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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ในการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษา และ  
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 430 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน และผูใหสัมภาษณ 10 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช 
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศ  อายุตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ    
ไมแตกตางกัน สวนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และสังกัด
ขนาดสถานศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3)  คณะกรรมการสถานศึกษาควรไดรับการอบรมดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการ ควรมีการจัดประชุมอยางสม่ำเสมอ และสถานศึกษาควรเปดโอกาส 

ใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มีการติดตาม ประเมินผล 

และการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชน   

 

คำสำคัญ:   การมีสวนรวม  คณะกรรมการสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการ   

 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the school board level of participation in 

academic administration; 2) compare the school board participation in academic 

administration according to their personal status and school size; and 3) study guidelines 

to improve the school board participation in academic administration. The samples consisted 

of 430 school board members selected through a proportional stratified random sampling 

and 10 interviewees who were selected through a purposive sampling. The research 

instruments were the questionnaire and the interview developed by the researcher. The 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

t-test, one-way analysis of variance and content analysis. 

 The research results revealed that: 

 1) The school board participation in academic administration was at a high 

level in both overall and each dimension. 
 2) The school board with gender and age differences did not have any 

different levels of participation in academic administration. However, those with different 

educational backgrounds, working experiences and school sizes had different levels of 

participation at a statistically significant level of .05. 
 3) The school board should be provided with training and understanding in 

academic administration. The school board meetings should be regularly held. The schools 

should allow the school board members to participate in planning and implementing 
activities. The schools’ performance should be monitored, evaluated and reported to the 

communities.    

 

Keywords: participation, school board, academic administration 
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บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 ไดกำหนดหลักการท่ีสำคัญ และมีแนวคิดใหมหลายประการ เชน การสงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ินและภูมิปญญาไทย กำหนดใหสังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหมีการกระจาย 

อำนาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การระดม

ทรัพยากรตาง ๆ การมีสวนรวมทั้งมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดรับสิทธิประโยชนจาก

รัฐและการสนับสนุนจากรัฐ บุคคล และองคกรตาง ๆ และมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ิน และผูเรียนอยูหลายหมวดหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษา

ใหยึดหลักวา สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมวด 2 มาตรา 12 ใหบุคคล สถาบันสังคม  

สถาบันศาสนา องคกรเอกชน และสถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมวด 4 

มาตรา 27 และมาตรา 28 การพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับใหมคีณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กำหนดหลักสูตรแกนกลาง และใหสถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรที่เก่ียวกับสภาพปญหา 

ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ หมวด 5 มาตรา 39 และ 40 การบริหารและจัดการศึกษากำหนดใหมี 

การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล 

และดานการบริหารท่ัวไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละแหง  

 ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็คือ ตัวแทนของประชาชน ผูมีสวน

เก่ียวของในเขตชุมชน ที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยู 

ในชุมชน บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิง ใน 

การกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

รวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐพงษ กิติทรัพยกาญจนา (2551: 61) ไดทำการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน 

เรียงตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล  

ดานงบประมาณ และดานวิชาการ การจัดการศึกษาจึงมีความสำคัญ และจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองให
คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม เพราะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปน
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ไปอยางมีประสิทธิภาพยอมจำเปนตองใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐและสภาพปญหา และ 

ความตองการของแตละทองถ่ินดวย  

   ปจจบุนัสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ไดมคีณะกรรมการ

สถานศึกษา เพ่ือเขามามีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตบทบาทในการมี

สวนรวมคอนขางท่ีจะมีนอยหรือแทบจะไมมีสวนรวมกับทางโรงเรียนเลย โดยสวนใหญผูที่มา 

เปนคณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนคนในชุมชนที่ไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาไดรับ

การคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง หรือเปนผูที่มีฐานะทางการเงินดี และโรงเรียน 

มักจะขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยูประจำ สอดคลอง

กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 14) กลาววา สภาพการเปนองคคณะบุคคล 

ที่เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ

แบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ตอมาเม่ือมีการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 กฎหมายฉบับนี้ มีการระบุบทบาทของ 

คณะกรรมการและประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไวอยางชัดเจน จึงนับเปนเร่ืองที่

นาสนใจวาในระยะเวลาท่ีผานมาคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสาคร ไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานรวมกับทางโรงเรียนมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะ 

ในดานการบริหารงานวิชาการ 

 จากความจำเปนและสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยผูวิจัยศึกษาตามขอบขายและภารกิจการบริหารงาน

วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริม

ใหมีแหลงการเรียนรู การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาและใชสื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  และขนาดของสถานศึกษา 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
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สมมติฐานการวิจัย 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษาตางกัน  

มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร  แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้เปนการวิจัย 

เชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ 

ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 

จำนวน 25 โรง ขนาดกลาง จำนวน 60 โรง และขนาดใหญ จำนวน 19 โรง รวมทั้งสิ้น จำนวน  

104 โรง โรงเรียนละ 9 คน  รวมจำนวนประชากรท้ังสิ้น  936  คน                     

  1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนคณะกรรมการ 

สถานศึกษา   

     1.2.1 โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยางสำเร็จรูปของเครซซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 

2551: 179) โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดจำนวนท้ังสิ้น 430 คน จาก 86 โรงเรียน สุมมาโรงเรียนละ 

5  คน จากตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษา   

     1.2.2 ผูใหขอมูลที่ตอบแบบสัมภาษณ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนละ 1 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  รวมท้ังสิ้น 10 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  2.1  แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ   

     ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม

เก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล และขนาดของโรงเรียน จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist)  

     ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  เปนมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ (rating 

scale) ซึ่งประกอบดวยขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
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สถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 5 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู  

4) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และ 5) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ 

การศึกษา  จำนวน 38 ขอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการมีสวนรวมเปน 5 ระดับ  

ซึ่งตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 

     ตอนท่ี 3 สอบถามปลายเปด (open form) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดให 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 5 ขอ 

  2.2  แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เก่ียวกับความตองการในการพัฒนาการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สรุปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยได  ดังน้ี 

 1.  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดาน 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง

การเรียนรู มีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาส่ือและใชสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และ 
ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

 สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน  

 (n = 430) 

 X S.D.   
 

 

 

 

 

3.80 

3.82 

3.92 

 

3.74 

3.84 

0.70 

0.78 

0.62 

 

0.68 

0.68 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

1 

 

5 

2 

 3.82 0.60   
  

 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนก

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และขนาดของ 

สถานศึกษา พบวา 

  2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศ มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน  ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 

 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   

 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

                                 (n = 430) 

 
 (n = 295)  (n = 135) 

t Sig. 
X S.D. X S.D. 

 3.78 0.69 3.84 0.71 0.87 .38 

 3.81 0.78 3.85 0.77 0.41 .67 

 

 

 

3.91 

 

0.61 

 

3.94 

 

0.63 

 

0.52 

 

.60 

 

 

 

3.73 

 

0.66 

 

3.76 

 

0.72 

 

0.49 

 

.62 

 

 

 

3.88 

 

0.68 

 

3.75 

 

0.69 

 

1.78 

 

.07 

 3.82 0.59 3.83 0.63 0.12 .90 

 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมเีพศ มคีวามคิดเห็นตอการมสีวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามอายุ  

 

 

                                                                                                                      (n = 430) 

  
df SS Ms F Sig 

 

 

 4 1.66 0.41 0.84 .50 

 425 210.84 0.49 

 429 212.51  

  4 1.45 0.36 0.59 66 

 425 259.57 0.61 

 429 261.03  

 

 4 0.79 0.19 0.51 .72 

 425 164.13 0.38 

 429 164.92  

 

 4 0.84 0.21 0.45 .77 

 425 198.13 0.46 

 429 198.97  

 

 4 2.95 0.73 1.56 .18 

 425 200.25 0.47 

 429 203.20  

 
 4 1.13 0.18 0.77 .54 
 425 156.23 0.36 

 429 157.36  

  2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมวุีฒกิารศึกษาตางกัน มสีวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณา 
เปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สองดาน คือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สวนอีกสามดาน  
คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู และดาน 
การพัฒนาสงเสริมชมุชนใหมคีวามเข็มแข็งทางวิชาการ พบวาไมแตกตางกัน  ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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                                                                                                                     (n = 430) 

  
df SS Ms F Sig 

 

 

 4 5.28 1.32 2.70* .03 

 425 207.23 0.48 

 429 212.51  

 

 4 5.40 1.35 2.24 .06 

 425 255.62 0.60 

 429 261.03  

 

 

 4 1.66 0.41 1.08 .36 

 425 163.25 0.38 

 429 164.92  

 

 

 4 3.00 0.75 1.63 .16 

 425 195.96 0.46 

 429 198.97  

 

 4 6.02 1.50 3.24* .01 

 425 197.18 0.46 

 429 203.20  

 
 4 3.49 0.87 2.41* .04 
 425 153.87 0.36 

 429 157.36  

*  .05 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

                                                                                                                   

  2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมวุีฒกิารศึกษาตางกัน มสีวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน
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df SS Ms F Sig 

 

 

 2 1.65 0.82 1.67 .18 

 427 210.86 0.49 

 429 212.51  

 

 2 0.88 0.44 0.72 .48 

 427 260.15 0.60 

 429 261.03  

 

 2 2.77 1.38 3.65* .02 

 427 162.15 0.38 

 429 164.92  

 

 

 2 3.98 1.99 4.36* .01 

 427 194.99 0.45 

 429 198.97  

 

 2 2.87 1.43 3.06* .04 

 427 200.33 0.46 

 429 203.20  

 
 2 2.05 1.02 2.82 .06 
 427 155.31 0.36 

 429 157.36  
*  .05 

                                                                                                                        (n = 430) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามดาน คือ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู  
ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ  และดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา สวนอีกสองดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  พบวา ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี  5 
 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการเปน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  
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  2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีสวนรวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกดาน  ดังปรากฏในตารางท่ี  6 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

                                                                                                                          (n = 430) 

   
 

df SS Ms F Sig 

 

 2 20.88 10.44 23.26* .00 

 427 191.63 0.44 

 429 212.51  

  2 24.84 12.42 22.45* .00 

 427 236.19 0.55 

 429 261.03  

 

 

 2 10.07 5.03 13.89* .00 

 427 154.85 0.36 

 429 164.92  

 

 

 2 7.67 3.83 8.56* .00 

 427 191.30 0.44 

 429 198.97  

 

 2 10.92 5.46 12.13* .00 

 427 192.27 0.45 

 429 203.20  

 
 2 14.05 7.02 20.94* .00 
 427 143.31 0.33 

 429 157.36  
*  .05 
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 3. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

สรุปไดดังน้ี 

  3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขาไป 

รวมในการวางแผนและเตรียมการในการนำหลักสูตรไปใช ควรมีการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมกับคณะครู ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยใหการนำหลักสูตรไปใช 

ประสบความสำเร็จ ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตร ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ  

ที่จะเปนแหลงใหความรูประสบการณตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีจะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี 

   3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร ควรมีการจัดประชุมสมัมนา หรืออบรมใหความรูในเร่ืองของการพัฒนากระบวนการเรียนรู

ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารงานวิชาการ 

มีการจัดกลุมผูเรียน มีโครงการสงเสริมการเรียนรู และคุณธรรม และสนับสนุนใหมีระบบขอมูล

พ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครู

และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะครู 

     3.3 ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู สถานศึกษาควรจัดใหมี 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันวางแผน จัดทำแผน  

โครงการตาง ๆ เพ่ือตัดสินใจสำรวจแหลงการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน ตลอดจนดำเนินงานการจัดหาแหลงการเรียนรู หรือสราง 

แหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนคน 

ในทองถิ่น จะมีความรูเก่ียวกับแหลงเรียนรูตาง ๆ ในทองถิ่นดีอยูแลว ตลอดจนมีความพรอม 

ที่จะใหการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ เพ่ือนักเรียนในทองถ่ินของตนเอง สงเสริมสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาจัดทำคลังความรูของแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนทองถ่ินในเร่ืองตาง ๆ  

ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

   3.4 ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนตัวแทนของสถานศึกษาประสานความสัมพันธกับชมุชน และองคกรตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ 

และเอกชน ใหเห็นความสำคัญของสถานศึกษา และใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 

เปนแหลงบริการชุมชน มีการบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนอนุญาตใหประชาชน 

ในชุมชนไดเขามาใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาความเปนอยูของประชาชน สถานศึกษา
เองควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับประชาชน เพ่ือสรางความตระหนักใหเห็น 

ความสำคัญ ใหการสนับสนุนคำแนะนำกับชุมชน ใหโรงเรียนจัดทำแผนและใหหนวยงานตนสังกัด
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กำกับนิเทศ ติดตามและมีการรายงานผลอยางเปนรูปธรรม เผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 

ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชน   

   3.5  ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  

ตองการเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดความตองการในการประเมินผลและติดตามผลการใช 

และพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางเปนระบบ ในการใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แตสถานศึกษาสวนใหญไมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

อยางชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมไดแคใหการสนับสนุนในเร่ืองของการระดมทุน 

และทรัพยากร เพ่ือจัดหาหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยากใหสถานศึกษา

เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  

อยางชัดเจน และมีการประชุมปรึกษาหารือกัน   

 

อภิปรายผล  

 1.  จากผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความสำคัญตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ที่เปนเชนน้ีเพราะ ปจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาใชวิธีการสมัครหรือคัดเลือก จึงไดบุคคล 

ที่มีความรูและความเขาใจ ใหความสนใจในสถานศึกษามากข้ึน ผูที่เขามาเปนคณะกรรมการ 

สถานศึกษา จะเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษามากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เลิศศักด์ิ นาวารัตน (2552: 67) ไดทำการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวา การมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไปอยูในระดับมากตามลำดับ สอดคลองกับของมยุเรศ ชัยชนะ 

(2553: 76) ไดทำการวิจยัเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการดำเนินงาน  

ของโรงเรียนบานแมสาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก   
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 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตาม

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศและอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว  ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ

สถานศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง ที่มีอายุตางกัน มีความสามารถเทาเทียมกัน ในเร่ืองของ 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของราตรี พูลพัฒน  

(2553: 121) ไดทำการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 

การบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา การมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของโรงเรียน ที่มีเพศ และอายุ ตางกันน้ัน  

การมีสวนรวมของคณะกรรมการไมแตกตางกัน   

  สวนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมวุีฒกิารศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการ

และขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน 

ที่ตั้งไววา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ 

การเปนคณะกรรมการ และขนาดของสถานศึกษา  

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จะเห็นไดวา คณะกรรมการสถานศึกษา ควรไดรับ

การอบรมใหความรู ความเขาใจในเร่ืองของการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา มีการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง เพ่ือเปนการระดมความคิด เปนการปรึกษา

หารือ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหเห็นความสำคัญของงานวิชาการ และควรมี 

การประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานศึกษาควรมี 
การคัดเลือกคณะกรรมการท่ีมีความรูความเขาใจในการบริหาร งานวิชาการสถานศึกษาอยางแทจริง  

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน 
และไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ บัวคำปน (2548: 45) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตอำเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความตองการใหมีผูประสานงาน
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ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสถานศึกษา เพ่ือความเขาใจ ความคลองตัวใน 

การทำงาน ตองการเงินงบประมาณจากทางราชการ เพ่ือนำมาใชสนับสนุนดานการปฏิบัติงาน 

อาคาร สถานท่ี หองสำนักงาน เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองอำนวยความสะดวก เพ่ือความสะดวก

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ตามบทบาทและหนาท่ีที่กำหนดไว โดยเฉพาะการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามาทำงานดวยความสนใจตองการชวยเหลือบุตรหลาน  

รวมพัฒนาโรงเรียน มีสวนรวมในการบริหารการเงิน งบประมาณ การแสวงหาใหการสนับสนุน 

ดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณตาง ๆ วิทยากรทองถ่ิน การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนา

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนกับองคกร ในทองถ่ินท้ังภาครัฐและเอกชน เสริมสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน    

 

ขอเสนอแนะ 
         ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาความตองการของสังคม 

ชุมชน ทองถิ่น เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เปนไปตามความเหมาะสมของชุมชน  

ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

  1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม 

การพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และสงเสริมความเขมแข็งในดานการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  1.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจสำรวจแหลงการเรียน

รูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 

  1.4 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดอบรม พัฒนาความรูใหกับ
ชุมชนและผูเก่ียวของตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน เพ่ือสงผลดานการสงเสริมให

ชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  1.5 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน ใหครูได
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เผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหครูมีการพัฒนาและใชสื่อ 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมตอไป 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

  2.2 ควรมีการศึกษาความตองการในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

  2.3 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค ในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร  

 

สรุป 
 จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก คณะกรรมการ 

สถานศึกษาท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ และอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

สวนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานวุฒิการศึกษา ประสบการณการเปน

คณะกรรมการและดานขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน สวนแนวทาง 

ในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

ไดขอคนพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา ควรไดรับการอบรมใหความรู ความเขาใจในเรื่องของ 
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ   
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