมได
ประเทศใด ไดรับการศึกษาสูงมากและฉลาดมาก สังคมนั้นหรือประเทศนั้นจะเจริญรุงเรืองเปน      
ผูนําและเปนมหาอํานาจในที่สุด  ในทางตรงกันขามหากประเทศใดพลเมืองสวนใหญดอยการ
ศึกษาจะกลายเปนประเทศที่ลาหลัง  เศรษฐกิจตกต่ํา  ผูคนมีชีวิตอยูดวยความแรนแคนยากจน  
ตองขอความชวยเหลือจากประเทศที่เจริญรุงเรืองหรือที่พัฒนาแลว
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แผนภูมิที่  3   ชนิดและระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ที่มา : ปรับปรุงจาก R.B. Caayupan, Popular  Participation  in  Rural  Development  
Occasional  (n.p., 1985), 32.

เมื่อการศึกษานับวันแตจะมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของผูคนในทุกสังคม  ทุก  
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อใหการศึกษาของชุมชนมีความเจริญกาวหนาทันตอความเจริญ
ของสิ่งอื่น  ชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง  ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้

1. ชุมชนตองถือเปนภาระหนาที่ที่มีความจําเปนที่ตองรวมกันพัฒนาการศึกษาใน  
ชุมชนใหเจริญกาวหนาเพื่อใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาลูกหลานของชุมชนใหมีคุณภาพ            
โดยพยายามผลักดันใหโรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น

เสียงประชาชนคือกฎหมาย

เสียงของประชาชน

การจับมือ

การนําไปสูความสงบ

ถามเอง – ตัดสินใจเอง

พูดขางเดียว

กลอุบายรวม
ผลักดันรวม
บังคับ
รวม

การมีสวนรวม
ในอุดมคติ

การมีสวนรวมสูงสุด

การมีสวนรวม
อยางเหมาะสม

การมีสวนรวมนอย

การมีสวนรวมเพียงในนาม

ไมมีการมีสวนรวม
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2. ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห เพื่อจัดหาจุดพัฒนาการศึกษาให    
ลูกหลานรวมกับคณะครูในโรงเรียน  โดยรวมแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปญหาตาง ๆ ที่    
เกิดขึ้นใหไดรับความสําเร็จ

3. รวมคนหาผูที่มีความรู ความสามารถในทองถิ่นเขามารวมใหการศึกษาในโรงเรียน  
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชนทองถิ่น ผสมผสานกับความรูสมัยใหมที่
ทางโรงเรียนจัดให

4. ชุมชนเขามารวมปฏิบัติงาน  ชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  เชน  การ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบจัดและตกแตงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  รวมรณรงค
หาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ตลอดทั้งรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดใหมีข้ึน  
เปนตน

5. รวมตรวจสอบผลการพัฒนาโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียน หากพบ
ปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น  ก็เขามารวมแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นรวมกัน

6. สรางความภาคภูมิใจในผลงาน  การพัฒนาการศึกษารวมกัน  โดยชุมชนเขารับรู
ความเจริญกาวหนาของโรงเรียนและรวมกันภาคภูมิใจในผลงานการพัฒนาเปนลําดับตลอดมา  
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2540 : 21 – 24)

จากอดีตการจัดการศึกษามุงเนนใหอานออกเขียนได  แตปจจุบันเนนเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิตประจําวันโดยเฉพาะสภาวะการณปจจุบันมีความเจริญเติบโต
ทางดานเทคโนโลยี  ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  และเพื่อใหการจัดการ
ศึกษาในชุมชนมีความเจริญกาวหนา  ชุมชนตองรวมกันพัฒนาการศึกษาในคณะครูในโรงเรียน  
เชน  การคนหาภูมิปญญาทองถิ่น  สนับสนุนชวยเหลือดานงบประมาณและรวมตรวจสอบผลการ
พัฒนา  พรอมทั้งตองสรางความภูมิใจในผลงานของโรงเรียน

สรุป   การมีสวนรวมอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ  คือ การมีสวนรวมในรูปแบบที่
บุคคลเขาไปเกี่ยวของโดยตรงในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ลักษณะที่ 2  เปนการเขามามีสวนรวมใน
ทางออมซ่ึงการมีสวนรวมในลักษณะนี้  บุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยการผาน  
ตัวแทนเขามามีบทบาทในกิจกรรมนั้น ๆ  และจากการศึกษาแนวคิด  ประเภท และข้ันตอนการ     
มีสวนรวมของนักวิชาการหลาย ๆ ทาน  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดในการมีสวนรวมของชุมชน             
มีกระบวนการรวม 3 ข้ันตอน  ไดแก

1. การมีสวนรวมในการวางแผน เปนการวางแผนในการทํางานไวลวงหนาวาจะ
ดําเนินงานตอไปอยางไร เพื่อใหงานนั้นมีจุดมุงหมายที่แนนอน และการทํางานจะมีข้ันตอน
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2. การมีสวนรวมในการดําเนินงานเปนขั้นตอนของการปฏิบัติที่แสดงบทบาทของผูที่
มีสวนรวมอยางชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางครั้งแสดงถึงแบบแผนการมีสวนรวมของบุคคล 
หรือกลุมบุคคลที่รวมปฏิบัติงาน

3. การมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล  หลังจากการมีสวนรวมในการดําเนิน       
กิจกรรมตาง ๆ แลว  ผูที่มีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรม  จะมีการวัดผลประเมินผลรวมกัน
เพื่อปรับปรุงขอบกพรองของงานที่ดําเนินไปแลว  สวนใหญการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนที่
ดําเนินอยู จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เขามามีสวนรวมจากคณะกรรมการศึกษาขั้น    
พื้นฐาน จากผูปกครองนักเรียน  ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหกิจกรรมของโรงเรียนพัฒนาไป
ดวยดีมีศักยภาพ  โดยเฉพาะระดับสถานศึกษาตองใหการเรียน การสอนที่สนองตอบความ
ตองการของผูเรียน และมุงใหผูเรียนมีคุณภาพ และมาตรฐานสูง เอื้อตอการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศอยางยั่งยืน

ตอนที่  4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
นั้น  ไดมีผูทําการศึกษาไวดังนี้

ถนอม   สุขสงาเจริญ (2527 : 4)  ไดศึกษาบทบาทของกรรมการศึกษาตอการพัฒนา
โรงเรียนประชาบาลเขตจังหวัดสกลนคร  สรุปวา  กรรมการศึกษามีบทบาทหนาที่ในการพัฒนา   
โรงเรียนดานการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคมในระดับปานกลาง  กรรมการศึกษาในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกันมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแตก
ตางกัน

ชาญยุทธ    แสงมณี  (2537 : ก – ข)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนในบทบาทที่เปนจริง มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน  แตในบทบาทที่คาดหวังใหปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน สวนปญหาการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนอยูในระดับปานกลางทุกดาน  สวนที่เปน
ปญหาที่มีความถี่สูง  คือ  ชาวบานสวนมากยากจน  จึงชวยโรงเรียนไดนอย  และรองลงมาคือ
กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนสวนใหญมุงประกอบอาชีพของตน  จึงปฏิบัติหนาที่ที่ไดไมเต็มที่
ตามลําดับ

อนุพนธ    โสมมีชัย  (2540 : ก – ข)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู      
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พบวาผูตอบแบบสอบถามคาดหวังใหคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติงานอยูใน   
ระดับมาก แตมีความคิดเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติงานจริงอยูในระดับ
ปานกลางเทานั้น  ดังนั้นความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติ
งาน  และการปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาจึงแตกตางกัน

รักชนก โสภาพิศ (2542 : 122) ไดทําการศึกษารวมการมีสวนรวมและความคาดหวัง
ของผูปกครองตอการจัดการอาชีวศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา           
ผูปกครองมีสวนรวมตอการจัดการอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยูที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากเพียงดานเดียวไดแกการเอาใจใสติดตามผลการเรียน สวนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบานและการรวมกิจกรรมในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง การ
สนับสนุนการฝกวิชาชีพและการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนอยูในระดับนอย

อุดร  พลูสวัสด์ิ (2544 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติ
งานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมของ   
ชุมชนในหารปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและการมี    
สวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับมาก

ธเนศ  ปานอุทัย (2545 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา

1. ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียน
ต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ํา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวางสถาน
ศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลง
วิทยาการของชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอกภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่ตางกัน

สรุป  จากการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  พอสรุปไดวา  การมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เปนการเปดโอกาสใหชุมชน หรือผูปกครอง  
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นักเรียนเปนตัวแทนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียน และเปนปจจัยสําคัญที่
จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนางานดานอื่น ๆ 
ของโรงเรียนใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นดวย  เปนการสนองนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูปกครองนักเรียนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน
ทั้งทางตรง และทางออม  ในลักษณะของการมีสวนรวมในการวางแผน  รวมในการดําเนินงานการ
วัดผลประเมินผล ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนทั้ง 8 ดาน คือ

1.  ดานการเรียนการสอน
2.  ดานการนิเทศ
3.  ดานหลักสูตร
4.  ดานการผลิตสื่อ
5.  ดานหาแหลงเรียนรู
6.  ดานการพัฒนาบุคลากร
7.  ดานการปรับปรุงหองสมุด
8.  ดานการวัดผลประเมินผล
สําหรับการวิจัยครั้งนี้  มุงเนนการมีสวนรวมของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน

กิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ตาม
แนวความคิดของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549) ในงานกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



บทที่  3

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เปนการวิจัย
แบบพรรณนา  (descriptive  research)  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis)  มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี    วิธีการดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญไว         
2  ประการ  คือ  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย  ดังมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดได  จึงกําหนดรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยไว  3  ข้ันตอนดังนี้
ขั้นตอนที่  1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อให

เกิดระบบของการดําเนินงาน ประกอบดวย การศึกษาเรื่องปญหาของการวิจัย   วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การพัฒนาเครื่องมือ  แบบสอบถามและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ  
และเสนอความเห็นชอบของโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่  2 การดําเนินการโครงการวิจัยเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่พัฒนาใน
ข้ันตอนที่  1  นาํไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  แลวรวบรวมขอมูลนํามาตรวจสอบ  ความถูกตอง  
และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows

ขั้นตอนที่  3 การรายงานผลงานวิจัยเปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัย  
เสนอคณะกรรมการวิทยานิพนธตรวจความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะ
กรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลวิจัยฉบับราง  เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะพิมพและรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวยประชากรและกลุม        
ตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประเภท
เครื่องมือ  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  ขอมูลดังรายละเอียดดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
1. ผูแทนผูปกครอง
2. ผูแทนครู
3. ผูแทนองคกรชุมชน
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ผูแทนศิษยเกา
6. ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเพชรบุรี จํานวน 1,440  คน  จาก  240  โรงเรียน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
1. ผูแทนผูปกครองโรงเรียนละ  1  คน
2. ผูแทนครูโรงเรียนละ  1  คน
3. ผูแทนองคกรชุมชนโรงเรียนละ  1  คน
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นโรงเรียนละ  1  คน
5. ผูแทนศิษยเกาโรงเรียนละ  1  คน
6. ผูทรงคุณวุฒิโรงเรียนละ  1  คน
โดยวิธีสุมตัวอยางแบบหลายชั้น (multi-stage random sampling) ดังนี้ โดยสุมจาก

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 8 อําเภอ รวม 240 โรงเรียน สุมตัวอยางอําเภอละ 
5 โรงเรียนไดกลุมตัวอยาง 40 โรงเรียน และคัดกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถม
ศึกษา โรงเรียนละ 6 คน จาก 40 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คน ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

อําเภอ เมือง เขา
ยอย

ชะอํา ทายาง บาน
ลาด

บาน
แหลม

แกง
กระจาน

หนองหญา
ปลอง

จํานวนโรงเรียน 42 23 26 48 32 31 24 14

เมือง เขายอย ชะอํา ทายาง บานลาด
บาน
แหลม

แกง
กระจาน

หนองหญา
ปลอง

วัดนาค วัดกุฏิ
บานรอง
ระกํา

บานทา
กระเทียม

วัดทา
ศาลาราม วัดลัด

บานหนอง
มะกอก

บานสาม
เรือน

วัดพระรูป บานสระ
พัง

บานหนอง
เผาถาน

บานสระพระ วัดบอบุญ วัดปาก
อาว

บาน
มะขาม
โพรง

บานหนองรี

วัดเพรียง
วัดหนอง
ปรง

วัดหนอง
ศาลา

บานหนอง
แขม

บานโปง
สลอด

วัดลักษ
ณาราม

บานหวย
กวางจริง

บานทา
ตะครอ

วัดโรงเข
วัดหวย
โรง วัดบานทา วัดทาคอย

วัดโพธิ์
ลอย

วัดปาก
คลอง

บานพุ
สวรรค บานพุพลู

บานบอหวาย วัดทับคาง บานหุบกระ
พง

วัดทาโล บานหนอง
โสน

วัดตน
สน

บาน
ตะเคียน
งาม

บานหนอง
หญาปลอง

           ผูแทน

อําเภอ

ผู
ปกครอง ครู

องคกร
ชุมชน

องคกร
สวน
ทองถิ่น

ศิษยเกา
ผูทรง
คุณวุฒิ รวม

เมือง 5 5 5 5 5 5 30
เขายอย 5 5 5 5 5 5 30
ชะอํา 5 5 5 5 5 5 30
ทายาง 5 5 5 5 5 5 30
บานลาด 5 5 5 5 5 5 30
บานแหลม 5 5 5 5 5 5 30
แกงกระจาน 5 5 5 5 5 5 30

หนองหญาปลอง 5 5 5 5 5 5 30
รวม 40 40 40 40 40 40 240

สุมแตละอําเภอ จํานวน 5 โรงเรียน ได  40  โรงเรียน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย  ไดแก

ตัวแปรตน
สถานภาพของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก เพศ  อายุ วุฒิการศึกษา  

ประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทของกรรมการ

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเพชรบุรี  ในงานกิจกรรมดานวิชาการ  คือ
1. การมีสวนรวมในการวางแผน  ในงานกิจกรรมดานวิชาการ 8  ดาน ไดแก

1.1 ดานการเรียนการสอน
1.2 ดานการนิเทศ
1.3 ดานหลักสูตร
1.4 ดานการผลิตสื่อ
1.5 ดานการหาแหลงเรียนรู
1.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
1.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
1.8 ดานการวัดผล  ประเมินผล

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  ในงานกิจกรรมดานวิชาการ  8  ดาน ไดแก
2.1 ดานการเรียนการสอน
2.2 ดานการนิเทศ
2.3 ดานหลักสูตร
2.4 ดานการผลิตสื่อ
2.5 ดานการหาแหลงเรียนรู
2.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
2.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
2.8 ดานการวัดผล  ประเมินผล

3. การมีสวนรวมในการนิเทศ  ติดตามผล  ในงานกิจกรรมดานวิชาการ 8 ดาน ไดแก
3.1 ดานการเรียนการสอน
3.2 ดานการนิเทศ
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3.3 ดานหลักสูตร
3.4 ดานการผลิตสื่อ
3.5 ดานการหาแหลงเรียนรู
3.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
3.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
3.8 ดานการวัดผล  ประเมินผล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
ตอนที่  1 สภาพและขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ประถมศึกษา  ดาน เพศ  อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษา 
และประเภทของกรรมการสถานศึกษา  ลักษณะของขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist)

ตอนที่  2 การมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรมงาน      
วิชาการ  8 ดาน ไดแก  ดานการเรียนการสอน  ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร  ดานการผลิตสื่อ  
ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานปรับปรุงหองสมุด  และดานงานการวัดผล  
ลักษณะขอคําถามเปนแบบคาระดับการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในกิจกรรม
งานวิชาการทั้ง 8  ดาน

ตอนที่  3 สภาพปญหาการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน  2  ขอ  ลักษณะขอคําถามเปนคําถามแบบปลายเปด

3.1 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

3.2  ปญหา และอุปสรรคในการนําความรู  และการนําวิทยากรในชุมชน
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรค

การสรางเครื่องมือ
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของผูวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการ

สรางเครื่องมือข้ึนเอง  โดยมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  จากหนังสือ  ตําราเอกสาร  และวัตถุ

ประสงค  ของงานวิจัย  รวมทั้งไดสัมภาษณ  พูดคุย  กับบุคคลที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  ศึกษานิเทศกจังหวัด  ศึกษานิเทศก
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อําเภอ  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เพื่อเปนกรอบ  และแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือ

2. ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยมาประมวล  เพื่อกําหนดโครงสราง  
และเนื้อหาสาระ  ตลอดจนขอบเขต  เนื้อหาของงานวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการทํางานใหมี    
ประสิทธิภาพและสมบูรณยิ่งขึ้น ภายใตการใหคําปรึกษาชี้แนะ ปรับปรุงแกไขของอาจารย              
ผูควบคุมวิทยานิพนธ

แผนภูมิที่ 4  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือสรุปไดเปนแผนภูมิ

   ขั้นที่   1

ขั้นที่   2

ขั้นที่   3

ขั้นที่   4

ขั้นที่   5

ขั้นที่   6

กําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและขอบเขตของเนื้อหา

สรางแบบสอบถามตามของเขตของเนื้อหาเสนออาจารยที่ปรึกษาปรับปรุงแกไข

ทําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ  3  ทาน ตรวจสอบตามตรงเชิงเนื้อหา
ภาษาที่ใชการวัดผลประเมินผล / ปรับปรุงแกไข

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย

ทดลองใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน  30  คน

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ

สัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
การปฎิบัติงาน  การมีสวนรวม  สภาพปญหาใน
กิจกรรมงานดานวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี

ศึกษาทฤษฎีแนวคิดหลักการจากหนังสือ
เอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอกิจ
กรรมงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
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การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (content  validity)  และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข
2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขภายใตคําแนะนําของอาจารยผูเชี่ยวชาญ
3. หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช  (try – out) กับคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  30  คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ไดคาความเชื่อมั่น  0.9954

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลมีวิธีการดําเนินการดังนี้ ประสานงานกับผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลกําหนดใหกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหนวยวิเคราะห 

(unit of analysis) นําขอมูลที่ไดมาจัดระเบียบ ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows  ดังนี้

1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ดาน เพศ  อายุ วุฒิทาง
การศึกษา ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษา และประเภทของกรรมการสถานศึกษา 
โดยใชคาความถี่ (ƒ) คารอยละ (%)  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

2. การวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น      
พื้นฐานในดานการวางแผน  การรวมดําเนินงาน  การนิเทศติดตามประเมินผลพัฒนา ในการนํา
ความรูมารวมกิจกรรมงานวิชาการ 8  ดาน ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน  ดานการนิเทศ  
ดานการจัดทําหลักสูตร  ดานการผลิตสื่อ  ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร     
ดานการปรับปรุงหองสมุด  และดานการวัดผลประเมินผล โดยใชคาความถี่ (ƒ)  คารอยละ (%)        
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

3. การวิเคราะห เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนําความรูมารวมพัฒนางานวิชาการทั้ง 8  ดาน จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ ดาน เพศ  
อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษา และประเภทของกรรมการ
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สถานศึกษา โดยใช สถิติการทดสอบคาเฉลี่ย  t-test  และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ     
ทางเดียว ( One-way ANOVA : F-test ) เกณฑการหาเกณฑ แบงเปน 4 ระดับ  คือ

คะแนน เกณฑ
3 มาก
2 ปานกลาง

    1 นอย
    0 ไมไดทํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



บทที่  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เปนการวิจัย
แบบพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จํานวน 240 คน การนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้

1. สถานภาพของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
2. การมีสวนรวมในงานกิจกรรมวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ
4. สภาพปญหาการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน

ตอนที่ 1  สถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาสถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวแปรดาน เพศ อายุ  

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ และประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานราย
ละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี้

52
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ตารางที่ 2     สถานภาพของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สถานภาพ จํานวน รอยละ
1. เพศ
    -  ชาย
    -  หญิง

127
113

52.90
47.10

รวม 240 100.00
2. อายุ
    -  ต่ํากวา 35 ป
    -  ระหวาง 35 - 45 ป
    -  สูงกวา 45 ป

51
79

110

21.30
32.90
45.80

รวม 240 100.00
3. วุฒิทางการศึกษา
    -  ประถมศึกษา
    -  มัธยมศึกษา
    -  อุดมศึกษา

21
69

150

8.80
28.80
62.50

รวม 240 100.00
4.  ประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    -  ต่ํากวา 2 ป
    -  ตั้งแต 2 ปขึ้นไป

93
147

38.80
61.30

รวม 240 100.00
5.  ประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    -  ผูแทนผูปกครอง
    -  ผูแทนครู
    -  ผูแทนองคกรชุมชน
    -  ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น
    -  ผูแทนศิษยเกา
    -  ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

16.70
16.70
16.70
16.70
16.70
16.70

รวม 240 100.00
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จากตารางที่ 2 การศึกษาสถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
ประเภท ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมละ 40 คน  พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้น   
พื้นฐาน เปนเพศชาย รอยละ 52.9 และ เพศหญิง รอยละ 47.1   สวนใหญมีอายุสูงกวา45 ป    
(รอยละ 45.8) มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (รอยละ 62.5) และมีประสบการณการเปน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  ปข้ึนไป (รอยละ 61.3)

ตอนที่ 2  การมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ
การศึกษาระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ในงานวิชาการ 8 ดาน ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน  ดานการนิเทศ  ดาน    
หลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุง   
หองสมุด และดานการวัดและประเมินผล  มีรายละเอียดในตารางที่ 3-11 และกําหนด เกณฑการ
รวมในกิจกรรมดังนี้

0.00 – 0.75 ไมทํา
0.76 – 1.50 ทํานอย
1.51 – 2.25 ทําปานกลาง
2.26 – 3.00 ทํามาก
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ตารางที่ 3   ระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

1. การเรียนการสอน 9
(3.80%)

52
(21.70%)

109
(45.40%)

70
(29.20%)

240
(100%)

1.98 .78 ปาน
กลาง

2. การนิเทศ 41
(17.10%)

32
(13.30%)

98
(40.80%)

69
(28.80%)

240
(100%)

1.74 .95 ปาน
กลาง

3. การจัดทํา
    หลักสูตร

10
(4.20%)

63
(26.30%)

88
(36.70%)

79
(32.90%)

240
(100%)

1.98 .80 ปาน
กลาง

4. การผลิตส่ือ 10
(4.20%)

66
(27.50%)

84
(35.00%)

80
(33.30%)

240
(100%)

1.94 .82 ปาน
กลาง

5. การหาแหลง
    เรียนรู

2
(.80%)

31
(12.90%)

144
(58.80%)

66
(27.50%)

240
(100%)

2.09 .66 ปาน
กลาง

6. การพัฒนา
    บุคลากร

22
(9.20%)

48
(20.00%)

106
(44.20%)

64
(26.70%)

240
(100%)

1.84 .83 ปาน
กลาง

7. ปรับปรุงหองสมุด 15
(6.30%)

55
(22.90%)

94
(39.20%)

76
(31.70%)

240
(100%)

1.96 .83 ปาน
กลาง

8. วัดผลประเมินผล 31
(12.90%)

64
(26.70%)

82
(34.20%)

63
(26.30%)

240
(100%)

1.77 .93 ปาน
กลาง

รวม 17
(7.08%)

51
(21.25%)

101
(42.09%)

71
(29.58%)

240
100%)

1.91 .77 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน
การพัฒนางานวิชา การอยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.91, S.D. = .77) เมื่อพิจารณารายดาน    
พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานหาแหลง  
เรียนรู  (Χ = 2.09, S.D. = .66) ดานการเรียนการสอน (Χ = 1.98, S.D. = .78) ดานการจัดทํา
หลักสูตร (Χ = 1.98, S.D. = .80) ดานปรับปรุงหองสมุด (Χ = 1.96, S.D. = .83) ดานการ    
ผลิตสื่อ  (Χ = 1.94, S.D. = .82) ดานการพัฒนาบุคลากร (Χ = 1.84, S.D. = .83) ดานวัดผล
ประเมินผล (Χ = 1.77, S.D. = .93) และดานการนิเทศ (Χ = 1.74, S.D. = .95)   
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ตารางที่ 4   ระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  ดานการเรียนการสอน

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

การเรียนการสอน
    - การวางแผน

    - การดําเนินงาน

    - การนเิทศตดิตามผล

20
(8.30%)

2
(.80%)

28
(11.70

%)

48
(20.00%)

50
(20.80%)

47
(19.60%)

94
(39..20%)

90
(37.50%)

103
(42.90%)

78
(32.50%)

98
(40.80%)

62
(25.80%)

240
(100%)

240
(100%)

240
(100%)

1.96

2.19

1.81

.87

.73

.91

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
9

(3.80%)
52

(21.70%)
109

(45.40%)
70

(29.20%)
240

(100%)
1.98 .78 ปานกลาง

จากตารางที่ 4   แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ ดานการเรียนการสอน ในระดับปานกลาง         
(Χ  = 1.98, S.D. = .78) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับ       
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 2.19, S.D. = .73)  ดานการวางแผน      
(Χ  = 1.96, S.D. = .87)  และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.81, S.D. = .91)
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ตารางที่ 5   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ดานการนิเทศ

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

ดานการนิเทศ
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

41
(17.10%)

34
(14.20%)

41
(17.10%)

32
(13.30%)

44
(18.30%)

60
(25.00%)

98
(40.80%)

101
(42.10%)

74
(30.80%)

69
(28.80%)

61
(25.40%)

65
(27.10%)

240
(100%)

240
(100%)

240
(100%)

1.77

1.78

1.68

1.02

.94

1.00

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
37

(15.40%)
53

(22.10%)
89

(37.10%)
61

(25.40%)
240

(100%)
1.74 .95 ปานกลาง

จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการนิเทศในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้น      
พื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ ดานการนิเทศ ในระดับปานกลาง (Χ  = 1.74,     
S.D. = .95) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 1.78, S.D. = .94)  ดานการวางแผน (Χ  = 1.77,         
S.D. = 1.02) และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.68, S.D. = 1.00)
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ตารางที่ 6   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ดานการจัดทําหลักสูตร

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

การจัดทําหลักสูตร
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

5
(2.10%)

5
(2.10%)

25
(10.40%)

55
(22.90%)

51
(21.30%)

66
(27.50%)

99
(41.30%)

96
(40.00%)

85
(35.40%)

81
(33.80%)

88
(36.60%)

64
(26.70%)

24
(100%)

24
(100%)

24
(100%)

2.04

2.08

1.82

.81

.83

.94

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
10

(4.20%)
63

(26.30%)
88

(36.70%)
79

(32.90%)
24

(100%)
1.98 .80 ปานกลาง

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําหลักสูตรในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ ดานการจัดทําหลักสูตรในระดับปานกลาง (Χ  = 
1.98, S.D. = .80) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 2.08, S.D. = .83)  ดานการวางแผน (Χ  = 
2.04, S.D. = .81) และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.82, S.D. = .94)
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ตารางที่ 7   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ดานการผลิตสื่อ

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

ดานการผลิตส่ือ
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

9
(3.80%)

9
(3.80%)

27
(11.30%)

42
(17.50%)

67
(27.90%)

46
(19.20%)

106
(44.20%)

78
(32.50%)

90
(37.50%)

83
(34.60%)

86
(35.80%)

77
(32.10%)

24
(100%)

24
(100%)

24
(100%)

2.01

1.98

1.83

.81

.84

.99

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
10

(4.20%)
66

(27.50%)
84

(35.5%)
80

(33.30%)
24

(100%)
1.94 .82 ปานกลาง

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ดานการผลิตสื่อในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ    ดานการผลิตสื่อในระดับปานกลาง (Χ  = 1.94, 
S.D. = .82) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานการวางแผน (Χ  = 2.01, S.D. = .81) ดานการดําเนินการ (Χ  = 1.98, 
S.D. = .84) และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.83, S.D. = .99)

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



60

ตารางที่ 8   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ดานหาแหลงเรียนรู

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติงานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ
ดานหาแหลง
เรียนรู
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

13
(5.40%)

-

12
(5.00%)

55
(22.90%)

12
(5.00%)

27
(11.30%)

70
(3.80%)

151
(62.90%)

144
(60.00%)

98
(4.80%)

77
(32.10%)

57
(23.80%)

240
(100%)

240
(100%)

240
(100%)

2.08

2.19

1.99

.90

.56

.75

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
2

(.80%)
31

(12.90%)
141

(58.80%)
66

(27.50%)
240

(100%)
2.09 .66 ปานกลาง

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานหาแหลงเรียนรูในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ    ดานหาแหลงเรียนรูในระดับปาน (Χ  = 2.09, S.D. 
= .66) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 2.19, S.D. = .56)  ดานการวางแผน (Χ  = 2.08, S.D. = 
.90) และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.99, S.D. = .75)
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ตารางที่ 9   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ดานการพัฒนาบุคลากร

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

ดานพัฒนา
บุคลากร
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

22
(9.20%)

11
(4.60%)

33
(13.80%)

32
(13.30%)

52
(21.70%)

61
(25.40%)

129
(53.80%)

97
(4.40%)

76
(31.70%)

57
(23.80%)

80
(33.30%)

70
(29.20%)

240
(100%)

240
(100%)

240
(100%)

1.88

1.95

1.67

.86

.85

.99

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
22

(9.20%)
48

(2.00%)
106

(44.20%)
64

(26.70%)
240

(100%)
1.84 .83 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ ดานการพัฒนาบุคลากรในระดับปาน (Χ  = 1.84, 
S.D. = .83) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 1.95, S.D. = .85)  ดานการวางแผน (Χ  = 1.88, 
S.D. = .86) และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.67, S.D. = .99)
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ตารางที่ 10   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ดานการปรับปรุงหองสมุด

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

ดานปรับปรุง
หองสมุด
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

6
(2.50%)

6
(2.50%)

31
(12.90%)

46
(19.20%)

40
(16.70%)

52
(21.70%)

96
(4.00%)

112
(46.70%)

83
(34.60%)

92
(28.30%)

82
(34.20%)

74
(3.80%)

240
(100%)

240
(100%)

240
(100%)

2.05

2.07

1.77

.81

.79

1.00

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
15

(6.30%)
55

(22.90%)
94

(39.20%)
76

(31.70%)
240

(100%)
1.96 .83 ปานกลาง

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการปรับปรุงหองสมุดในภาพรวม พบวา กรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ ดานการปรับปรุงหองสมุดในระดับ        
ปานกลาง (Χ  = 1.96, S.D. = .83) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน   
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 2.07, S.D. = .79)             
การวางแผน (Χ  = 2.05, S.D. = .81) และดานการนิเทศติดตามผล (Χ  = 1.77, S.D. = 1.00)
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ตารางที่ 11   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ดานการวัดผลประเมินผล

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ) คาสถิติ
งานวิชาการ ไมทาํ นอย ปานกลาง มาก รวม Χ S.D. ระดับ

ดานวัดผล
ประเมินผล
  - การวางแผน

  - การดําเนินงาน

  -  การนเิทศตดิตามผล

38
(15.80%)

29
(12.10%)

37
(15.40%)

70
(29.20%)

59
(24.60%)

44
(18.30%)

57
(23.80%)

84
(35.00%)

98
(4.00%)

75
(31.30%)

68
(28.30%)

61
(25.40%)

240
(100%)

240
(100%)

240
(100%)

1.73

1.83

1.75

1.00

.93

.98

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม
31

(12.90%)
64

(26.70%)
82

(34.20%)
63

(26.30%)
240

(100%)
1.77 .93 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวัดผลประเมินผลในภาพรวม พบวา กรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ    ดานการวัดผลประเมินผลในระดับ       
ปานกลาง (Χ  = 1.77, S.D. = .93) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน
เรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน (Χ  = 1.83, S.D. = .93) ดานการ
นิเทศติดตามผล (Χ  = 1.75, S.D. = .98) และการวางแผน (Χ  = 1.73, S.D. = 1.00)

ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาข้ัน  
พื้นฐานจําแนกตามสถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ  และประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดใน      
ตารางที่  12 ถึงตารางที่  34  ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 12     การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา
                     ข้ันพื้นฐาน จําแนกตามเพศ

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบ
การพัฒนางานวิชาการ

n Χ
S.D. t-test Sig ความหมาย

1. การเรียนการสอน
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.92
2.06

.75

.80
-1.43 .154 ไมแตกตางกัน

2. การนิเทศ
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.64
1.86

.92

.97
-1.85 .07 ไมแตกตางกัน

3. หลักสูตร
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.96
2.00

.77

.83
-.42 .67 ไมแตกตางกัน

4. การผลิตสื่อ
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.94
1.93

.80

.84
.10 .92 ไมแตกตางกัน

5. การหาแหลงเรียนรู
    • ชาย
    • หญิง

127
113

2.09
2.08

.63

.68
.15 .88 ไมแตกตางกัน

6. การพัฒนาบุคลากร
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.75
1.95

.84

.81
-1.93 .06 ไมแตกตางกัน

7. การปรับปรุงหองสมุด
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.94
1.99

.82

.85
-.45 .66 ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 12 (ตอ)

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. t-test Sig ความหมาย
8. การวัดผลและประเมินผล
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.72
1.83

.93

.93
-.94 .35 ไมแตกตางกัน

รวม
    • ชาย
    • หญิง

127
113

1.87
1.96

.74

.80
-.95 .35 ไมแตกตาง

กัน

จากตารางที่ 12  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามเพศ   ใชการทดสอบคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน   (t-test for two independent  groups)  ผลการศึกษาพบวา  กรรมการสถานศึกษาเพศ
ชาย และเพศหญิงมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการทั้ง 8 ดาน (ดานการเรียนการสอน ดานการ
นิเทศ ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
ปรับปรุงหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 13    การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา
    ข้ันพื้นฐาน จําแนกตามอายุ

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบ
การพัฒนางานวิชาการ

n Χ
S.D. F-test Sig ความหมาย

1. การเรียนการสอน
    • อายุต่ํากวา 35 ป
    • อายุ 35 - 45 ป
    • อายุสูงกวา 45 ป

51
79

110

1.85
2.03
2.02

.75

.74

.82

1.05 .35 ไมแตกตางกัน

2. การนิเทศ
    • อายุต่ํากวา 35 ป
    • อายุ 35 - 45 ป
    • อายุสูงกวา 45 ป

51
79
110

1.59
1.81
1.76

.82

.85
1.06

.87 .42 ไมแตกตางกัน

3. หลักสูตร
    • อายุต่ํากวา 35 ป
    • อายุ 35 - 45 ป
    • อายุสูงกวา 45 ป

51
79
110

1.81
2.06
1.99

.77

.76

.84

1.64 .20 ไมแตกตางกัน

4. การผลิตสื่อ
    • อายุต่ํากวา 35 ป
    • อายุ 35 - 45 ป
    • อายุสูงกวา 45 ป

51
79
110

1.84
2.02
1.92

.81

.73

.88

.79 .46 ไมแตกตางกัน

5. การหาแหลงเรียนรู
    • อายุต่ํากวา 35 ป
    • อายุ 35 - 45 ป
    • อายุสูงกวา 45 ป

51
79
110

1.81
2.07
2.23

.66

.66

.61

7.35* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

6. การพัฒนาบุคลากร
    • อายุต่ํากวา 35 ป
    • อายุ 35 - 45 ป
    • อายุสูงกวา 45 ป

51
79
110

1.59
1.88
1.93

.86

.82

.80

3.10* .05 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน
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ตารางที่ 13    (ตอ)

การมสีวนรวมในกจิกรรม การเปรยีบเทยีบการพฒันางานวชิาการ
n Χ

S.D. F-test Sig ความหมาย
7. การปรบัปรุงหองสมดุ
    • อายตุ่าํกวา 35 ป
    • อาย ุ35 - 45 ป
    • อายสูุงกวา 45 ป

51
79
110

1.78
2.02
2.01

.80

.81

.85

1.60 .20 ไมแตกตางกนั

8. การวดัและประเมนิผล
    • อายตุ่าํกวา 35 ป
    • อาย ุ35 - 45 ป
    • อายสูุงกวา 45 ป

51
79
110

1.63
1.87
1.76

.85

.81
1.05

.99 .37 ไมแตกตางกนั

รวม
    • อายตุ่าํกวา 35 ป
    • อาย ุ35 - 45 ป
    • อายสูุงกวา 45 ป

51
79
110

1.74
1.97
1.95

.74

.71

.81

1.71 0.18 ไมแตกตางกนั

จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามกลุมอายุ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (one-
way analysis of  variance)  ผลการศึกษาพบวา  กรรมการสถานศึกษาที่มีอายุต่าํกวา 35 ป     
อาย ุ35 - 45 ป อายสูุงกวา 45 ป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ 8 ดาน (ดานการเรียนการสอน  
ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร 
ดานการปรับปรุงหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีอายุต่าํกวา 35 ป 
อาย ุ 35 - 45 ป อายสูุงกวา 45 ป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู และ   
ดานการพัฒนาบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05  ผูวิจัยจึงทํา
การทดสอบภายหลัง (post hoc) เพื่อเปรียบเทียบเชิงพหุ (multiple comparison) ดวยวิธีของ 
LSD (least significant difference) ผลการศึกษาปรากฏ ดังตารางที่ 14  และ ตารางที่ 15 ดังนี้
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ตารางที่ 14   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู
  ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามอายุ

อายุ คาเฉลี่ย อายุต่ํากวา 35 ป อายุ 35 - 45 ป อายุสูงกวา 45 ป
อายุต่ํากวา 35 ป 1.81 - -.26* -.41*
อายุ 35 - 45 ป 2.07 - -.16
อายุสูงกวา 45 ป 2.23 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
หาแหลงเรียนรู พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุต่ํากวา 35 ป มีสวนรวมในกิจกรรม
งานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู แตกตางจากกลุมอายุ 35-45 ป และกลุมอายุสูงกวา 45 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 15   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนา
   บุคลากรของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุแตกตางกัน

อายุ คาเฉลี่ย อายุต่ํากวา 35 ป อายุ 35 - 45 ป อายุสูงกวา 45 ป
อายุต่ํากวา 35 ป 1.59 - -.29 -.34*
อายุ 35 - 45 ป 1.88 - -.05
อายุสูงกวา 45 ป 1.93 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
พัฒนาบุคลากร พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุต่ํากวา 35 ป มีสวนรวมใน        
กิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร แตกตางจากกลุมอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 16   การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา
    ข้ันพื้นฐาน จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบ
การพัฒนางานวิชาการ

n Χ
S.D. F-test Sig ความหมาย

1. การเรียนการสอน
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.31
1.57
2.27

.60

.74

.67

36.11* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน

2. การนิเทศ
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

.86
1.27
2.09

.70

.94

.80

35.80* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน

3. หลักสูตร
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.41
1.54
2.26

.54

.81

.69

31.37* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน

4. การผลิตสื่อ
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.43
1.56
2.18

.76

.85

.71

21.24* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน

5. การหาแหลงเรียนรู
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.79
1.81
2.26

.52

.65

.62

14.57* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน

6. การพัฒนาบุคลากร
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.38
1.45
2.09

.56

.90

.73

2.48* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน
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ตารางที่ 16 (ตอ)

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ n Χ S.D. F-test Sig ความหมาย
7. การปรับปรุงหองสมุด
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.42
1.65
2.18

.77

.87

.74

16.48* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

8. การวัดและประเมินผล
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

.93
1.31
2.10

.91

.94

.75

33.66* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

รวม
    • วุฒิประถมศึกษา
    • วุฒิมัธยมศึกษา
    • วุฒิอุดมศึกษา

21
69
150

1.32
1.52
2.18

.59

.77

.66

30.26* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

ตารางที่ 16 การศึกษาการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  (one-way analysis of  variance)  ผลการศึกษาพบวา  กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิ
ประถมศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา วุฒิอุดมศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการทั้ง 8 ดาน (ดาน
การเรียนการสอน  ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดาน
การพัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุงหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง (post 
hoc) เพื่อเปรียบเทียบเชิงพหุ (multiple comparison) ดวยวิธีของ LSD (least significant 
difference) ผลการศึกษาปรากฏ ดังตารางที่ 17 ถึง ตารางที่ 25 ดังนี้
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ตารางที่ 17   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมของ
   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา 1.32 - -.20 -.86*
มัธยมศึกษา 1.52 - -.66*
อุดมศึกษา 2.18 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ โดย
ภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงาน
วิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่มี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 18  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการเรียนการสอน
                   ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา .86 - -.26 -.96*
มัธยมศึกษา 1.27 - -.67*
อุดมศึกษา 2.09 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
เรียนการสอน พบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
งานวิชาการดานการเรียนการสอนแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 19   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการนิเทศของ
   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา .86 - -.41* -1.23*
มัธยมศึกษา 1.27 - -.82*
อุดมศึกษา 2.09 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 19  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การนิเทศพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงาน
วิชาการดานการนิเทศแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่
มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 20  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานหลักสูตรของ
  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา 1.41 - -.1337 -.85*
มัธยมศึกษา 1.54 - -.72*
อุดมศึกษา 2.26 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
หลักสูตรพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงาน
วิชาการดานหลักสูตรแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่มี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 21   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการผลิตสื่อของ
   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา 1.43 - -.14 -.76*
มัธยมศึกษา 1.56 - -.62*
อุดมศึกษา 2.18 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
ผลิตสื่อพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงาน
วิชาการดานการผลิตสื่อ แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และ 
กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 22  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู
  ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา 1.79 - -.02 -.46*
มัธยมศึกษา 1.81 - -.44*
อุดมศึกษา 2.26 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 22  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การหาแหลงเรียนรู พบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมใน   
กิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถม
ศึกษา และกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 23  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร
  ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา 1.38 - -.07 -.71*
มัธยมศึกษา 1.45 - -.64*
อุดมศึกษา 2.09 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
พัฒนาบุคลากร พบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมใน      
กิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และ กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

ตารางที่ 24   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการปรับปรุง
                    หองสมุดของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา 1.42 - -.24 -.77*
มัธยมศึกษา 1.65 - -.53*
อุดมศึกษา 2.18 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 24  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การปรับปรุงหองสมุด พบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมงานวิชาการดานการปรับปรุงหองสมุด แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05
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ตารางที่ 25  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการดานการวัดและ
 ประเมินผลของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน

วุฒิการศึกษา คาเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ประถมศึกษา .93 - -.38 -1.17*
มัธยมศึกษา 1.31 - -.79*
อุดมศึกษา 2.10 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
วัดและประเมินผล พบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมใน   
กิจกรรมงานวิชาการดานการวัดและประเมินผล แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และ กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

ตารางที่ 26    การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา
                    ข้ันพื้นฐานที่มีประสบการณแตกตางกัน

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. t-test Sig ความหมาย
1. การเรียนการสอน
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.86
2.06

.75

.79
-2.01 .05

คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

2. การนิเทศ
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.70
1.77

.86
1.00

-.55 .58 ไมแตกตางกัน

3. หลักสูตร
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.87
2.05

.81

.78
-1.71 .09 ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 26   (ตอ)

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. t-test Sig ความหมาย
4. การผลิตสื่อ
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.87
1.98

.80

.83
-1.03 .31 ไมแตกตางกัน

5. การหาแหลงเรียนรู
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.95
2.18

.68

.63
-2.64 .01

คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

6. การพัฒนาบุคลากร
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.72
1.92

.84

.82
-1.81 .07 ไมแตกตางกัน

7. การปรับปรุงหองสมุด
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.91
1.99

.78

.86
-.74 .46 ไมแตกตางกัน

8. การวัดและประเมินผล
    • ต่ํากวา 2 ป
   • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.73
1.80

.88

.97
-.59 .56 ไมแตกตางกัน

รวม
    • ต่ํากวา 2 ป
    • 2 ปข้ึนไป

93
147

1.83
1.97

.75

.78
-1.41 .16 ไมแตกตางกัน

จากตารางที่ 26   การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษาแตกตางกัน  โดยใชการ
ทดสอบคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (t - test for two independent  groups)  
ผลการศึกษาพบวา  กรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษา ต่ํากวา 
2 ป และ2 ปข้ึนไป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการทั้ง 8 ดาน (ดานการเรียนการสอน  ดานการ
นิเทศ  ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
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ปรับปรุงหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณการ
เปนกรรมการสถานศึกษาต่ํากวา 2 ป และ 2 ปข้ึนไป  มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ ดานการ
เรียนการสอน และดานการหาแหลงเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 27  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการประเภทตาง ๆ
                   ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. F-test Sig ความหมาย
1. การเรียนการสอน
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.54
2.99
1.87
2.12
1.92
1.48

.86

.06

.46

.27

.87

.60

32.88* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

2. การนิเทศ
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.19
2.90
1.62
1.95
1.60
1.21

1.07
.25
.52
.39
1.01
.89

28.11* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน
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ตารางที่ 27   (ตอ)

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. F-test Sig ความหมาย
3. หลักสูตร
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.56
2.96
1.93
2.06
2.00
1.35

.85

.12

.61

.23

.89

.61

31.96* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

4. การผลิตสื่อ
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.59
2.92
1.96
1.77
2.09

1.31

.15

.03

.07

.08

.13

.10

29.03* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1
คูแตกตางกัน

5. การหาแหลงเรียนรู
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.70
2.94
2.17
1.93
1.99
1.80

.91

.15

.42

.22

.68

.24

3.05* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



79

ตารางที่ 27   (ตอ)

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. F-test Sig ความหมาย
6. การพัฒนาบุคลากร
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.31
2.87
1.51
1.87
1.86
1.64

1.06
.23
.58
.31
.94
.42

26.99* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

7. การปรับปรุงหองสมุด
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.45
2.95
2.02
1.95
1.98
1.43

.98

.15

.46

.33

.98

.63

27.80* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

8. การวัดและประเมินผล
    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.29
2.93
1.50
1.83
1.92
1.15

.96

.22

.57

.39
1.00
.88

3.69* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน
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ตารางที่ 27   (ตอ)

การมีสวนรวมในกิจกรรม การเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการ
n Χ

S.D. F-test Sig ความหมาย
รวม

    • ผูแทนผูปกครอง
    • ผูแทนครู
    • ผูแทนองคกรชุมชน
    • ผูแทนองคกรทองถิน่
    • ผูแทนศิษยเกา
    • ผูทรงคุณวุฒิ

40
40
40
40
40
40

1.45
2.93
1.82
1.94
1.92
1.42

.91

.13

.39

.19

.86

.55

34.79* .00 คาเฉลี่ย
อยางนอย 1 คู
แตกตางกัน

จากตารางที่ 27   การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ จําแนกตาม
ประเภทของกรรมการสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (one-way
analysis of  variance)  ผลการศึกษาพบวา  กรรมการสถานศึกษาประเภท ผูแทนผูปกครอง        
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรทองถิน่ ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ มีสวนรวมในกิจกรรม
งานวิชาการทั้ง 8 ดาน ( ดานการเรียนการสอน ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ
ดานการหาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานการปรับปรุงหองสมุด  ดานการวัดและ
ประเมินผล) โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผูวิจัย
จึงทําการทดสอบภายหลัง (post hoc) เพื่อเปรียบเทียบเชิงพหุ (multiple comparison) ดวยวิธี
ของ LSD (least significant difference)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังตารางที่ 27 ถึง ตารางที่ 36   
ดังนี้
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ตารางที่ 28  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวม
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ครู องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา องคกร
ชุมชน

ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ

ครู 2.93 - -.99* -1.01* -1.11* -1.48* -1.51*
องคกรทองถิ่น 1.94 - .02* -.12* -.49* -.52*
ศิษยเกา 1.92 - -.10 -.47 -.50*
องคกรชุมชน 1.82 - -.37 -.40*
ผูปกครอง 1.45 - -.03*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.42 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 28 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดย
ภาพรวมของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภทตางกัน     
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานโดยภาพรวมแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ โดย
ภาพรวมแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
โดยภาพรวมแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
โดยภาพรวมแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน     
วิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
โดยภาพรวมแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตารางที่ 29  การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการเรียนการสอน
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.54 - -1.45* -.33* -.58* -.38* .05
ครู 2.99 - 1.11* .87* 1.07* 1.50*
องคกรชุมชน 1.87 - -.25 -.04 .39*
องคกรทองถิ่น 2.12 - .20 .63*
ศิษยเกา 1.92 - .43*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.48 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 29 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การเรียนการสอนของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภท
ตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการเรียนการสอนแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการเรียนการสอนแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
เรียนการสอนแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน    
วิชาการดานการเรียนการสอนแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการเรียนการสอนแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการเรียนการสอนแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 30  การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ ดานการนิเทศของ
                    กรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.19 - -1.71* -.43* -.76* -.42* -.02
ครู 2.90 - 1.28* .95* 1.29* 1.69*
องคกรชุมชน 1.62 - -.33* .01 .41*
องคกรทองถิ่น 1.95 - .35* .74*
ศิษยเกา 1.60 - .39*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.21 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 30 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การนิเทศของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภทตางกัน       
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานนิเทศแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการนิเทศแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
นิเทศแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน    
วิชาการดานการนิเทศแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูนําทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการนิเทศแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทตัวแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการนิเทศแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ตารางที่ 31   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานหลักสูตร
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.56 - -1.40* -.37* -.50* -.44* .21
ครู 2.96 - 1.03* .90* .96* 1.61*
องคกรชุมชน 1.93 - -.13 -.07 .58*
องคกรทองถิ่น 2.06 - .06 .71*
ศิษยเกา 2.00 - .65*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.35 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 31 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
หลักสูตรของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภทตางกัน      
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานหลักสูตรแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานหลักสูตรแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน   
ผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
หลักสูตรแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน     
วิชาการดานหลักสูตรแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานหลักสูตรแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานหลักสูตรแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ตารางที่ 32   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการผลิตสื่อ
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.59 - -1.33* -.38* -.18 -.50* .28
ครู 2.92 - .95* 1.14* .83* 1.60*
องคกรชุมชน 1.96 - .19 -.13 .65*
องคกรทองถิน่ 1.77 - -.32* .46*
ศิษยเกา 2.09 - .78*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.31 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 32 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การผลิตสื่อของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภทตางกัน   
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการผลิตสื่อแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการผลิตสื่อแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
ผลิตสื่อแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน    
วิชาการดานการผลิตสื่อแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการผลิตสื่อแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการผลิตสื่อแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ตารางที่ 33   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู
                    ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.70 - -1.24* -.47* -.24* -.29* -.10
ครู 2.94 - .77* 1.00* .95* 1.14*
องคกรชุมชน 2.17 - .24* .18 .37*
องคกรทองถิน่ 1.93 - -.05 .14
ศิษยเกา 1.99 - .19
ผูทรงคุณวุฒิ 1.80 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 33 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การหาแหลงเรียนรูของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภท
ตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรูแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการหาแหลงเรียนรูแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
หาแหลงเรียนรูแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน    
วิชาการดานการหาแหลงเรียนรูแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรง
คุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 34   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานดานการพัฒนาบุคลากร
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ

ประเภท
ผูแทน คาเฉลี่ย

ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.31 - -1.56* -.19 -.55* -.54* -.32
ครู 2.87 - 1.37* 1.01* 1.02* 1.24*
องคกรชุมชน 1.51 - -.36* -.35* -.13
องคกรทองถิ่น 1.87 - .01 .23
ศิษยเกา 1.86 - .22
ผูทรงคุณวุฒิ 1.64 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 34 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การพัฒนาบุคลากรของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษาประเภท
ตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการพัฒนาบุคลากรแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
พัฒนาบุคลากรแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน     
วิชาการดานการพัฒนาบุคลากรแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูแทน
ศิษยเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 35   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานดานการปรับปรุงหองสมุด
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย ผูปกครอง ครู องคกร
ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.45 - -1.51* -.57* -.51* -.53* .01
ครู 2.95 - .93* 1.00* .97* 1.52*
องคกรชุมชน 2.02 - .07 .04 .59*
องคกรทองถิ่น 1.95 - -.03 .52*
ศิษยเกา 1.98 - .55*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.43 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 35 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การปรับปรุงหองสมุดของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษา
ประเภทตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการปรับปรุงหองสมุดแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการปรับปรุงหองสมุดแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
ปรับปรุงหองสมุดแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน    
วิชาการดานการปรับปรุงหองสมุดแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการปรับปรุงหองสมุดแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา และผูทรง     
คุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการปรับปรุงหองสมุดแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 36   การเปรียบเทียบเชิงพหุการมีสวนรวมในกิจกรรมงานดานการวัดและประเมินผล
                   ของกรรมการสถานศึกษาประเภทตาง ๆ

ประเภท
ผูแทน

คาเฉลี่ย
ผูปกครอง ครู องคกร

ชุมชน
องคกร
ทองถิ่น

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ

ผูปกครอง 1.29 - -1.64* -.21 -.54* -.64* .14
ครู 2.93 - 1.43* 1.10* 1.00* 1.78*
องคกรชุมชน 1.50 - -.33*. -.42* .35*
องคกรทองถิ่น 1.83 - -.09 .68*
ศิษยเกา 1.92 - .78*
ผูทรงคุณวุฒิ 1.15 -

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 36 การเปรียบเทียบเชิงพหุ การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดาน
การวัดและประเมินผลของกรรมการสถานศึกษาประเภทตางๆ พบวา กรรมการสถานศึกษา
ประเภทตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการวัดและประเมินผลแตกตางกัน ดังนี้

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการวัดและประเมินผลแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
วัดและประเมินผลแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงาน     
วิชาการดานการวัดและประเมินผลแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการวัดและประเมินผลแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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- กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการวัดและประเมินผลแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 สภาพปญหาการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สภาพปญหาการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ผลการวิเคราะห
สถานภาพของผูตอบคําถามซึ่งเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  จํานวน  240  คน

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข ในการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการ  จากการวิเคราะหขอมูล  แสดงความคิดเห็นของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปดที่ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหา
เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข การมีสวนรวมในงานกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปด  เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขในงานกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา  ทั้ง  8  ดาน  สามารถสรุปไดดังนี้

1. ปญหาดานการเรียนการสอน ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการมีภาระที่ตองรับผิดชอบมาก           
การประชาสัมพันธ ไมทั่วถึง  ไมเปดโอกาสในชุมชนไดรับรูปญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
มีเวลาทํากิจกรรมทํารวมกันนอยเพราะตางคนก็มีภาระที่จะตองปฏิบัติ ขาดการปรึกษาหาแนวทาง
แกไข

2. ปญหาดานการนิเทศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความ     
เขาใจในเรื่องการนิเทศ ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปลอยใหเปนหนาที่ของคณะครู

3. ปญหาดานหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องของหลักสูตร ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม โรงเรียนไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เขารวมในการจัดทําหลักสูตร

4. ปญหาดานการผลิตสื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความ
ชํานาญในการผลิตสื่อ ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม ขาดการประชาสัมพันธที่ดี
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5. ปญหาดานหาแหลงเรียนรู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดการติดตอ
ประสานงานที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีเวลาเขารวมกิจกรรมนอย

6. ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดความรู
ความเขาใจในการพัฒนาบุคลากร มีเวลาเขารวมในการบริหาร จัดการนอย

7. ปญหาดานการปรับปรุงหองสมุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขาดการ
ประสานงานที่ดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ขาดการวางแผนที่ดีในการพัฒนา

8. ปญหาดานการวัดผลประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาด 
ความรูความเขาใจในการวัดผลประเมินผล ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปลอยใหเปนหนาที่ของ   
คณะครู

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เปนการวิจัย
แบบพรรณนา (descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   2) เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จําแนกตามตัวแปร สถานภาพ เพศ อายุ      
วุฒิการศึกษา ประชากรการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประเภทของการเปน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ    
สอบถามโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สภาพและขอมูลทั่วไปของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและประเภทการเปน
กรรมการ

ตอนที่ 2 การมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการ ประกอบดวย การเรียนการสอน    
การนิเทศ การจัดทําหลักสูตร การผลิตสื่อ การหาแหลงเรียนรู การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุง
หองสมุด การวัดผลประเมินผล

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะของกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม        
ตัวอยางไดแลว นําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะห โดยใชโปรแกรม SPSS For  Windows
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม

ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
1. ขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 240 คน พบวาเปน

เพศชายรอยละ 52.9 มีอายุสูงกวา 45 ป (รอยละ 45.8) มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (รอยละ 
62.5) และมีประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  ปข้ึนไป (รอยละ 61.3)

2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดาน     
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี พบวา ระดับการมี
สวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม พบวา 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้
ดานหาแหลงเรียนรู  ดานการเรียนการสอน ดานการจัดทําหลักสูตร ดานปรับปรุงหองสมุด  ดาน
การผลิตสื่อ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานวัดผลประเมินผล และดานการนิเทศ ไดแก

2.1 การมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้น      
พื้นฐาน  ดานการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน
การพัฒนางานวิชาการ ดานการเรียนการสอน ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา   
อยูในระดับปานกลางทกุดาน เรียงลําดับ  คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน 
ดานการวางแผน  และดานการนิเทศติดตามผล

2.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการนิเทศในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางาน     
วิชาการ ดานการนิเทศ ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง      
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน  ดานการวางแผน และ
ดานการนิเทศติดตามผล

2.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการจัดทําหลักสูตรในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการ
พัฒนางานวิชาการ ดานการจัดทําหลักสูตรในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน  ดานการ
วางแผน และดานการนิเทศติดตามผล
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2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ดานการผลิตสื่อในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางาน
วิชาการ    ดานการผลิตสื่อในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวางแผน ดานการดําเนินการ และดาน
การนิเทศติดตามผล

2.5 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดานหาแหลงเรียนรูในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนา
งานวิชาการ    ดานหาแหลงเรียนรูในระดับปาน เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน  ดานการวางแผน และ
ดานการนิเทศติดตามผล

2.6 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดานการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการ
พัฒนางานวิชาการ  ดานการพัฒนาบุคลากรในระดับปานเมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน ดานการ       
วางแผน และดานการนิเทศติดตามผล   

2.7 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการปรับปรุงหองสมุดในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการ
พัฒนางานวิชาการ ดานการปรับปรุงหองสมุดในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา     
อยูในระดับปานกลางทุกดาน    เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน 
การวางแผน และดานการนิเทศติดตามผล
 2.8 การมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการวัดผลประเมินผลในภาพรวม พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการ
พัฒนางานวิชาการ    ดานการวัดผลประเมินผลในระดับปาน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการดําเนินงาน ดานการ
นิเทศติดตามผล  และการวางแผน  

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการของกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานจําแนกตามสถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ และประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา
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3.1 กรรมการสถานศึกษาเพศชาย และเพศหญิงมีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ทั้ง 8 ดาน (ดานการเรียนการสอน ดานการนิเทศ ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลง
เรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุงหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล)     
โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 กรรมการสถานศึกษาที่มีอายุต่าํกวา 35 ป อาย ุ 35 - 45 ป อายสูุงกวา 45 ป          
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ 8 ดาน ( ดานการเรียนการสอน  ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร 
ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุงหองสมุด และ
ดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีอายุต่าํกวา 35 ป อาย ุ 35 - 45 ป อายสูุงกวา    
45 ป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู และดานการพัฒนาบุคลากร    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
อายุต่ํากวา 35 ป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู แตกตางจากกลุมอายุ 
35-45 ป และ กลุมอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุต่ํากวา 35 ป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร 
แตกตางจาก กลุมอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิประถมศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา วุฒิอุดมศึกษา    
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการทั้ง 8 ดาน ( ดานการเรียนการสอน  ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร 
ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุงหองสมุด และ
ดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงาน
วิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่มี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน     
รายดานกรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานการเรียนการสอนแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่
มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาที่มี
วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการนิเทศแตกตางจาก
กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และ กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศกึษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานหลักสูตรแตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถม
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ศึกษา และกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการ
ผลิตสื่อ แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่มีวุฒิการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรู แตกตางจาก
กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และ กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงาน      
วิชาการดานการปรับปรุงหองสมุด แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการ
สถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการวัดและ
ประเมินผล แตกตางจากกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และกรรมการที่มีวุฒิการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 กรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณการเปนกรรมการสถานศึกษา ต่ํากวา 
2 ป และ2 ปข้ึนไป มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการทั้ง 8 ดาน (ดานการเรียนการสอน  ดานการ
นิเทศ  ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
ปรับปรุงหองสมุด และดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณการ
เปนกรรมการสถานศึกษาต่ํากวา 2 ป และ 2 ปข้ึนไป  มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ ดานการ
เรียนการสอน และ ดานการหาแหลงเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.5 กรรมการสถานศึกษาประเภท ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรทองถิน่ ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการทั้ง 8 ดาน (ดาน
การเรียนการสอน ดานการนิเทศ  ดานหลักสูตร ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู ดานการ
พัฒนาบุคลากร  ดานการปรับปรุงหองสมุด ดานการวัดและประเมินผล) โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู      
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ โดย
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ภาพรวมแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภท
ผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากผูแทนสถานศึกษา
ประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทน
องคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากผูแทนสถานศึกษา
ประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทน   
ผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภท  
ผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการเรียนการสอนกรรมการสถานศึกษา
ประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมใน    
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถาน
ศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถาน
ศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภท
องคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรง   
คุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา    
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการสอนแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดานการนิเทศกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมใน        
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูนําทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมใน
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทตัวแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมใน
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ดานหลักสูตรกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมในกิจกรรม
งานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน     
ผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
ดานแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทน
สถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดานการผลิตสื่อกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวมใน      
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ
แตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทน
องคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรง    
คุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น         
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา และ      
ผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดานการหาแหลงเรียนรูกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวม
ในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงาน   
วิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภท
ผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภท   
องคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ดานการพัฒนาบุคลากรกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง มีสวนรวม
ในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชา
การแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภท      
ผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภท   
องคกรทองถิ่น และผูแทนศิษยเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดานการปรับปรุงหองสมุดกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง            
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมใน    
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถาน
ศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถาน
ศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภท
องคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูแทน
ศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภท   
ผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรง  
คุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดานการวัดและประเมินผลกรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนผูปกครอง             
มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษากลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนผูแทนสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนครู มีสวนรวมใน   
กิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถาน
ศึกษาประเภทผูแทนองคกรชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตางจากกลุมอ่ืน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทองคกรทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรม
งานวิชาการแตกตางจากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาประเภทผูแทนศิษยเกา มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการแตกตาง
จากผูแทนสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน      
กิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี

4.1 ปญหาดานการเรียนการสอน ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการมีภาระที่ตองรับผิดชอบมาก 
การประชาสัมพันธ ไมทั่วถึง  ไมเปดโอกาสในชุมชนไดรับรูปญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
มีเวลาทํากิจกรรมทํารวมกันนอย เพราะตางคนก็มีภาระที่จะตองปฏิบัติ ขาดการปรึกษาหา       
แนวทางแกไข

4.2 ปญหาดานการนิเทศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องการนิเทศ ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปลอยใหเปนหนาที่ของคณะครู

4.3 ปญหาดานหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องของหลักสูตร ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม โรงเรียนไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เขารวมในการจัดทําหลักสูตร

4.4 ปญหาดานการผลิตสื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรู
ความชํานาญในการผลิตสื่อ ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม ขาดการประชาสัมพันธที่ดี

4.5 ปญหาดานหาแหลงเรียนรู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดการ   
ติดตอประสานงานที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีเวลาเขารวมกิจกรรมนอย

4.6 ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาด
ความรูความเขาใจในการพัฒนาบุคลากร มีเวลาเขารวมในการบริหารจัดการนอย

4.7 ปญหาดานการปรับปรุงหองสมุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาด
การประสานงานที่ดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ขาดการวางแผนที่ดีในการพัฒนา

4.8 ปญหาดานการวัดผลประเมินผลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาด
ความ รูความเขาใจในการวัดผลประเมินผล ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปลอยใหเปนหนาที่ของ
คณะครู

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรม

ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



101

1. การมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมดาน     

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี พบวา ระดับการมี
สวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม พบวา 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้
ดานหาแหลงเรียนรู  ดานการเรียนการสอน ดานการจัดทําหลักสูตร ดานปรับปรุงหองสมุด  ดาน
การผลิตสื่อ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานวัดผลประเมินผล และดานการนิเทศ  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความรูความเขาใจในกิจกรรมดานวิชาการของสถาน
ศึกษา และประกอบกับกิจกรรมของสถานศึกษามีหลายดานซึ่งกรรมการสถานศึกษาแตละคนมี
ความถนัดไมเหมือนกัน อีกทั้งกรรมการสถานศึกษามีอาชีพประจําจังไมสามารถรวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาไดเต็มเวลา ซึ่งสอดคลอง อุดร พูลสวัสด์ิ (2544 : 80) ไดทําการศึกษาเรื่องการมี    
สวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานวิชาการ ในงานยอยโดยเรียงลําดับดังนี้ คือ รวม
สงเสริมการเรียนการสอน ไดแก การจัดสอนซอมเสริม การจัดนิทรรศการ การจัดใหมีวิทยากร
พิเศษ และการจัดทัศนศึกษาอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : 69) 
ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานติดตามดูแล ชวยเหลือแกปญหา และสงเสริม
สนับสนุนใหโรงเรียน

1.1 ดานการเรียนการสอน
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544   
: 80) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานวิชาการ ในงานยอย
โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ รวมสงเสริมการเรียนการสอน ไดแก การจัดสอนซอมเสริม การจัด
นิทรรศการ การจัดใหมีวิทยากรพิเศษ และการจัดทัศนศึกษาอยูในระดับปานกลาง และสอดคลอง
กับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : 69) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวาระดับ
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การมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานติดตามดูแล     
ชวยเหลือแกปญหา  และสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน

1.2 ดานการนิเทศ
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 
: 68)   ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น    
พื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมตาม     
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานกํากับติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง

1.3 ดานหลักสูตร
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544    
: 79) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดาน        
สงเสริมการกําหนดหนาที่รับผิดชอบงานวิชาการ การจัดแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร และ
การจัดครูเขาสอนอยูในระดับปานกลางและสอดคลองกับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : 68) ไดทําการ
ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานสงเสริมและสนับสนุน ใหโรงเรียนสามารถจัดทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง

1.4 ดานการผลิตสื่อ
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544   
: 79) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุนชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดาน       
สงเสริมการจัดทําแผนการสอน การใชส่ือวัสดุอุปกรณ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : 70) ไดทําการ
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ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี       
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานจัดหาสื่อ เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกใหกับโรงเรียน เพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษในลักษณะตาง ๆ อยูในระดับ    
ปานกลาง และขัดแยงกับ รักชนก โสภาพิศ (2542 : 122) ไดทําการศึกษารวมการมีสวนรวมและ
ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการอาชีวศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
พบวาผูปกครองมีสวนรวมตอการจัดการอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยูที่ระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากเพียงดานเดียว ไดแก การเอาใจใสติดตามผล       
การเรียน สวนการสรางความสัมพันธระหวาง   โรงเรียนกับบานและการรวมกิจกรรมในโรงเรียน  
อยูในระดับปานกลาง การสนับสนุนการฝกวิชาชีพและการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนอยูใน
ระดับนอย

1.5 ดานหาแหลงเรียนรู
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544    
: 88) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมของการปฏิบัติงานในโรงเรียนดาน
สนับสนุนเงินจัดสรรสรางอาคารเรียน โรงฝกงาน อาคารโรงอาหาร อาคารหอประชุม อาคารพล
ศึกษา และอาคารหองน้ําหองสวมใหพอเพียงและมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง และสอดคลอง
กับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : 70) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจึงแตกตาง
กัน พบวาระดับการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานสง
เสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น 
เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง

1.6 ดานการพัฒนาบุคลากร
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544     
: 75) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมของการปฏิบัติงานในโรงเรียนดานการ  
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สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการสรางขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง และ     
ขัดแยงกับกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการ    
ภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียน โดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากร
ภายนอกที่ตางกัน และขัดแยงกับ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : 70) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียน      
แตกตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น      
พื้นฐานในการบริหารและการ     จัดการในดานงานวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
ของโรงเรียนอยูในระดับมาก

1.7 ดานการปรับปรุงหองสมุด
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544   
: 85) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมของการปฏิบัติงานในโรงเรียนดานรวม  
สงเสริมการใชหองสมุดใหบังเกิดผลดีตอการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง

1.8 ดานการวัดผลประเมินผล
พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน

การเรียนการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการนิเทศติดตามผลอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ อุดร  พูลสวัสด์ิ (2544    
: 85) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมของการปฏิบัติงานในโรงเรียนดาน       
สงเสริมพัฒนาการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดประสงคอยู
ในระดับปานกลาง รวมสงเสริมการใชหองสมุดใหบังเกิดผลดีตอการเรียนการสอนอยูในระดับ   
ปานกลาง

2. การเปรียบเทียบ การมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา เพศชายและเพศหญิง มีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อพิจารณาเปน      
รายดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศชายและเพศหญิงมีจํานวน       
ใกลเคียงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธเนศ ปานอุทัย (2545 : ง) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวม
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ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพ   
นักเรียนแตกตางกัน พบวา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
อายุต่ํากวา 35 ป อายุ 35-45 ป และอายุสูงกวา 45 ป มีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การหาแหลงเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขออ่ืน ๆ ไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สําหรับผลวิจัยเปนรายคูพบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุตางกันมี    
สวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดานหาแหลงเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุสูงกวา 45 ป มีสวนรวมในกิจกรรมดาน    
วิชาการดานหาแหลงเรียนรูมากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 35-45 ป และอายุ  
ต่ํากวา 35 ป  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 35-45 ป มีสวนรวมในงานกิจกรรมดาน
วิชาการดานหาแหลงเรียนรูมากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุต่ํากวา 35 ป ทั้งนี้   
อาจเปนเพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุสูงกวา 45 ป มีจํานวนมากคิดเปนรอยละ 
45.80 รองลงมามีอายุระหวาง 35-45 ป คิดเปนรอยละ 32.90 ซึ่งขัดแยงกับ ธเนศ  ปานอุทัย 
(2545 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        
และ   2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น     
พื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ํา       
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวาง   
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการ
กํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอก       
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่
ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
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กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน
การพัฒนาบุคลากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่มีอายุสูงกวา 45 ป มีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร      
มากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 35-45 ป และอายุต่ํากวา 35 ป ทั้งนี้อาจเปน
เพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุสูงกวา 45 ป มีจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 45.80       
ซึ่งขัดแยงกับ ธเนศ  ปานอุทัย (2545 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน 
พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ํา   
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   และ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มี
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความ
สัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและ      
องคประกอบยอย ดานการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริม
ใชวิทยาการภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวม
เปนวิทยากรภายนอกที่ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

วุฒิทางการศึกษา วุฒิประถมศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา วุฒิอุดมศึกษา มีสวนรวมใน     
กิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายขอแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความรูสูงในระดับอุดมศึกษามีจํานวนมากคิดเปนรอยละ 62.50 ซึ่งขัดแยงกับ ธเนศ  ปานอุทัย 
(2545 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของ     
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ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาให
ความรูกับนักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่ตางกัน โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน

สําหรับผลการวิจัยเปนรายคู พบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดานการเรียนการสอน ดานนิเทศ ดานหลักสูตร         
ดานผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาบุคลากร ดานปรับปรุงหองสมุด ดานการวัด
ผลประเมินผล ในที่นี้ผูวิจัยอภิปรายผลเฉพาะดาน ดานการแหลงเรียนรู เนื่องจากเปนดานที่
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความชวยเหลือและรวมมือเปนอยางดี กรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดานการแหลงเรียนรูแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีวุฒิอุดมศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรูมากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีวุฒิมัธยมศึกษาและวุฒิประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
ความรูสูงในระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 62.50 ซึ่งขัดแยงกับ ธเนศ  ปานอุทัย (2545 : ง)      
ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง 
และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ 2) การมี
สวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน          
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับ
นักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่ํากวา 2 ป และ 2 ปข้ึนไป  
มีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลอง ธเนศ  ปานอุทัย (2545 : ง) ไดทําการ
ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่
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มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการตาม     
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และ  
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ 2) การมี     
สวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน    
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับ
นักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่ตางกัน

สําหรับผลการวิจัยเปนรายคูพบวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ
แตกตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมวิชาการดานการเรียนการสอนและการหาแหลงเรียนรูแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสบการณ      
2 ป ข้ึนไปมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดานการเรียนการสอนและดานการหาแหลงเรียนรู
มากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณต่ํากวา  2 ป    ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณสูงคิดเปนรอยละ 61.30 ซึ่งขัดแยงกับ ธเนศ  
ปานอุทัย (2545 : ง)   ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 1)  ระดับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง      และ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียน
ต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการ
กํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอก        
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่
ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
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ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่ํากวา 2 ป และ 2 ปข้ึนไป    
มีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไมแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งขัดแยงกับ ธเนศ  ปานอุทัย (2545 : ง) ไดทําการศึกษา
เร่ืองการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มี
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการตาม       
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และ
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ 2) การมี      
สวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน          
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองคประกอบยอย ดานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใชวิทยาการภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับ
นักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอกที่ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ประเภทของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ มีกิจกรรมดานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในที่นี้ผูวิจัยอภิปรายผลเฉพาะดานการหาแหลงเรียนรู เนื่องจากเปนดานที่กรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานใหความชวยเหลือและรวมมือเปนอยางดี กรรมการที่มีประเภทตางกัน มีสวนรวม
ในกิจกรรมดานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทผูแทนครูมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน
การหาแหลงเรียนรูแตกตางจากกรรมการสถานศึกษาประเภทอื่น ๆ  กรรมการสถานศึกษาประเภท
ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดาน
การหาแหลงเรียนรู แตกตางจากผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรทองถิ่น และ      
ผูแทนศิษยเกาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการดานการหาแหลงเรียนรูมากที่สุด ซึ่งขัดแยงกับ
ธเนศ ปานอุทัย (2545 : ง)   ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา       
1) ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น     
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พื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ํา        
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มี     
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความ
สัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและองค
ประกอบยอย ดานการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของโรงเรียน รวมทั้งการสงเสริมใช
วิทยาการภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียนโดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปน
วิทยากรภายนอกที่ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยและอภิปรายผลดังปรากฏในรายละเอียดแลวนี้ ผูวิจัยไดพิจารณา     
ตั้งขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะทั่ว ๆ ไป สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ     
2)ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย เพื่อผูสนใจหรือหนวยงานที่จะทําการศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกัน

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบของการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมและการวิเคราะหขอมูล ทําใหได   

แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ดังนี้

1. จากการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีกรรมการบางสวนที่ยังไมมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาควรจัดใหมีการประชาสัมพันธชี้แจงกรรมการที่ยังไม
มีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น

2. จากการวิจัยพบวา กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุมากมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานวิชาการมากกวากรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุนอย สถานศึกษาควรประชาสัมพันธติดตอ
ประสานงาน เปดโอกาสใหกรรมการสถานศึกษาที่มีอายุนอยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดาน   
วิชาการใหมากยิ่งขึ้น

3. จากการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สถานศึกษาควรเปด
โอกาสใหกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการทั้ง 8 ดาน คือ 
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ดานการเรียนการสอน ดานการนิเทศ ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการหาแหลงเรียนรู ดานการ
พัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุงหองสมุด และดานการประเมินวัดผลใหมากยิ่งขึ้น

4. จากการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาสูง จะให
ความรวมมือในกิจกรรมดานวิชาการมากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิทางการ
ศึกษานอย สถานศึกษาควรคัดเลือกหรือสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิทางการ
ศึกษาสูงเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

5. จากการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความเขาใจ ใน
เร่ืองการเรียนการสอน การนิเทศ การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการวัดผลประเมิน
ผล สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมชี้แจง ใหความรูความเขาใจในเรื่องการ
เรียนการสอน การนิเทศ การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการวัดผลประเมินผลใหมาก
ยิ่งขึ้น

6. จากการวิจัยพบวา สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธไมเปดโอกาสใหชุมชนได
รับรูปญหา และเขารวมในการจัดทําหลักสูตร ขาดการประสานงานที่ดี และกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียน สถานศึกษาควรจัดใหมีการ     
ประชาสัมพันธใหมากข้ึน เปดโอกาสใหชุมชนไดรับรูปญหาของสถานศึกษาและเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมดานวิชาการดานการจัดทําหลักสูตรใหมากขึ้น สถานศึกษาควรจัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมากขึ้น สถานศึกษาควรจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
วันหยุดราชการ เพื่อใหกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีเวลาเขามารวมในกิจกรรมดานวิชาการ
มากขึ้น

6. ชุมชนและองคกรทองถิ่น ควรสนับสนุนสถานศึกษาในเรื่องวัสดุ อุปกรณ ส่ือ      
งบอุดหนุน และเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการดานการเรียนการสอน ดานการนิเทศ ดานการจัดทําหลักสูตร 
ดานการผลิตสื่อ ดานการหาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการปรับปรุงหองสมุด และ
ดานการวัดผลประเมินผล

7. ควรจัดใหมีสวัสดิการหรือผลประโยชนที่เอื้อตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเปนแรงจูงใจใหกรรมการเขามีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาองคประกอบการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในงาน

กิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อทําใหการบริหารงานสถานศึกษาดีข้ึน
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2. ควรศึกษาหาแนวทางในการจัดสวัสดิการหรือผลประโยชนที่เอ้ือตอกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแรงจูงใจใหกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

3. ควรศึกษาปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบ
ปจจัยของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐาน
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การสอนดนตรีพื้นบานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
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เมตต  เมตตจารุณจิต.  “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการประจําโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.

รักชนก  โสภาพิศ.  “การมีสวนรวมและความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการอาชีวศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2542.

รุง  แกวแดง.   ประวัติการศึกษาไทย.   กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2541.

ลักขณา  นักรอง.  การศึกษาความคิดเห็นดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ระหวางผูนําชุมชน และผูจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม.
นครปฐม :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.

ศิริกาญจน  โกสุมภ.   “การมีสวนรวมของชุมชน และโรงเรียน เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.”
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.  “ขอมูลการศึกษา 10 มิถุนายน.”  10 มิถุนายน 2545.
(อัดสําเนา)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ก  รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2540
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร พร๊ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง, 2541.

_________. การนําหลักสูตรไปใช.  เอกสารชุดฝกอบรม ศึกษานิเทศก สปจ/สปจ.ก.
กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535.

_________. ข  “เอกสารในการสัมมนาเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ประจําป 2540
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  16-17 พฤศจิกายน 2540
จังหวัดเพชรบุรี.”  แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544).
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส. เอเชีย เพรส จํากัด, 2541.
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สํานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8. รายงานการศึกษา
ดูงาน การจัดการศึกษาประเทศนิวซีแลนด. เชียงใหม :  สํานํกพิมพพิมพสวย, 2528.

อนุพนธ  โสมมีชัย.  “การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540.

อรรณพ  พงษวาท.  “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการพัฒนาการศึกษา : ทางเลือก
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาใหม.”  ใน  เอกสารประกอบการสัมมนายุทธศาสตร
การพัฒนาโดยประชาชนมีสวนรวมโครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนาการประชุม
สมัชชาวิชาการ ประจําป 2527 เร่ือง การประยุกตสังคมศาสตรเพื่อการวางแผน
วันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2527  ณ  หองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2527.  (อัดสําเนา)

อินทิรา  มณีคุณ.  “การพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานจุฬาภรณพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส."  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.

อุดร พูลสวัสด์ิ.  “การมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

โอวาท  สุทธนารักษ, บรรณาธิการ.  การศึกษาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสารมวลชนจํากัด, 2528.
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แบบสอบถาม แบบมีโครงสราง

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
ขอใหคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุณาตอบขอความตอไปนี้ ตามความเปนจริง

√โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน          หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง

ตอนที่ 1   สภาพและขอมูลทั่วไปของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เพศ      1.1 ชาย

1.2 หญิง

2. ทานมีอายุ 2.1 ต่ํากวา 35 ป
2.2 ตั้งแต 35 – 45 ป
2.3 ตั้งแต 15 ปข้ึนไป

3. วุฒิการศึกษา 3.1 ชั้นประถมศึกษา
3.2 ชั้นมัธยมศึกษา
3.3 อุดมศึกษา

4. ประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 ต่ํากวา 2 ป
4.2 ตั้งแต 2 ปข้ึนไป

5. ทานเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
5.1 ผูแทนผูปกครอง
5.2 ผูแทนครู
5.3 ผูแทนองคกรชุมชน
5.4 ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น
5.5 ผูแทนศิษยเกา
5.6 ผูทรงคุณวุฒิ
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ตอนที่ 2 การมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการ
คําชี้แจง ในฐานะที่ทานเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทานมีสวนรวมในงาน

กิจกรรมดานวิชาการ
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการนิเทศ
3. ดานหลักสูตร
4. ดานการผลิตสื่อ
5. หาแหลงเรียนรู
6. พัฒนาบุคคลกร
7. ปรับปรุงหองสุด
8. การวัดผลประเมิน

โดยเนนการมีสวนรวมในดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน และดานนิเทศ
ติดตามผล แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ระดับ

มาก หมายถึง งานหรือกิจการใดที่ทางกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ

ปานกลาง หมายถึง งานหรือกิจการใดที่ทางกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ใหความรวมมือเปนบางครั้ง

นอย หมายถึง งานหรือกิจการใดที่ทางกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ใหความรวมมือครั้งหรือ 2 คร้ัง

ไมไดทํา หมายถึง งานหรือกิจการใดที่ทางกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ไมไดรวมมือหรือไมไดทําแตอยางใด
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√โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริงในโรงเรียนของทาน

การมีสวนรวม
ขอที่ 1. ดานการเรียนการสอน มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

1.
ดานการวางแผน
เขารวมประชุมในการจัดบุคลากรเขา
ชั้นเรียน

2. เขารวมประชุมในการวางแผนใหการเรียน
การสอนใหเด็กมีคุณภาพ

3. ใหความรวมมือในการวางแผนกําหนด
คาบเวลาเรียนตามหลักสูตร และรวมจัด
ตารางสอนใหเหมาะสม

4. ใหขอเสนอแนะในที่ประชุมในการจัด
บุคลากรเขาสอน และกิจกรรมทางวิชาการ

5. รวมจัดหางบประมาณที่จําเปนเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน

6.
ดานการดําเนินงาน
ใหความรวมมือเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ
อุปกรณในการเรียนการสอน

7. เขารวมจัดทําเอกสารเพี่อใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนการสอน

8. ใหความรวมมือในการจัดการวัสดุอุปกรณที่
ใชในการเรียนการสอน
ดานการนิเทศติดตามผล

9. ใหขอเสนอแนะในการนิดเทศติดตามผล
10. ใหความชวยเหลือแหลงขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน
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การมีสวนรวม
ขอที่ 1. ดานการเรียนการสอน มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

11.
ดานการนิเทศติดตามผล
เสนอความคิดเห็น และแนวทางในการวัด
ผลประเมินผลเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2. การนิเทศ

1.
ดานการวางแผน
เขารวมประชุมวางแผนในการนิเทศการ
เรียนการสอน

2. เขารวมประชุมวางแผนการจัดนิเทศใหเปน
ไปอยางมีระบบ และประสิทธิภาพ

3. เขารวมจัดทําแผนการนิเทศใหเปนไปตาม
ข้ันตอนตามระยะเวลาที่กําหนด

4.
ดานการดําเนินงาน
เขารวมจัดทําเอกสาร และนําความรูมาแนะ
นําในกี่นิดเทศการเรียนการสอน

5. เขารวมปฏิบัติการนิเทศตามหลักการ และ
บทบาทของผูนิเทศ

6. ใชเทคนิคการนิเทศการเรียนการสอนหลาย
วิธีไดอยางเหมาะสม

7.
ดานการนิเทศติดตามผล
ชวยแกปญหา และอุปสรรคในการนิเทศการ
เรียนการสอน

8. เสนอแนะหลักการนิเทศการเรียนการสอนได
อยางเหมาสม

9. มีการประเมินผลจากการนิเทศแลวนําขอมูล
มาปรับปรุงระบบการนิเทศใหไดผลเปน
รูปธรรมข้ึน
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การมีสวนรวม
ขอที่ 3. ดานหลักสูตร มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

1.
ดานการวางแผน
เขารวมประชุมวางแผนในการจัดทํา
หลักสูตรโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่นและชุมชน

2. เขารวมสํารวจปญหาและความตองการของ
ครู และนักเรียนในการนําหลักสูตรไปใช

3. เขารวมแกปญหาเสนอแนะแสดงความ
คิดเห็นในการนําหลักสูตรไปใช

4.
ดานการดําเนินงาน
เขารวมจัดทําหลักสูตรโรงเรียนเพื่อให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และชุมชน

5. มีการเชิญวิทยากรมาชี้แจง แนะนําเพื่อให
ครู และคณะทํางานไดเขาใจในการจัดทํา
หลักสูตร

6. เขารวมจัดหาเอกสารเพื่อสงเสริมการจัดทํา
หลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น

7.
ดานการนิเทศติดตามผล
สนับสนุนใหสถานศึกษามีการนิเทศ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน

8. เขารวมติดตามในการรายงานผลจากการ
วัดผลประเมินผลของการเรียนการสอน

9. รวมแกไขปญหา และอุปสรรคในการทํางาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



124

การมีสวนรวม
ขอที่ 4. ดานการผลิตสื่อ มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

1.
ดานการวางแผน
เขารวมประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการ
จัดสราง ใชบํารุงรักษา และพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน

2. รวมดําเนินการจัดระบบการผลิตสื่อ การใช
ส่ืออยางถูกตองเหมาะสมตรงกับเนื้อหา
การเรียนการสอน

3. เขารวมจัดทําโครงการจัดสรางสื่อ จัดหาสื่อ
ปรับปรุงสื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ตรงตามกลุมประสบการณ

4. รวมดําเนินการจัดระบบดานการผลิตสื่อ
อยางถูกตองเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียน
การสอน

5.
ดานการดําเนินงาน
รวมกับคณะครูดําเนินการสรางสื่อ
พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน

6. จัดตั้งศูนยส่ือ และคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการบริการรักษาสื่อการเรียนการสอน

7. รวมจัดหาสื่อ สรางสื่อการเรียนการสอน
ใหทันสมัยตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใชสอน

8.
ดานการนิเทศติดตามผล
เขารวมติดตามผลรายงานผลการใชส่ือ
การเรียนการสอน

9. รวมแกไขปญหา และอุปสรรคในการใชส่ือ
การเรียนการสอน
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การมีสวนรวม
ขอที่ 5. หาแหลงเรียนรู มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

1.
ดานการวางแผน
เขารวมประชุมวางแผนในการหาแหลง
เรียนรูที่เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน

2. เขารวมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นแหลง
เรียนรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน

3. ใหขอเสนอแนะในการแกปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชแหลงเรียนรู

4.
ดานการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานแหลงเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน

5. ใหความสะดวก คามปลอดภัยกับคณะครู
และนักเรียนในการใชแหลงเรียนรู

6.
ดานการนิเทศติดตามผล
เขารวมการนิเทศการใชแหลงเรียนรู

7. ใหขอเสนอแนะในเรื่องการนิเทศแหลงเรียนรู
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน

6. พัฒนาบุคลากร

1.
ดานการวางแผน
เขารวมกับคณะครูรวมการวางแผนเพื่อจัด
ประชุมสัมมนางานดานวิชาการในโรงเรียน
ใหกับคณะครู

2. เขารวมกับคณะครูแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน

3.
ดานการวางแผน
เขารวมกับคณะครูใหมีการเผยแพรความรู
ดานวิชาการใหกับคณะครูในโรงเรียน
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การมีสวนรวม
ขอที่ 6. พัฒนาบุคลากร มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

4.
ดานการวางแผน
ใหขอเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน

5.
ดานการดําเนินงาน
รวมกับคณะครูจัดการอบรม ประชุม
สัมมนา แกคณะครูในโรงเรียนในงานดาน
วิชาการใหไดรับความรูแปลกใหมอยูเสมอ

6. ดําเนินการจัดหาวิทยากรที่มีความรูมา
อบรมแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนแกคณะครู
ในเรื่องการเรียนการสอน

7.
ดานการนิเทศติดตามผล
เขารวมประเมินผลในการจัดการอบรม
สัมมนาทุกครั้ง

8. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะครูในโรงเรียนที่ผานการอบรมสัมมนา

7. ปรับปรุงหองสมุด

1.
ดานการวางแผน
เขารวมประชุมวางแผนในการปรับปรุง
หองสมุดใหมีลักษณะและขนาดตามเกณฑ
ของหองสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด

2. เขารวมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
ของหองสมุดโรงเรียน

3. เขารวมจัดหาหนังสือใหม ๆ เพื่อไวเปน
ที่ศึกษาคนควาของนักเรียน
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การมีสวนรวม
ขอที่ 7. ปรับปรุงหองสมุด มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0
4. รวมกันจัดระบบการใหการบริการดาน

การยืมหนังสือการคนควาการจัดกิจกรรม
ความรูทางดานวิชาการ

5.
ดานการดําเนินงาน
รวมกันจัดระบบการบริหารงานของหองสมุด
ใหไดมาตรฐานตามเกณฑของกระทรวง
ศึกษาธิการ

6. ดําเนินงานปรับปรุงจัดระบบการบริหารงาน
ของหองสมุดใหไดมาตรฐาน

7. รวมกันจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
นาอาน

8. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่หองสมุดจัดขึ้น

9.
ดานการนิเทศติดตามผล
มีการติดตามผลการทํางานของเจาหนาที่
หองสมุดจากคณะครู นักเรียนและผูใช
หองสมุด

10. รวมติดตามผลของนักเรียนหลังใชบริการ
จากหองสมุดโรงเรียน
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การมีสวนรวม
ขอที่ 8.งานดานการวัดผล มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

1.
ดานการวางแผน
มีการประชุมวางแผนกับคณะครูเพื่อกําหนด
แนวทางและเกณฑการปฏิบัติงานในการ
วัดผล ประเมินผลใหเปนไปตามหลักสูตร
กําหนด

2. เขารวมประชุมวางแผนในการจัดหา
งบประมาณวัสดุอุปกรณใหเพียงพอกับ
งานดานการวัดผล ประเมินผล

3. รวมเสนอใหมีการจัดตั้งคลังขอสอบเพื่อ
ควบคุมดูแล ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวัดผลประเมินผลของนักเรียน

4.
ดานการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดหางบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการวัดผล

5. รวมดําเนินงานวัดผล ประเมินผลตามปฏิทิน
งานที่กําหนดไว

6. รายงานผลการปฏิบัติงานการวัดผล
ประเมินผลใหผูปกครองของนักเรียนทราบ
เปนระยะ
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การมีสวนรวม
ขอที่ 8.งานดานการวัดผล มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
ไมไดทํา

0

7.
ดานนิเทศติดตามผล
มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนให
เปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

8. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษา
ดูงานจากที่อ่ืนเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขในการวัดผล ประเมินผลใหมี
คุณภาพ

9. จัดใหคณะครูไดศึกษาดูงาน พัฒนาความรู
ในดานการวัดผล ประเมินผลเพื่อใหการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ
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ตอนที่ 3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะของกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
     ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

คําชี้แจง โปรดใหรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานกิจกรรมดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

1. ในดานการเรียนการสอน
ปญหาและอุปสรรค
1.1 ในดานการสอน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
1.2 ในดานการดําเนินงาน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
1.3 ในดานการนิเทศติดตามผล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
2. ดานการนิเทศ

ปญหาและอุปสรรค
2.1 ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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2.2 ในดานการดําเนินงาน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2.3 ในดานการนิเทศติดตามผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ดานหลักสูตร
ปญหาและอุปสรรค
3.1 ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
3.2 ในกานการดําเนินงาน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
3.3 ในดานการนิเทศติดตามผล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. ในดานการผลิตสื่อ
ปญหาและอุปสรรค
4.1 ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
4.2 ในดานการดําเนินงาน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
4.3 ในดานการนิเทศติดตามผล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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5. คนหาแหลงการเรียนรู
ปญหาและอุปสรรค
5.1 ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
5.2 ในดานการดําเนินการ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
5.3 ในดานการนิเทศติดตามผล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
6. ดานการพัฒนาบุคลากร

ปญหาและอุปสรรค
6.1 ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
6.2 ในดานการดําเนินการ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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6.3 ในดานการนิเทศติดตามผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

7. ดานการปรับปรุงหองสมุด
ปญหาและอุปสรรค
7.1 ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
7.2 ในดานการดําเนินการ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
7.3 ในดานการนิเทศติดตามผล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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8. ในดานการวัดผล
ปญหาและอุปสรรค
8.1ในดานการวางแผน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
8.2 ในดานการดําเนินการ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
8.3 ในดานการนิเทศติดตามผล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

“ขอขอบคุณยิ่งที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการเก็บขอมูล”

นายอภิชาต         กุลไทย
ผูวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก  ข

ตารางแสดงผลและการแปรผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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Reliability
****Method 1 (space server) will be used for this

analysis
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE

(ALPHA)
Mean Std Dev Cases

1 N11 1.0333 1.0981 30.0
2 N12 1.4667 1.2243 30.0
3 N13 1.1000 1.269 30.0
4 N14 1.2000 1.2704 30.0
5 N15 1.5667 1.1351 30.0
6 N16 1.9333 0.7849 30.0
7 N17 1.7333 0.9803 30.0
8 N18 1.8333 0.8743 30.0
9 N19 1.0667 1.2015 30.0
10 N110 1.3000 1.1188 30.0
11 N111 1.1000 1.2415 30.0
12 N21 0.8667 1.1958 30.0
13 N22 0.8667 1.1958 30.0
14 N23 0.8333 1.1769 30.0
15 N24 1.2333 1.1351 30.0
16 N25 0.9333 1.2299 30.0
17 N26 0.9000 1.2415 30.0
18 N27 0.9667 1.1592 30.0
19 N28 1.0333 1.2726 30.0
20 N29 0.8333 1.0532 30.0
21 N30 1.7000 1.0222 30.0
22 N31 1.3333 1.0283 30.0
23 N32 1.3333 0.9942 30.0
24 N33 1.8667 0.9371 30.0
25 N34 1.5333 1.1059 30.0
26 N35 1.7000 1.0875 30.0
27 N36 1.2000 1.2972 30.0
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28 N37 0.9000 1.125 30.0
29 N38 0.9333 1.1427 30.0
30 N39 1.3333 1.1547 30.0
31 N41 1.2000 0.9613 30.0
32 N42 1.2333 0.9714 30.0
33 N43 1.2667 0.9444 30.0
34 N44 1.4333 0.9353 30.0
35 N45 1.5667 1.1043 30.0
36 N46 1.8000 1.0306 30.0
37 N47 1.3333 1.2411 30.0
38 N48 1.4333 1.2507 30.0
39 N49 1.5333 1.1366 30.0
40 N51 1.7000 1.0554 30.0
41 N52 1.6333 1.1885 30.0
42 N53 1.9000 0.8847 30.0
43 N54 1.9667 0.7184 30.0
44 N55 1.4333 1.1651 30.0
45 N56 1.4667 1.1958 30.0
46 N57 1.1000 1.2959 30.0
47 N61 1.2333 1.2507 30.0
48 N62 1.3000 1.1788 30.0
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Mean Std Dev Cases

49 N64 1.2000 1.2149 30.00
50 N65 1.4667 1.1366 30.00
51 N66 1.5667 0.9714 30.00
52 N67 1.0000 1.0828 30.00
53 N68 1.1333 1.2794 30.00
54 N71 1.5000 1.1064 30.00
55 N72 1.6670 1.0532 30.00
56 N73 2.0333 0.9643 30.00
57 N74 1.2333 1.2507 30.00
58 N75 1.2000 1.3746 30.00
59 N76 1.2000 1.2704 30.00
60 N77 1.5667 1.1043 30.00
61 N78 1.8667 1.0080 30.00
62 N79 1.0000 1.3131 30.00
63 N710 1.1667 1.3153 30.00
64 N81 1.1000 1.3481 30.00
65 N82 1.3333 0.8841 30.00
66 N83 1.1667 1.2058 30.00
67 N84 1.5667 1.1043 30.00
68 N85 0.9667 0.9994 30.00
69 N86 1.1667 1.2888 30.00
70 N87 0.9333 0.9803 30.00
71 N88 1.2000 0.9248 30.00
72 N89 1.0000 0.9826 30.00
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item Total Statistics

Scale MeanIf Item
Deleted

Scale
Varience If

Item Deleted

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if
Item Delete

N11 93.8667 4822.7402 0.8339 0.9954
N12 93.4333 4815.7023 0.7882 0.9954
N13 93.8000 4795.7517 0.8749 0.9953
N14 93.7000 4797.8724 0.8617 0.9953
N15 93.3333 4813.2644 0.8617 0.9953
N16 92.9667 4860.0333 0.8267 0.9954
N17 93.1667 4840.3506 0.8051 0.9954
N18 93.0667 4864.4092 0.7048 0.9954
N19 93.8333 4802.9023 0.8814 0.9953

N110 93.6000 4822.5931 0.8191 0.9954
N111 93.8000 4786.6483 0.9485 0.9953
N21 94.0333 4796.4471 0.9253 0.9953
N22 94.0333 4799.4816 0.9066 0.9953
N23 94.0667 4800.9609 0.9123 0.9953
N24 93.6667 4803.7126 0.7550 0.9954
N25 93.9667 4799.4816 0.8810 0.9953
N26 94.0000 4798.5517 0.8781 0.9953
N27 93.9333 4799.2368 0.9374 0.9953
N28 93.8667 4783.9126 0.9407 0.9953
N29 94.0667 4814.6851 0.9259 0.9953
N31 93.2000 4829.6828 0.8475 0.9953
N32 93.5667 4838.3230 0.7811 0.9954
N33 93.5667 4844.8747 0.7605 0.9954
N34 93.0333 4843.1368 0.8212 0.9954
N35 93.3667 4815.5506 0.8754 0.9953
N36 93.2000 4814.6483 0.8965 0.9953
N37 93.7000 4779.1828 0.9493 0.9953
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N38 94.0000 4805.3793 0.9264 0.9953
N39 93.9667 4802.5161 0.9301 0.9953
N41 93.5667 4805.7023 0.9000 0.9953
N42 93.7000 4834.9069 0.8624 0.9953
N43 93.6670 4841.4713 0.8042 0.9954
N44 93.6333 4840.1023 0.8381 0.9954
N45 93.4667 4854.9471 0.7312 0.9954
N46 93.3333 4822.5057 0.8306 0.9954
N47 93.1000 4836.7828 0.7903 0.9954
N48 93.5667 4793.3575 0.9091 0.9953
N49 93.4667 4790.7402 0.9173 0.9953
N51 93.3667 4813.4126 0.8650 0.9953
N52 93.2000 4820.6483 0.8827 0.9953
N53 93.2667 4808.8230 0.8547 0.9953

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
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Item Total Statistics

Scale
MeanIf Item

Deleted

Scale
Varience If

Item Deleted

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if
Item Delete

N54 93.0000 4856.2069 0.7634 0.9954
N55 92.9333 4904.6161 0.4571 0.9953
N56 93.4667 4811.5678 0.8550 0.9953
N57 93.4333 4803.5664 0.8816 0.9953
N61 93.8000 4781.6828 0.9361 0.9953
N62 93.6667 4795.0575 0.8920 0.9953
N63 93.6000 4801.6966 0.9062 0.9953
N64 93.7000 4794.3552 0.9231 0.9953
N65 93.4333 4804.3230 0.9235 0.9953
N66 93.3333 4827.6782 0.9075 0.9953
N67 93.9000 4811.0586 0.9247 0.9953
N68 93.7667 4777.3575 0.9733 0.9953
N71 93.4000 4823.2828 0.8239 0.9954
N72 93.7333 4828.1333 0.8328 0.9954
N73 92.8667 4850.8782 0.7394 0.9954
N74 93.6667 4791.4023 0.9134 0.9953
N75 93.7000 4778.5621 0.8981 0.9953
N76 93.7000 4784.5621 0.9386 0.9953
N77 93.3333 4814.7816 0.8817 0.9953
N78 93.0333 4842.8609 0.7645 0.9954
N79 93.9000 4777.0586 0.9495 0.9953

N710 93.7333 4775.3057 0.9577 0.9953
N81 93.8000 4774.0966 0.9406 0.9953
N82 93.5667 4854.6678 0.7766 0.9954
N83 93.7333 4797.4437 0.9113 0.9953
N84 93.3333 4820.5057 0.8439 0.9953
N85 93.9333 4827.9954 0.8794 0.9953
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N86 93.7333 4784.8230 0.9234 0.9953
N87 93.9667 4825.8954 0.9124 0.9953
N88 93.7000 4838.1483 0.8716 0.9953
N89 93.9000 4828.1621 0.8934 0.9953

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Item = 72
Alpha = .9954
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
……………….

1. นายบุญมา   แฉงฉายา  ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2.  นายราย จันทรกลัด ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบอบุญ
3.  นายอํานวย ศักดิ์ปรีชา ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองจอก
4.  นายจํารัส แจมจันทร ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นายอภิชาต  กุลไทย
ที่อยู 7/1  ถนนบริพัตร  ตําบลทาราบ อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ที่ทํางาน โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษผดุง)  ตําบลหนองกะปุ  อําเภอบานลาด

จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.  2512 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 7 จากโรงเรียนโพธิ์ลอย

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.  2515 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนบานลาดวิทยา

อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.  2519 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปก.ศ.สูง)

จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.  2526 สําเร็จวิชาการศึกษาพิเศษมัธยม (พม.) ศึกษาดวยตนเอง
พ.ศ.  2529 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขามัธยมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.  2543        ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.  2523 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบานหินสี อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.  2532 อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนบานหวยไผ อําเภอแกงกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.  2535 อาจารย 2 ระดับ 5 โรงเรียนวัดปากลัด อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.  2539
– ปจจุบัน อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
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