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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน   จังหวัดชลบุรีนี้  เพื่อใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคของการวิจัย และตอบคําถามของการวิจัยในเรื่องนี้  ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามที่สงถึงสถานศึกษาเอกชนในจงัหวัดชลบุรีเปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  83  แหง  ผูตอบ 
แบบสอบถามคือ คณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน  แหงละ  5  คน  ซ่ึงจําแนกเปน  5  กลุม  คือ  
กลุมที่ 1 เปนผูแทนผูบริหารหรือผูรับใบอนุญาต  กลุมที่ 2  เปนผูแทนผูปกครอง  กลุมที่ 3  เปน 
ผูแทนครู กลุมที่ 4 เปนผูแทนองคกรชุมชนหรือศิษยเกา  และกลุมที่ 5  เปนผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  415  คน สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณทั้งสิ้น 73  แหง 
จํานวน 365  ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.95  นํามาวิเคราะหขอมูล  และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึงจําแนกออกเปน  จํานวน  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
และลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน  
จังหวัดชลบุรี  โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม  และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน  จังหวัดชลบุรี  โดยเสนอ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาความถี่ และคารอยละ 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดชลบุรี               
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวม และลักษณะการมี 
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี  
จะเรียงลําดับดังนี้       
 1)  จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกลับจํานวน  365  คน  
จําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการเปน  5  กลุม  คือ  
 กลุมที่  1  เปนผูแทนผูบริหารหรือผูรับใบอนุญาต  จํานวน  73  คน 
 กลุมที่  2  เปนผูแทนผูปกครอง  จํานวน  73  คน 
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 กลุมที่  3  เปนผูแทนครู  จํานวน  73  คน 
 กลุมที่  4  เปนผูแทนศิษยเกา  จํานวน  73  คน 
 กลุมที่  5  เปนผูแทนผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  73  คน 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก ระดับของการมี 
สวนรวมในการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ  ตามภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้ง  4  ดาน  
ซ่ึงกําหนดระดับคุณภาพไว  5  ระดับ  คือ  ระดับไมมีสวนรวมเลย  ระดับรวมรับรู  ระดับรวมคิด  
ระดับรวมทํา  และระดับรวมคิดรวมทํา 
 3)  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอ 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ไดแก  การมีสวนรวมในการวางแผน  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  
การมีสวนรวมในการตรวจสอบประเมิน  และการมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร 
จัดการสถานศึกษาตามภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ดานวิชาการ   
ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป                        
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามา
เปรียบเทียบกับระดับคุณภาพที่กําหนดไว ดังรายละเอียดตามตาราง 1 
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ตาราง  1   ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาเอกชน จังหวดัชลบุรี 

 
ภารกิจ      ผูบริหารหรือ ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ รวม 
การปฏิบัติงาน   ผูรับใบอนุญาต    หรือศิษยเกา      

ในสถานศึกษา               x  S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ  x S.D. ระดับ 
1. วิชาการ                      3.39   0.81   มาก            1.41    1.24  นอย       3.23   0.95    มาก     1.91   1.45    ปานกลาง      2.23   1.53   ปานกลาง   2.23   0.58  ปานกลาง  
2. งบประมาณ                 2.91   1.16   มาก            0.71    1.04  นอย       1.38    1.20    นอย    1.11    1.34    นอย              1.39    1.24   นอย            1.58   0.69   ปานกลาง     
3. การบริหารงานบุคคล  3.47   0.75   มากที่สุด    1.10    1.14   นอย       2.58    1.16    มาก     1.48    1.39    ปานกลาง      1.79    1.28   ปานกลาง    2.16   0.57   ปานกลาง 
4. การบริหารทั่วไป         3.58   0.69   มากที่สุด    1.42    1.18  นอย       3.33    0.94    มาก     1.72    1.37    ปานกลาง      2.36    1.33   ปานกลาง    2.52   0.52   มาก 

รวม                            3.38   0.85 มาก            1.16    1.15  นอย       2.63    1.06  มาก     1.55    1.38    ปานกลาง      1.94    1.34   ปานกลาง    2.38   0.53   ปานกลาง 

 
 
 จากตาราง  1  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชน  จ.ชลบุรี  พบวา   
 1)  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจ 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางที่คาเฉล่ีย 2.38  พิจารณาเปน 
รายดานตามภารกิจ พบวา  มีสวนรวมในดานการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย  2.52  
นอกนั้นอยูในระดับปานกลางโดยดานวิชาการมีคาเฉลี่ย 2.23  ดานการบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ย 
2.16  และดานงบประมาณมีคาเฉลี่ย 1.58  ตามลําดับ 
 2)  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจ 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาจําแนกตามกลุมคณะกรรมการ  พบวา 
 (1)  กลุมผูบริหารหรือผูรับใบอนุญาต  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.38  พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวม 
ในดานการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉล่ีย 3.58  และ 
3.47  ตามลําดับ นอกนั้นอยูในระดับมากโดยดานวิชาการมีคาเฉลี่ย 3.39  และดานงบประมาณ 
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่  2.91 
 (2)  กลุมผูแทนผูปกครอง  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
อยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 1.16  พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวมในดาน 
การบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับนอย  โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ดานการบริหาร
ทั่วไป  มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.42  ดานวิชาการมีคาเฉลี่ย 1.41  ดานการบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ย 1.10 
และดานงบประมาณมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 0.71 
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 (3)  กลุมผูแทนครู  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่คาเฉลี่ย 2.63  พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวมในการบริหารดาน 
งบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 1.38  นอกนั้นอยูในระดับมากโดยดานการบริหารทั่วไป 
มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.33  ดานวิชาการที่ 3.23  ตามลําดับ  และดานการบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ย 
ต่ําสุดที่ 2.58 
                            (4)  กลุมผูแทนองคกรชุมชนหรือศิษยเกา  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย  1.55  พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา   
มีสวนรวมในการบริหารดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 1.11 นอกนั้นอยูในระดับ 
ปานกลางโดยดานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.91  ดานการบริหารทั่วไปที่ 1.72  และดานการ
บริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 1.48 
                            (5)  กลุมผูแทนผูทรงคุณวุฒิ  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
อยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 1.94  พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวมใน 
การบริหารดานงบประมาณอยูในระดับนอยท่ีคาเฉลี่ยที่ 1.39  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
โดยดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.36  ดานวิชาการที่ 2.23  และดานการบริหารงาน
บุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 1.79 
 
 
ตาราง  2  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมในการบริหาร 

สถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA จําแนกตามภารกิจการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา 

 
ลักษณะการมีสวนรวม  วิชาการ     งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป รวม 

ของคณะกรรมการ                 x       S.D.  ระดับ           x      S.D.    ระดับ          x     S.D.  ระดับ  x  S.D. ระดับ   x  S.D. ระดับ            
1. มีสวนรวมวางแผน  2.60 1.46   มาก            1.51 1.38  ปานกลาง   1.96  1.53   ปานกลาง   2.73 1.40 มาก         2.20 1.44  ปานกลาง 
2. มีสวนรวมปฏิบัติ     2.37 1.20   ปานกลาง    2.04  1.96   ปานกลาง   2.22  1.36   ปานกลาง      2.44  1.23  ปานกลาง  2.27 1.43  ปานกลาง   
3. มีสวนรวมตรวจสอบ  2.09 1.50   ปานกลาง    1.35  1.46   นอย           2.18  1.48   ปานกลาง     2.51  1.42  มาก         2.03 1.46  ปานกลาง    
4. มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา  2.24  1.52   ปานกลาง    1.63  1.39  ปานกลาง   2.21  1.53   ปานกลาง     2.53  1.41  มาก       2.15 1.46  ปานกลาง 
รวม                                  2.32  1.42   ปานกลาง   1.63  1.54   ปานกลาง  2.14  1.47  ปานกลาง  2.55 1.36  มาก 2.16 1.44 ปานกลาง 
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 จากตาราง   2  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวม 
ในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา  
  1)  ลักษณะการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA 
ทุกลักษณะอยูในระดับปานกลาง  โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 
2.27  มีสวนรวมในการวางแผนที่คาเฉล่ีย 2.20  มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาที่คาเฉล่ีย 2.15 
และมีสวนรวมในการตรวจสอบนอยที่สุดที่คาเฉลี่ย 2.03  
  2)  ลักษณะการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา 
                            (1)  การมีสวนรวมในการวางแผน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พิจารณา
เปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวมในการวางแผนดานการบริหารท่ัวไปและดานวิชาการ 
อยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย 2.73 และ 2.60  ดานการบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณอยูใน
ระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 1.96  และ 1.51 
                            (2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พิจารณา
เปนรายดานตามภารกิจ  พบวา มีสวนรวมในการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับ
ปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับ  ดังนี้  ดานการบริหารทั่วไปมคีาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.44  ดานวิชาการ
ที่คาเฉลี่ย  2.37  ดานการบริหารงานบุคคลที่คาเฉล่ีย  2.22  และดานงบประมาณมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ที่ 2.04               
 (3)  การมีสวนรวมในการตรวจสอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวมในการตรวจสอบดานการบริหารงานทั่วไปอยู
ในระดับมากที่คาเฉลี่ย  2.51  ดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 1.35  ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานวิชาการอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย  2.18  และ  2.09   
 (4)  การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
พิจารณาเปนรายดานตามภารกิจ  พบวา  มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารงานทัว่ไป
อยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 2.53  นอกนั้นอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับ  ดังนี้   
ดานวิชาการที่คาเฉลี่ย 2.24  ดานการบริหารงานบุคคลที่คาเฉล่ีย 2.21  และดานงบประมาณ 
ที่คาเฉลี่ย 1.63 
                      3)  ลักษณะการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA  จําแนกตามภารกิจการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  พบวา 
                            (1)  ดานวิชาการ  โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน 
การบริหารสถานศึกษาดานวิชาการในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 2.32   เมื่อพิจารณาตามวงจร 
คุณภาพแบบ PDCA  พบวา  การมีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 
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2.60  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง ไดแก การมีสวนรวมในการปฏิบัติที่คาเฉล่ีย 2.37  การมี 
สวนรวมในปรับปรุงพัฒนาที่คาเฉลี่ย  2.24  และการมีสวนรวมในการตรวจสอบที่คาเฉลี่ย 2.09  
ตามลําดับ 
 (2)  ดานงบประมาณ  โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน 
การบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงบประมาณในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 1.63 เมื่อพิจารณา
ตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA  พบวา การมีสวนรวมในการตรวจสอบงบประมาณอยูในระดับนอย
ที่คาเฉลี่ย 1.35  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง ไดแก การมีสวนรวมในการปฏิบัติที่คาเฉลี่ย 2.04 
การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาที่คาเฉลี่ย 1.63  และการมีสวนรวมในการวางแผนที่คาเฉลี่ย  
1.51 ตามลําดับ 
 (3)  ดานการบริหารงานบุคคล  โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคลในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 2.14   
เมื่อพิจารณาตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลใน 
อยูระดับปานกลางทุกขั้นตอน โดยมีสวนรวมในการปฏิบัติมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 2.22  รองลงมา 
การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาที่คาเฉลี่ย 2.21  การมีสวนรวมในการตรวจสอบที่คาเฉลี่ย  
2.18   และการมีสวนรวมในการวางแผนนอยที่สุดที่คาเฉลี่ย 1.96                      
 (4)  ดานการบริหารทั่วไป  โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม 
ในการบริหารสถานศึกษาดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 2.55  เมื่อพิจารณาตาม 
วงจรคุณภาพแบบ PDCA  พบวา  การมีสวนรวมในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 2.44  
นอกนั้นอยูในระดับมาก  ไดแก  การมีสวนรวมในการวางแผนที่คาเฉลี่ย 2.73  การมีสวนรวม 
ในการปรับปรุงพัฒนาที่คาเฉล่ีย  2.53  และการมีสวนรวมในการตรวจสอบที่คาเฉลี่ย 2.51  
ตามลําดับ 
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ตาราง  3   ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูบริหารและผูรับใบอนุญาต 
ในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ  แบบ   PDCA   จําแนกรายดาน 

 
ลักษณะการมีสวนรวม                        วิชาการ                         งบประมาณ                การบริหารงานบุคคล          การบริหารทั่วไป 

ของคณะกรรมการ                       x       S.D.  ระดับ          x       S.D.  ระดับ         x       S.D.   ระดับ          x      S.D.  ระดับ           
1. มีสวนรวมวางแผน                  3.68   0.66   มากที่สุด   2.90   0.99    มาก             3.49    0.91    มาก          3.64   0.78   มากที่สุด 
2. มีสวนรวมปฏิบัติ                      3.08    0.92   มาก            3.75  0.90    มากที่สุด     3.22    1.12    มาก          3.47   0.78  มาก 
3. มีสวนรวมตรวจสอบ               3.38    0.96   มาก            2.70   1.35    มาก             3.37    1.03   มาก            3.49   0.91   มาก 
4. มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา       3.25    0.99   มาก            3.42   0.94    มาก             3.45    1.08    มาก           3.63    0.76   มากที่สุด   

รวม                                         3.35  0.88   มาก            3.19   1.04    มาก            3.38    1.03    มาก           3.56   0.80   มากที่สุด                    

               
 
 จากตาราง 3  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูบริหารและ 
ผูรับใบอนุญาตในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  จําแนกรายดาน  พบวา 
 1)  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูบริหารและผูรับ 
ใบอนุญาตในการบริหารสถานศึกษา จําแนกรายดานตามภารกิจ  พบวา การมีสวนรวมในภาพรวม
ทุกดานผูบริหารและผูรับใบอนุญาตมีสวนรวมดานบริหารทั่วไปมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 3.56   
นอกนั้นอยูในระดับมากโดยดานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.35  ดานการบริหารงานบุคคลที่ 3.38  
และดานงบประมาณมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 3.19 
 2)  ลักษณะของการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนผูบริหารและผูรับใบอนุญาตมีสวนรวมในลักษณะดังนี้ 
 (1)  การมีสวนรวมของการวางแผน  ดานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป 
อยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.68  และ  3.64  ตามลําดับ  นอกนั้นอยูในระดับมาก   
 (2)  การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  ดานงบประมาณอยูในระดับมากที่สุด 
ที่คาเฉลี่ย 3.75  นอกนั้นอยูในระดับมาก  
 (3)  การมีสวนรวมในดานการตรวจสอบ  การบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูใน
ระดับมาก  โดยดานการบริหารทั่วไปและดานวิชาการมีคาเฉล่ียสูงสุดที่ 3.49  และ 3.38  ตามลําดับ  
และดานการบริหารงานบุคคล  ดานงบประมาณมีคาเฉลี่ยระดับต่ําสุดที่ 3.37  และ 2.70  ตามลําดับ 
 (4)  การมีสวนรวมในดานการปรับปรุงพัฒนา  ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับ
มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 3.63  นอกนั้นอยูในระดับมาก 
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ตาราง  4   ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนผูปกครอง 
ในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  จําแนกรายดาน 

 
ลักษณะการมีสวนรวม                         วิชาการ                               งบประมาณ               การบริหารงานบุคคล            การบริหารท่ัวไป 

ของคณะกรรมการ                        x        S.D.   ระดับ      x       S.D.   ระดับ     x     S.D.   ระดับ      x        S.D.    ระดับ                
1. มีสวนรวมวางแผน                    1.57    1.24    ปานกลาง   0.73    1.12    นอย        1.07    1.29     นอย        1.36   1.06    นอย 
2. มีสวนรวมปฏิบัติ                       1.45    0.99    นอย               0.99    1.14    นอย        1.20    1.06     นอย         1.70   1.19    ปานกลาง       
3. มีสวนรวมตรวจสอบ                 0.87   1.10    นอย               0.68    1.12    นอย        1.01    1.09     นอย         1.37   1.30    นอย 
4. มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา         1.09   1.19    นอย               0.63    1.10    นอย        1.12    1.22     นอย         1.46   1.30    นอย   
รวม                                           1.25    1.13    นอย               0.75     1.12    นอย       1.10     1.16    นอย         1.47    1.2     นอย 

 
 
 จากตาราง   4  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ เปนผูแทน 
ผูปกครองในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA จําแนกรายดาน  พบวา 
                      1)  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนผูปกครอง 
ในการบริหารสถานศึกษา จําแนกรายดานตามภารกิจ  พบวา การมีสวนรวมในภาพรวมทุกดาน   
ผูแทนผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับนอย  โดยมีคาเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  ดานการบริหารทั่วไปคาเฉล่ียอยูที่ 1.47  ดานวิชาการคาเฉลี่ยอยูที่ 
1.25  ดานการบริหารงานบุคคลคาเฉลี่ยอยูที่ 1.10  และดานงบประมาณคาเฉลี่ยอยูที่ 0.75  
                      2)  ลักษณะของการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนผูแทนผูปกครองมีสวนรวมในลักษณะดงันี้ 
                            (1)  การมีสวนรวมในการวางแผน  ดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  โดยมี 
คาเฉลี่ยอยูที่ 1.57  นอกนั้นอยูในระดับนอย 
                            (2)  การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับ 
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.70  นอกนั้นอยูในระดับนอย 
                            (3)  การมีสวนรวมในดานการตรวจสอบ  การบริหารสถานศึกษาทุกดาน 
อยูในระดับนอย  โดยดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 1.37  และดานวิชาการมีคาเฉลี่ย 
ต่ําสุดอยูที่ 0.87 
                            (4)  การมีสวนรวมในดานการปรับปรุงพัฒนา  การบริหารสถานศึกษาทุกดาน 
อยูในระดับนอย  โดยดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 1.46   และดานงบประมาณ 
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 0.63               
 



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

 83 

ตาราง  5   ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนครูในการบริหาร
สถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  จําแนกรายดาน 

 
ลักษณะการมีสวนรวม                            วิชาการ                             งบประมาณ                การบริหารงานบุคคล           การบริหารท่ัวไป 

ของคณะกรรมการ                    x     S.D.  ระดับ      x     S.D.  ระดับ         x     S.D.    ระดับ      x      S.D.    ระดับ                 
1. มีสวนรวมวางแผน                       3.21  1.20     มาก          1.48   1.24    นอย              2.29    1.31     มาก          2.90    1.09     มาก      
2. มีสวนรวมปฏิบัติ                         3.07  1.20     มาก           2.18   1.29     ปานกลาง      2.69    1.12     มาก          2.88    0.87     มาก    
3. มีสวนรวมตรวจสอบ                   2.68  1.14     มาก           1.07   1.27     นอย              2.81    1.17     มาก          3.10    1.07     มาก 
4. มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา          3.09  1.04     มาก           1.24   1.23     นอย              2.86    1.24     มาก          3.25     0.94     มาก    

รวม                                             3.01   1.07  มาก           1.49   1.20     นอย               2.66    1.21     มาก          3.03    0.99    มาก  

 
 
 จากตาราง 5  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนครู 
ในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA  จําแนกรายดาน  พบวา 
                      1)  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนครู 
ในการบริหารสถานศึกษา จําแนกรายดานตามภารกิจ  พบวา การมีสวนรวมในภาพรวมทุกดาน   
ผูแทนครูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดานงบประมาณอยูในระดับนอยโดยมีคาเฉลี่ย 1.49  
นอกนั้นอยูในระดับมาก  โดยดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.03  ดานวิชาการที่ 3.01  
และดานบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 2.66    
                      2)  ลักษณะของการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนผูแทนครูมีสวนรวมในลักษณะดังนี้ 
                            (1)  การมีสวนรวมในดานการวางแผน  ดานงบประมาณอยูในระดับนอย 
โดยมีคาเฉลี่ย  1.48  นอกนั้นอยูในระดับมาก 
                            (2)  การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  ดานงบประมาณอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ย  2.18  นอกนั้นอยูในระดับมาก 
                            (3)  การมีสวนรวมในดานการตรวจสอบ  ดานงบประมาณอยูในระดับนอย 
โดยมีคาเฉลี่ย  1.07  นอกนั้นอยูในระดับมาก 
                            (4)  การมีสวนรวมในดานการปรับปรุงพัฒนา  ดานงบประมาณอยูในระดบันอย
โดยมีคาเฉลี่ย  1.24  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง  6  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนองคกรชุมชนหรือ 
ศิษยเกาในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  จําแนกรายดาน 

 
ลักษณะการมีสวนรวม                             วิชาการ                                 งบประมาณ               การบริหารงานบุคคล              การบริหารท่ัวไป 

ของคณะกรรมการ                 x         S.D.   ระดับ                x       S.D.     ระดับ      x        S.D.  ระดับ             x        S.D.  ระดับ           
1. มีสวนรวมวางแผน                   2.04     1.53     ปานกลาง        1.04    1.16     นอย        1.37    1.46   นอย               1.86    1.36    ปานกลาง     
2. มีสวนรวมปฏิบัติ                      1.93     1.17     ปานกลาง        1.45    1.33     นอย         1.87    1.34    ปานกลาง       1.92    1.18    ปานกลาง   
3. สวนรวมตรวจสอบ                   1.61     1.36     ปานกลาง        1.03    1.38     นอย         1.60    1.38    ปานกลาง       2.05    1.31    ปานกลาง 
4. มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา        1.79    1.51     ปานกลาง        1.14    1.28     นอย         1.59    1.43    ปานกลาง      1.89    1.39    ปานกลาง    

    รวม                                              1.84   1.39     ปานกลาง       1.16    1.28     นอย        1.60    1.40    ปานกลาง       1.93  1.65    ปานกลาง  

 
 
 จากตาราง  6  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนองคกร
ชุมชนหรือศิษยเกาในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  จําแนกรายดาน  พบวา 
                      1)  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
หรือศิษยเกาในการบริหารสถานศึกษา จําแนกรายดานตามภารกิจ  พบวา การมีสวนรวมในภาพรวม
ทุกดาน  ผูแทนองคกรชุมชนหรือศิษยเกามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดานงบประมาณ 
อยูในระดับนอยโดยมีคาเฉลี่ย 1.16  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง  โดยดานการบริหารทั่วไป 
คาเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.93  ดานวิชาการที่ 1.84  และดานบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 1.60 
                      2)  ลักษณะของการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนผูแทนองคกรชุมชนหรือศิษยเกามีสวนรวมในลักษณะ  ดังนี้   
                            (1)  การมีสวนรวมในดานการวางแผน  ดานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป 
อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.04  และ  1.86  ตามลําดับ  นอกนั้นอยูในระดับนอย 
                            (2)  การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  ดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 
1.45  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง       
                            (3)  การมีสวนรวมในการตรวจสอบ  ดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 
1.03  นอกน้ันอยูในระดับปานกลาง 
                            (4)  การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา  ดานงบประมาณอยูในระดับนอย 
ที่คาเฉลี่ย 1.14  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง  7  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนผูทรงคุณวุฒ ิ
ในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  จําแนกรายดาน 

 
ลักษณะการมีสวนรวม                      วิชาการ                                 งบประมาณ                  การบริหารงานบุคคล             การบริหารท่ัวไป 

ของคณะกรรมการ       x  S.D.    ระดับ        x   S.D. ระดับ    x    S.D. ระดับ    x   S.D. ระดับ            
1. มีสวนรวมวางแผน          2.48    1.41    ปานกลาง        1.40   1.26   นอย             1.56    1.26     ปานกลาง       2.39    1.39    ปานกลาง     
2. มีสวนรวมปฏิบัติ            2.29     1.08    ปานกลาง        1.84    1.30    ปานกลาง     2.16    1.22     ปานกลาง       2.23    1.16    ปานกลาง   
3. มีสวนรวมตรวจสอบ         1.92     1.51    ปานกลาง        1.27    1.27    นอย              2.08    1.39     ปานกลาง       2.52    1.39    มาก 
4. มีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา  1.98     1.58    ปานกลาง        1.36    1.24    นอย              2.01    1.41     ปานกลาง       2.42    1.24    ปานกลาง    

รวม                            2.16     1.53     ปานกลาง         1.46    1.26    นอย              1.95     1.32     ปานกลาง      2.39     1.29   ปานกลาง 

 
 
               จากตาราง   7  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ เปนผูแทน   
ผูทรงคุณวุฒิในการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA   จําแนกรายดาน  พบวา 
 1)  ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 
ในการบริหารสถานศึกษาจําแนกรายดานตามภารกิจ  พบวา การมีสวนรวมในภาพรวมทุกดาน 
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 
1.46  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.39  ดานวิชาการ
ที่คาเฉลี่ย 2.16  และดานการบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 1.95 
 2)  ลักษณะของการมีสวนรวมตามวงจรคุณภาพแบบ  PDCA  พบวา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนผูแทนผูทรงคุณวฒุิมีสวนรวมในลักษณะ  ดังนี้   
 (1)  การมีสวนรวมในดานการวางแผน  ดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย 
1.40  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 (2)  การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  การบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยดานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่  2.29  และดานงบประมาณมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 1.84   
 (3)  การมีสวนรวมในดานการตรวจสอบ  ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก 
ที่คาเฉลี่ย  2.52  ดานงบประมาณอยูในระดับนอยที่คาเฉลี่ย  1.27  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 (4)  การมีสวนรวมในดานการปรับปรุงพัฒนา  ดานงบประมาณอยูในระดับนอย 
ที่คาเฉลี่ย 1.36  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง  
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหปจจยัที่สงเสริมและปจจยัที่เปนอปุสรรคตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอการพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาเอกชน จังหวัดชลบุรี 
                ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ใชเปนกรอบในการศึกษาครั้งนี้มี  2 ปจจัย  คือ 
 1)  ปจจัยดานโรงเรียน  ไดแก  คุณลักษณะของผูบริหาร  คุณลักษณะของบุคลากร  
การปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ  และการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงผลงานของ
โรงเรียน 
 2)  ปจจัยดานชุมชน  ไดแก  คุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการ  
ลักษณะของชุมชนและคนในชุมชน 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอทั้งปจจยัทีส่งเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการมีสวนรวม วเิคราะหขอมูลโดยการจดัลําดับความถีข่องขอมูลและหาคารอยละดังรายละเอยีด
ตามตาราง  8 
 
 
ตาราง  8  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของผูบริหารที่สงเสริมการมีสวนรวม  (N =  365) 
 
ลําดับที่     คุณลักษณะของผูบริหารที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม                                              ความถี่     รอยละ   

 1           รอบรูและเขาใจชุมชน  เห็นคุณคาใหความสําคัญยอมรับชุมชน                                 184       15.59 
              เปนสวนหน่ึงของชุมชน  และเขารวมกิจกรรมของชุมชนสม่ําเสมอ 
 2           มีมนุษยสัมพันธดี  เปนแบบอยางที่ดีในการสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน             169       14.32 
 3           มีวิสัยทัศนกวางไกล                                                                                                    141       11.95 
 4           มีวุฒิการศึกษา  มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                     119       10.08 
              การปฏิรูปการศึกษา  การบริหารการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              เปนอยางดี  มีทักษะทางการบริหาร  และความสามารถทางเทคโนโลยี 
 5           มีคุณธรรมดานความเสียสละ  เอื้อเฟอเผื่อแผ  ไมเห็นแกประโยชนสวนตน                84         7.12 
              มีน้ําใจชวยเหลือสังคม  รูจักทํางานเพื่อสวนรวม 
 6           มีภาวะผูนํา  กลาตัดสินใจ  กลาคิด  กลาทํา  กลาเสนอแนะ                                          72         6.10 
               แสดงความคิดเห็นเชิงพัฒนา        
 7            เปดกวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                                                                  69         5.85 
 8            เปนประชาธิปไตย  ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม                                                54         4.58 
 9           รับรูปญหา  รูจักแกไขปญหาอยางชาญฉลาด มีความคิดสรางสรรค                           51         4.32 
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ตาราง  8  (ตอ)  ปจจยัดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของผูบริหารที่สงเสริมการมีสวนรวม   
(N =  365) 

 
ลําดับที่     คุณลักษณะของผูบริหารที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม                                              ความถี่     รอยละ   

 10         มีภาพลักษณที่ดี  บุคลิกภาพดี  นาเชื่อถือ  ไดรับการยอมรับและความไววางใจ         44         3.73 
               จากชุมชน                               
 11          เปดโอกาส สนับสนุน อํานวยการใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในทุกโอกาส       39         3.31 
 12          มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานความรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ     36         3.05 
 13          มีความสามารถในการประยุกตใชทรัพยากร                                                             29         2.46 
 14          ติดตามขอมูลขาวสาร ยอมรับ และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง                                24         2.03 
 15          มีความรบัผิดชอบ มีความกระตือรือรน พัฒนาตนเองตลอดเวลา                             21         1.78 
 16          ซื่อสัตย สุจริต เปดเผย โปรงใส                                                                                18         1.53  
 17          เปนผูมีเหตุผล                                                                                                           15         1.27 
 18          มีวินัย ตรงตอเวลา                                                                                                    11        0.93  
            รวม                                                        1,180        100.00 

 
 
                จากตาราง  8  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของผูบริหารที่สงเสริม  การมีสวนรวม 
พบวา  
 คุณลักษณะของผูบริหารที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวมสูงสุด  5  ลําดับแรก  ไดแก 
 1)  มีความรอบรูและเขาใจชุมชน เห็นคุณคาของชุมชนใหความสําคัญแกชุมชน  
ยอมรับชุมชนเปนสวนหนึ่งของชุมชน และเขารวมกิจกรรมของชุมชนสม่ําเสมอ 
 2)  เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี เปนแบบอยางที่ดีในการสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
 3)  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล 
 4)  มีวุฒิการศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
การปฏิรูปการศึกษา  การบริหารการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี  มีทักษะทาง 
การบริหาร  และความสามารถทางเทคโนโลยี 
 5)  มีคุณธรรมดานความเสียสละ เอื้อเฟอเผ่ือแผ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน  มีน้ําใจ
ชวยเหลือสังคม  รูจักทํางานเพื่อสวนรวม 
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ตาราง  9  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของบุคลากรที่สงเสริมการมีสวนรวม  (N =  365) 
 
ลําดับที่     คุณลักษณะของบุคลากรที่สงเสริมการมีสวนรวม                                            ความถี่    รอยละ 
    1        มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพออนโยน ออนนอมถอมตนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอชุมชน                175       15.23      
    2        มีความกระตือรือรนต้ังใจจริงจัง ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ดวย            163        14.19 
        ความซื่อสัตยสุจริต 
    3        รูและเขาใจ เห็นคุณคาและใหความสําคัญยอมรับชุมชน เปนสวนหนึ่งของชุมชน            160       13.92 
        เขารวมกิจกรรมของชุมชน 
    4        ไมเห็นแกประโยชนสวนตน เสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจชวยเหลือสังคม   95          8.27 
         รูจักทํางานเพื่อสวนรวม 
    5        มีความรู วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีและมีความสามารถทางเทคโนโลยี                 82         7.14 
    6        รูจักประสานความรวมมือ ติดตอสื่อสาร หรือประสานประโยชนเพื่อสวนรวม                 78         6.79 
    7        รูจักนําทรัพยากรในชุมชน หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนใน                     65         5.66 
         การจัดการศึกษา 
    8        มีเจตคติที่ดีตออาชีพครู มีใจพัฒนาและมุงมั่นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา                   53        4.61 
    9        เปนบุคคลในพื้นที่ มีโอกาสเขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ  40         3.48 
         เปนผูที่รูจักชุมชนปนอยางดี 
   10       มีวิสัยทัศนกวางไกล                                                                                                            35        3.05 
   11       ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ตระหนักและยอมรับในความสามารถของบุคคลอื่น       32       2.78 
   12       มีความสมานสามัคคีรวมมือกันในการปฏิบัติงานเปนอยางดี                                              30       2.61 
   13       มีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ มีภาพลักษณที่ดี                                                                         28       2.44 
   14       ติดตามขอมูลขาวสารอยูเสมอ กาวทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลง                                   27       2.35 
   15       กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกหรือเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเชิงพัฒนา                      25        2.17 
   16       มีความคิดสรางสรรค                                                                                                         23       2.00 
   17       มีเหตุผล                                                                                                                             21      1.83 
   18       มีวินัย ตรงตอเวลา                                                                                                             17      1.48 
    รวม                                                               1,149     100.00 
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 จากตาราง  9  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของบุคลากรที่สงเสริมการมีสวนรวม 
พบวา   

คุณลักษณะของบุคลากรที่สงเสริมการมีสวนรวมสูงสุด  5 ลําดับแรก  ไดแก  
 1)  เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  มีความสุภาพออนโยน  ออนนอมถอมตน  และมี 
ปฏิสัมพันธที่ดตีอชุมชน 
 2)  มีความกระตือรือรนตั้งใจจริงจัง  ขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 3)  มีความรูและเขาใจชุมชน  เห็นคุณคาและใหความสําคัญยอมรับชุมชนเปน 
สวนหนึ่งของชุมชน  เขารวมกิจกรรมของชุมชน 
 4)  ไมเห็นแกประโยชนสวนตน  เสียสละ  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีน้ําใจชวยเหลือสังคมรูจัก
ทํางานเพื่อสวนรวม 
 5)  มีความรู  วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  และมีความสามารถทางเทคโนโลยี             
 
 
ตาราง  10   ปจจัยดานโรงเรยีนที่เปนลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ 
                   สถานศึกษาที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
ลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม 

  ความถี่     รอยละ 

       1      จัดประชุม ช้ีแจง นโยบาย แนะแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา                      132        12.32 
           บทบาทหนาที่ ของคณะกรรมการ และมอบหมายงานตอคณะกรรมการ 
       2     ยอมรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ และชุมชน                                                129        12.04 
              นําไปใชใหเกิดประโยชน           
       3     ใหความรวมมือ ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่                           124        11.58 
              ของคณะกรรมการตามแตโอกาส 
       4     ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารแกคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ                    123        11.48 
       5     เปดโอกาสใหชุมชนมีบทบาท แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน                          122       11.39 
           การพัฒนาสถานศึกษา 
       6     เห็นความสําคัญ ใหการยอมรับ ยกยองใหเกียรติแกคณะกรรมการ                              109       10.18 
       7     สรางความรูความเขาใจในเรื่องของการศึกษา และการบริหารจัดการ         97         9.06 
           สถานศึกษาแกคณะกรรมการ 
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ตาราง  10 (ตอ)  ปจจยัดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ 
                           สถานศึกษาที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
ลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม 

ความถี่    รอยละ 

       8     สรางจิตสํานึกในการมีสวนรวม ความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมใน                     66          6.16 
           ความรับผิดชอบ  อยางจริงจัง 
       9    ใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมและงานของสถานศึกษาในทุกโอกาส                              52         4.86 
     10    คัดเลือกบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการจากหลากหลายอาชีพ                                41         3.83 
     11     มีการติดตอสื่อสาร ประสานสัมพันธกันอยางดี                                                           30         2.80 
     12     การใหขอมูลที่เที่ยงตรงตอคณะกรรมการ                                                                    29        2.71 
     13     มีความเปนประชาธิปไตยใหความเปนธรรมแกทุกฝาย                                                17        1.59 
                 รวม                                                         1,071      100.00 

 
 
               ตาราง  10  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม พบวา   
 ลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชวยสงเสริมการมี 
สวนรวมสูงสุด 5 ลําดับแรก ดังนี้ 
 1)  ควรจัดประชุมชี้แจงนโยบาย  แนะแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา บทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  และมอบหมายงานตอคณะกรรมการ 
 2)  ยอมรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือชุมชน และนําไปใชให
เกิดประโยชนตอสถานศึกษา 
 3)  ใหความรวมมือ  ชวยเหลือ  อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของ 
คณะกรรมการตามแตโอกาส 
 4)  ประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูล  ขาวสารแกคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ                    
 5)  เปดโอกาสใหชุมชนมีบทบาทแสดงความคิดเห็น  และมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
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ตาราง  11  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน 
                   รวมถึงผลงานของโรงเรียนที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
  ลักษณะการปฏิบัติงานของครู บุคลากรของโรงเรียน และผลงานของโรงเรียน 
  ดานที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม  

ความถี่    รอยละ 

      1      สนับสนุน ชวยเหลือ เขารวมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสตางๆ                              186      16.79 
      2      พัฒนาหลักสูตรใหเขากับทองถิ่น ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู               169       15.25 
          จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร 
      3      มุงสรางคุณภาพของผูเรียน ผลงานของโรงเรียนในดานตางๆ                                          158       14.26 
      4      นํานักเรียนออกสูชุมชน ศึกษาประวัติความเปนมา วิถีชีวิต และความเปนอยู      137 12.37 

ของคนในชุมชน 
      5      เชิญวิทยากร หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน                                              85        7.67 
      6      พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน เปดโรงเรียนเปนแหลงแลกเปลี่ยน        80         7.22 
           เรียนรูระหวางโรงเรียนและชุมชน  
      7      บุคลากรของโรงเรียนเขารวมเปนวิทยากรใหความรูแกชุมชน                                           68         6.14 
      8      การบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชนในโอกาสตางๆ                                                     55         4.96 
      9      เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน                                          49         4.42 
     10     ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของนักเรียน ผลงานของโรงเรยีนสูชุมชน                          43         3.88 
     11     รวมเขาเปนสมาชิก กรรมการ มีบทบาทในการรวมพัฒนา แกไขปญหาของชุมชน           36         3.25 
     12     จัดประชุมผูปกครองอยางสม่ําเสมอ                                                                                   24         2.17 
     13      การสรางทีมงานประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน                                     18        1.62 
 รวม                                                                1,108   100.00 

 
 
 จากตาราง  11  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน รวมถึงผลงานของโรงเรียนที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม  พบวา 
 ลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน  รวมถึงผลงานของโรงเรียน 
ที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวมสูงสุด 5 ลําดับแรก  ไดแก 
 1)  ใหการสนับสนุน หรือ ชวยเหลือ และเขารวมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสตางๆ 
 2)  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหเขากับทองถ่ิน ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  
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 3)  มุงเนนการสรางคุณภาพของผูเรียน ผลงานของโรงเรียนในดานตางๆ                                                   
 4)  นํานักเรียนออกสูชุมชน ศึกษาประวัติความเปนมา วิถีชีวิต และความเปนอยูของคน
ในชุมชน 
 5)   เชิญวิทยากร หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียน                                                                 
 
 
ตาราง  12   ปจจัยดานชุมชนที่เปนคุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการ 
                    สถานศึกษาที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
  คุณลักษณะของผูแทนชุมชนที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม 

ความถี่   รอยละ 

      1      มีความรู ความเขาใจในการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                            182         13.73 
           และการปฏิรูปการศึกษา 
      2      เห็นความสําคัญของการศึกษา มีความสนใจ ต้ังใจและยินดีใหความรวมมือ                 179         13.50 
              ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน 
      3      เปนผูมีความพรอมในเรื่อง ความสามารถ เวลา ทุนทรัพย ที่จะเขารวมเปน    178         13.42 
 กรรมการ 
      4      มีคุณธรรมดานความเสียสละ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม                                      167         12.59 
      5      เปนผูนําในชุมชนดานใดดานหนึ่ง หรือมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและไววางใจ    147         11.09 
           จากคน ในชุมชน 
      6      ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น                                                                                         110           8.30 
      7      เปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาทํา                                                        88           6.64 
      8      มีความสามารถในการโนมนาว กระตุนใหเกิดการระดมความคิด ความสามารถ        67           5.05 
              นําประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได 
      9      มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน                                                   55           4.15 
     10     มีวิสัยทัศนกวางไกล                                                                                                        43           3.24 
     11     มีความเช่ือมั่น ศรัทธาในสถานศึกษาและผูบริหาร                                                         34           2.56 
     12     ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานความรวมมือ                                        31           2.34 
     13     ติดตามขอมูลขาวสารและการเคลื่อนไหวของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง                         29           2.18 
     14     มีเหตุผล                                                                                                                           16           1.20 
 รวม                                                         1,326        100.00 
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 จากตาราง   12  ปจจัยดานชุมชนที่ เปนคุณลักษณะของกรรมการที่ เข ารวมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม  พบวา   
 คุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาสูงสุด 5  ลําดับ ไดแก 
 1)  เปนผูมีความรู ความเขาใจในเรื่องการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
และการปฏิรูปการศึกษา 
 2)  เห็นความสําคัญของการศึกษา  มีความสนใจ  ตั้งใจและยินดีใหความรวมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน 
 3)  เปนผูมีความพรอมในเรื่อง  ความสามารถ  เวลา  ทุนทรัพยในการที่จะเขารวม 
เปนกรรมการ 
 4)  มีคุณธรรมดานความเสียสละ  คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม                                        
 5)  เปนผูนําในชุมชนดานใดดานหนึ่งหรือมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและไววางใจจากคน
ในชุมชน 
 
 
ตาราง  13   ปจจัยดานชุมชนที่เปนลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่ชวยสงเสรมิการมีสวนรวม 

(N =  365) 
 
ลําดับที่      ลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม                          ความถี่   รอยละ 
     1       เห็นความสําคัญของการศึกษามีความเขาใจในระบบการศึกษา                                       182         14.64 
              การมีสวนเกี่ยวของกันระหวางสถานศึกษา  ชุมชน  และการศึกษา 
     2       ใหความสนใจชุมชนของตนเอง  สถานศึกษาในชุมชน  ต้ังใจที่จะรวมมือกัน               172         13.84 
              แกไขปญหา  สงเสริมและพัฒนาชุมชน 
     3       มีความพรอมที่จะเสียสละเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน คํานึงถึงผลประโยชน                 168         13.52 
              ของสวนรวม   
     4       เปนชุมชนที่เขมแข็ง  มีความสามัคคี  เปนประชาธิปไตย  มีวินัย  มีองคกร                    166         13.35 
              หรือผูนําชุมชนที่เปนแกนหลักในการพัฒนา 
     5       ยินดีรับรูขอมูลขาวสารของสถานศึกษา  ใหความรวมมือดวยความเต็มใจอยาง              145       11.67  
              สม่ําเสมอ 
     6       มีการติดตอประสานงาน  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในชุมชน  รวมกิจกรรมกัน                    91         7.32    
              อยางสม่ําเสมอ     
     7       บุคคลในชุมชนใหการยอมรับสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา                                  79         6.36 
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ตาราง  13  (ตอ)  ปจจยัดานชุมชนที่เปนลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่ชวยสงเสริม 
การมีสวนรวม (N =  365) 

 
ลําดับที่      ลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวม                    ความถี่ รอยละ 
     8       มีทรัพยากร รวมถึงบุคคลที่เปนแหลงความรูในชุมชนสามารถนํามาใชใน                       67         5.39 
              การจัดการศึกษา หรือถายทอดความรูได 
     9       เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในชุมชน มีการพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค              55          4.42 
    10      มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรของสถานศึกษา                                                                42          3.38 
    11      สมาชิกในชุมชนมีการศึกษาในระดับดี                                                                              31          2.49 
    12      มีสภาพแวดลอมดี สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพสุจริต เศรษฐกิจระดับปานกลาง        29          2.33 
    13      มีความไววางใจซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกของชุมชน                                                     16          1.29 
  รวม                                                            1,243       100.00 

                 
 
 จากตาราง  13  ปจจัยดานชุมชนที่เปนลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่ชวยสงเสริม
การมีสวนรวม พบวา 
 ลักษณะของชุมชนและลักษณะของคนในชุมชนที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวมสูงสุด  
5  ลําดับแรก  ไดแก 
 1)  สมาชิกในชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา  มีความเขาใจในระบบการศึกษา  
การมีสวนเกี่ยวของกันระหวางสถานศึกษา  ชุมชน  และการศึกษา 
 2)  สมาชิกในชุมชนใหความสนใจชุมชนของตนเอง สถานศึกษาในชุมชน ตั้งใจที่จะ
รวมมือกันแกไขปญหา  สงเสริมและพัฒนาชุมชน 
 3)  สมาชิกในชุมชนมีความพรอมที่จะเสียสละเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 4)  เปนชุมชนที่เขมแข็ง  มีความสามัคคี  เปนประชาธิปไตย  มีวินัย  มีองคกร หรือผูนํา
ชุมชนที่เปนแกนหลักในการพัฒนา 
 5)  ยินดีรับรูขอมูลขาวสารของสถานศึกษา  ใหความรวมมือดวยความเต็มใจอยาง
สม่ําเสมอ     
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ตาราง  14  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของผูบริหารที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม   
(N =  365) 

 
ลําดับที่      คุณลักษณะของผูบริหารที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม                                     ความถี่     รอยละ   
     1       ไมมีคุณธรรมดานความเสียสละ  เอื้อเฟอเผื่อแผ  เอื้ออาทร  น้ําใจชวยเหลือสังคม   179      13.48 
              เห็นแกประโยชนสวนตนไมเสียสละหรืออุทิศเวลาเพื่อชุมชน ไมรูจักทํางาน 

เพื่อสวนรวม 
     2       ใจแคบ ไมเปดกวางและไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                178       13.40 
     3       ขาดความเชื่อมั่น หรือไมใหความไววางใจการที่ชุมชนจะเขามามีบทบาท  172     12.97 
              ในการบริหารของสถานศึกษาไมสนับสนุน หรือเปดโอกาสใหชุมชนเขามา 

มีสวนรวม 
     4      ไมมีภาวะผูนําขาดสามัญสํานึกในการวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจ ไมกลาคิด       169      12.73 
             กลาทํา กลาเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเชิงพัฒนาหรือความคิดรางสรรค 
     5      ไมใหความสําคัญ ไมเห็นคุณคาของชุมชนไมสนใจความเปลี่ยนแปลงของชุมชน   166 12.50 
             ขาดการศึกษา ขอมูลของชุมชน ไมรู หรือไมเขาใจธรรมชาติและความตองการ 

ของชุมชน 
     6      ขาดบุคลิกภาพที่ดี มีภาพลักษณที่ไมดี ขาดวินัยไมตรงตอเวลา ขาดความนาเชื่อถือ       82        6.18 
              หรือการยอมรับ ไววางใจจากชุมชน 
     7       แปลกแยกจากชุมชน บทบาทในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนนอย ไมเขารวม      71        5.35 
             กิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
     8       ไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี                                                          60 4.52 
     9       ไมมีวิสัยทัศน                   59        4.44 
    10      ภาวะผูนําสูงเกินไป ยึดหลักการบริหารแบบอัตตาธิปไตย           48        3.61 
    11      ขาดความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  การปฏิรูปการศึกษา 37        2.79 
              และการบริหารการศึกษาและ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    12      ขาดความยุติธรรมเห็นแกพวกพอง                                                            33       2.48 
    13     ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังจริงใจ  ไมกระตือรือรน 29        2.18 
              ไมติดตามขอมูลขาวสาร  ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และไมพัฒนาตนเอง 
    14     ขาดการติดตอสื่อสารที่ดี หรือประสานความรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ   18        1.36 
    15      ไมซื่อสัตยสุจริต มีพฤติกรรมไมโปรงใส                                          15        1.13 
    16     ไมมีเหตุผล          12        0.90 
               รวม                                                                  1,328       100.00 
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 จากตาราง  14  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของผูบริหารที่เปนอุปสรรคตอ 
การมีสวนรวม  พบวา 
 คุณลักษณะของผูบริหารที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมสูงสุด 5 ลําดับแรก  ไดแก 
 1)  เปนผูไมมีคุณธรรมดานความเสียสละ  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  เอื้ออาทร  มีน้ําใจชวยเหลือ
สังคม  เห็นแกประโยชนสวนตนไมเสียสละหรืออุทิศเวลาเพื่อชุมชน  ไมรูจักทํางานเพื่อสวนรวม 
 2)  มีจิตใจคับแคบ  ไมเปดกวางและไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 3)  ขาดความเชื่อมั่น  หรือไมใหความไววางใจการที่ชุมชนจะเขามามีบทบาทใน 
การบริหารของสถานศึกษาไมสนับสนุน  หรือเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในสถานศึกษา 
 4)  ไมมีภาวะผูนําขาดสามัญสํานึกในการวินิจฉัยส่ังการ  หรือตัดสินใจ ไมกลาคิด   
กลาทํา  กลาเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเชิงพัฒนาหรือความคิดสรางสรรค 
  5)  ไมใหความสําคัญ ไมเห็นคุณคาของชุมชนไมสนใจความเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
ขาดการศึกษาขอมูลของชุมชน  ไมรู  หรือไมเขาใจธรรมชาติและความตองการของชุมชน 
 
 
ตาราง  15  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของบุคลากรที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม   
                  (N =  365) 
 
ลําดับที่      คุณลักษณะของบุคลากรที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม                               ความถี่     รอยละ    
     1      การใชคําพูด  หรือกิริยาที่ไมสุภาพ  ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี                                             175       12.61 
     2      ขาดความตระหนัก  ละเวนการปฏิบัติหนาที่  ขาดความเอาใจใส รับผิดชอบ                  162       11.67 
             ในการปฏิบัติหนาที่ตอชุมชนอยางจริงจัง 
     3      มีความรู ความสามารถทางเทคโนโลยีนอย วุฒิการศึกษาต่ํา และไมพัฒนาตนเอง          159       11.46 
             อยางตอเนื่อง 
     4      ขาดความกระตือรือรนหรือความสามัคคีในการรวมกันปฏิบัติงานกับชุมชน                 136         9.80 
     5      ขาดความรูและเขาใจชุมชนไมเห็นคุณคาความสําคัญของชุมชน แปลกแยก                  124         8.93 
             จากชุมชนไมใกลชิด  ไมเขาประชุม  หรือรวมมือในกิจกรรมของชุมชน 
     6      ขาดคุณธรรม  จริยธรรมดานความเสียสละ  เอื้อเฟอเผื่อแผเห็นแกประโยชน  111        7.99 
              สวนตน ไมรูจักทํางานเพื่อสวนรวม 
     7       ไมมีวิสัยทัศน  ปดกั้นตนเอง  มีทัศนคติไมดีตออาชีพ ไมติดตามขอมูลขาวสาร               98        7.06 
              ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
     8       การยึดหลักการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดการศึกษาแบบเกา   86        6.20 
              ตามความตองการของครูเปนหลัก ขาดความรูความเขาใจการศึกษาตามแนวปฏิรูป 
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ตาราง 15 (ตอ)  ปจจยัดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของบุคลากรที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม   
                          (N =  365) 
 
ลําดับที่      คุณลักษณะของบุคลากรที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม                                 ความถี่     รอยละ   
     9       ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                                                                                74        5.33 
    10      ไมมีความสามารถในการรับรูปญหา  แกไขปญหาอยางสรางสรรค                                 53       3.82 
    11      ขาดภาวะผูนํา ไมกลาพูด กลาคิด กลาทํา เสนอแนะ  หรือแสดงความคิดเห็น                  42       3.03 
    12      ขาดบุคลิกภาพหรือภาพลักษณที่ดี  ขาดความนาเชื่อถือ หรือมีปญหาสวนตัว                  40      2.88  
              ของบุคลากร  และไมไดรับความไววางใจจากชุมชน 
    13      ไมมีความสามารถในการประยุกตใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา                                          37      2.67 
    14      ไมเปนประชาธิปไตยไมเขาใจหลักการบริหารแบบมีสวนรวม                                       34      2.45 
    15      ไมมีวินัยการ ตรงตอเวลา                                                                                                  29      2.09 
    16      ไมมีเหตุผล                                                                                                                         17      1.22 
    17      มีที่พักอาศัยอยูไกล  หรือเปนบุคลากรที่มาจากชุมชนอื่น  ไมรูจักหรือใกลชิด                  11      0.79 
              กับคนในชุมชน  ไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของชุมชน 
 รวม                                                            1,388     100.00 

 
 
 
 จากตาราง  15  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนคุณลักษณะของบุคลากรที่เปนอุปสรรคตอ 
การมีสวนรวม  พบวา  
 คุณลักษณะของบุคลากรที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมสูงสุด  5 ลําดับแรก ไดแก 
 1)   การใชคําพูด  หรือกิริยาที่ไมสุภาพ  ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี 
 2)   ขาดความตระหนัก  ละเวนการปฏิบัติหนาที่  ขาดความเอาใจใส รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตอชุมชนอยางจริงจัง 
 3)   มีความรู ความสามารถทางเทคโนโลยีนอย วุฒิการศึกษาต่ํา และไมพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
 4)  ขาดความกระตือรือรนหรือความสามัคคีในการรวมกันปฏิบัติงานกับชุมชน                        
 5)  ขาดความรูและเขาใจชุมชนไมเห็นคุณคาความสําคัญของชุมชน  แปลกแยกจาก 
ชุมชน  ไมใกลชิด  ไมเขาประชุม หรือรวมมือในกิจกรรมของชุมชน 
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ตาราง  16  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา  
                  ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
การปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนอุปสรรค 
ตอการมีสวนรวม  

ความถี่      รอยละ 

       1     ไมเปดโอกาสใหมีบทบาท  แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนา                   137       13.39 
             สถานศึกษาในทุกขั้นตอน 
       2     ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ  หรือขาดการนําไปใช    132       12.90 
 ใหเกิดประโยชน 
       3     ขาดการประสานความรวมมือในแนวทางที่จะเปนประโยชนกับ คณะกรรมการ            121       11.83 
              อยางจริงจังตอเนื่อง 
       4     ไมเห็นความสําคัญ  ใหการยอมรับ  ยกยองใหเกียรติตอคณะกรรมการ                           119       11.63 
       5     ขาดการประชาสัมพันธ  การรายงานขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวของ    117       11.45 
             สถานศึกษาตอคณะกรรมการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
       6     การแจงขอมูลเท็จ  ไมโปรงใส  หรือปกปดผลการดําเนินงานตางๆ                                 105       10.26 
       7     ไมมีการประชุมช้ีแจงนโยบาย  การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง                    93         9.09 
       8     ขาดการอํานวยความสะดวก  การใหคําแนะนํา  หรือช้ีแจงความรูความเขาใจ                   70         6.84 
             ในเรื่องของการศึกษา  และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       9     ไมมีการแตงตั้ง  หรือเลือกสรรคณะกรรมการอยางจริงจัง  ไมใหความสําคัญ              58        5.67 
             ตอการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา 
     10     ไมเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรม                                     39       3.81 
     11    ไมเปนประชาธิปไตย หรือขาดความยุติธรรมแกทุกฝาย                                                   32       3.13 
 รวม                                                            1,023  100.00 

 
 
 จากตาราง   16  ปจจัยดานโรงเรียนที่ เปนลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  พบวา   
 ลักษณะการปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนอุปสรรคตอ 
การมีสวนรวมสูงสุด 5 ลําดับแรก  ไดแก 
 1)   ไมเปดโอกาสใหมีบทบาท  แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนา 
สถานศึกษาในทุกขั้นตอน 
 2)   ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการสานศึกษา  หรือขาดการนําไปใชให
เกิดประโยชน 



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

 99 

 3)   ขาดการประสานความรวมมือในแนวทางที่จะเปนประโยชนกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางจริงจังตอเนื่อง 
 4)  ไมเห็นความสําคัญ  ใหการยอมรับ  ยกยองใหเกียรติตอคณะกรรมการสถานศึกษา  
 5)  ขาดการประชาสัมพันธ  การรายงานขอมูลขาวสาร  ความเคลื่อนไหวของ 
สถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ                              
 
 
ตาราง  17  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน  
                   รวมถึงผลงานของโรงเรียนที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
ลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึง                    
ผลงานของโรงเรียนที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  

 ความถี่ รอยละ 

      1      ไมสนับสนุน ชวยเหลือ เขารวมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสตางๆ ไมมี      168        15.89 
             ปฏิสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
      2      ไมประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของนักเรียน  ผลงานของโรงเรียนใหชุมชนทราบ        165        15.61 
      3      จัดกิจกรรมที่ไมสงเสริมความรวมมือของชุมชน  ไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามา              145        13.72  
 มีสวนรวมใน กิจกรรมของโรงเรียน 
      4     ขาดความเอาใจใส รับผิดชอบ หรือเพิกเฉยตอการขอความชวยเหลือของชุมชน              132        12.49 
      5      ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผลงานของโรงเรียนที่มีการพัฒนาไมเปนที่นาพอใจ             89         8.42 
      6      ไมรวมเขาเปนสมาชิก  กรรมการ  หรือมีบทบาทในการรวมพัฒนาแกไขปญหา                66         6.24 
             ของชุมชน 
      7      ไมเปดโรงเรียนเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนและชุมชน                           60         5.68 
      8      การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ไมสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนโดยตรง                          59         5.58 
             สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย 
      9      ไมพัฒนาหลักสูตร  หรือการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถิ่น                       44         4.16 
     10     ไมนําภูมิปญญาทองถิ่น หรือวิทยากรทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา                            41         3.88 
     11     ผลงานของโรงเรียนที่ขาดแหลงขอมูลขาวสารที่เปนจริง                                                  32         3.03 
     12     ผูนํากิจกรรม โครงการตางๆขาดความเชี่ยวชาญหรือไมชํานาญการ                                 28         2.65 
     13     ขาดการประสานงานที่ดีและรวด                                                                                     16         1.51  
     14     การลงโทษผูเรียนโดยวิธีรุนแรง                                                                                       12         1.14 
 รวม                                                              1,057       100.00 
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             จากตาราง  17  ปจจัยดานโรงเรียนที่เปนลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน รวมถึงผลงานของโรงเรียนที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  พบวา 
 ลักษณะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผลงานของโรงเรียน 
ที่เปนอุปสรรคสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก 
 1)  ไมสนับสนุน  ชวยเหลือ  เขารวมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสตางๆ  ไมมี 
ปฏิสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
 2)  ไมประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของนักเรียน  ผลงานของโรงเรียนใหชุมชนทราบ 
 3)  จัดกิจกรรมที่ไมสงเสริมความรวมมือของชุมชน  ไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
 4)  ขาดความเอาใจใส  รับผิดชอบ  หรือเพิกเฉยตอการขอความชวยเหลือของชุมชน 
 5)   ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผลงานของโรงเรยีนที่มีการพัฒนาไมเปนที่นาพอใจ                               
 
 
ตาราง  18  ปจจัยดานชุมชนที่เปนคุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
                  ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  (N =  365) 
 

ลําดับที่ 
  คุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  

 ความถี่     รอยละ   

     1       มีภารกิจมาก ไมใหความรวมมือ  ขาดความรับผิดชอบในการเขารวมปฏิบัติหนาที่   173      12.14 
             ตามบทบาทของคณะกรรมการ 
     2       ขาดคุณธรรมดานความเสียสละ  คํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนสําคัญ                       171      12.00 
     3       ขาดความรูความเขาใจในการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และ                169       11.86 
             การปฏิรูปการศึกษา 
     4      ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวม  หรือเขารวมเปนคณะกรรมการโดยไมเต็มใจ                 165       11.58 
     5      ขาดความรับผิดชอบในการรวมรับรูและแสดงความคิดเห็นที่จะเปนประโยชน 144       10.11 
 ตอชุมชน 
     6       ขาดความสามารถในการติดตอสื่อสาร  หรือประสานความรวมมือหรือการโนมนาว    121        8.49 
             กระตุนใหเกิดการระดมความคิด ความสามารถ ประสบการณมาใชใหเกิดประโยชน 
     7       มีทัศนคติที่ไมดีตอสถานศึกษา  ไมไววางใจหรือยอมรับสถานศึกษา                             100         7.02 
     8       ปดกั้น ไมเปดโอกาส  หรือไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ไมยืดหยุน                           98         6.88 
     9       ไมสนใจขอมูลขาวสาร                                                                                                     67         4.70 
    10      ไมมีวิสัยทัศน                                                                                                 53         3.72 
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ตาราง  18 (ตอ)  ปจจยัดานชมุชนที่เปนคุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการ 
สถานศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม (N =  365) 

 

ลําดับที่ 
คุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  

 ความถี่ รอยละ  

    11      ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะคณะกรรมการ                                       50         3.51 
    12      มีมนุษยสัมพันธที่ไมดีตอบุคลากรของโรงเรียนและชุมชน                      38         2.67 
    13     ไมเปนประชาธิปไตย เห็นแกพวกพอง ขาดความยุติธรรม                                     29        2.03 
    14      ไมไดรับการยอมรับ และความไววางใจจากชุมชน                                                     18         1.26 
    15      ไมมีวิธีการแกไขปญหาอยางเหมาะสม                                                                         16         1.12 
    16      ไมมีเหตุผล                                                                                                                     13         0.91 
    รวม                                                               1,425       100.00 

 
 
 จากตาราง   18   ปจจัยดานชุมชนที่ เปนคุณลักษณะของกรรมการที่ เขารวมเปน 
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม พบวา   
 คุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนอุปสรรคตอ 
การมีสวนรวมสูงสุด  5  ลําดับแรก  ไดแก 
 1)  เปนผูที่มีภารกิจมาก  ไมใหความรวมมือ  ขาดความรับผิดชอบในการเขารวมปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทของคณะกรรมการ 
 2)  ขาดคุณธรรมดานความเสียสละ  คํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 
 3)  ขาดความรูความเขาใจในการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ 
การปฏิรูปการศึกษา 
 4)  ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวม  หรือเขารวมเปนคณะกรรมการโดยไมเต็มใจ                       
 5)  ขาดความรับผิดชอบในการรวมรับรูและแสดงความคิดเห็นที่จะเปนประโยชน 
ตอชุมชน       
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ตาราง  19   ปจจัยดานชุมชนที่เปนลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่เปนอุปสรรคตอ  
                   การมีสวนรวม  (N =  365) 
    
ลําดับที่      คุณลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม         ความถี่     รอยละ   
      1      สมาชิกในชุมชนไมมีความพรอมในการใหความรวมมือกับชุมชน  ไมมี                     172       15.01 
              ความจริงจังจริงใจใหกับชุมชน 
      2      เปนชุมชนที่ออนแอ  ขาดผูนําในการพัฒนา  เปนแหลงเสื่อมโทรมทางคุณธรรม         171       14.92 
             จริยธรรมมีปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหายาเสพติด  ปญหาอบายมุข  และปญหา 
             อาชญากรรม 
      3      ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  ขาดความรูความเขาใจในการศึกษา                        166        14.49 
      4      ไมมีคุณลักษณะของผูเสียสละ  เชน  ไมมีเวลาใหกับชุมชน  ไมคํานึงถึง                     150        13.09 
              ผลประโยชนสวนรวม 
      5      เปนชุมชนที่เปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือคํานึงถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ        147       12.83 
              เปนสิ่งสําคัญ 
      6      สมาชิกในชุมชนมีทักษะเฉื่อยชา  เฉยเมย  ตอตานสังคม                                                81          7.07 
      7      สมาชิกในชุมชนไมสนใจรับรูขอมูลขาวสาร  หรือติดตามการเปลี่ยนแปลง                  69          6.02 
             ของชุมชนในการพัฒนา 
      8      มีความหลากหลายทางเผาพันธุ  จารีตประเพณี  ทัศนคติและความคิดเห็น     57         4.97 
 ของชุมชน 
      9      สมาชิกในชุมชนไมมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน                                                                     45         3.93 
     10     มีคานิยม  หรือทัศนคติเปนผูรับมากกวาผูให                                                                    32         2.79 
     11     สมาชิกในชุมชนไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอชุมชน                                     21       1.83 
     12     ชุมชนที่มีลักษณะเปนชุมชนเมือง  หรือชุมชนใหม                                                           19        1.66 
     13     สมาชิกในชุมชนเปนผูมีการศึกษานอย                                                                              16        1.39      
               รวม                                                            1,146       100.00 

 
 
 จากตาราง  19  ปจจัยดานชุมชนที่เปนลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่เปนอุปสรรค 
ตอการมีสวนรวม  พบวา   
 ลักษณะของชุมชนและคนในชุมชนที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมสูงสุด  5  ลําดับแรก  
ไดแก 
 1)  สมาชิกในชุมชนไมมีความพรอมในการใหความรวมมือกับชุมชน  ไมมีความ
จริงจังจริงใจใหกับชุมชน 
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 2)  เปนชุมชนที่ออนแอ  ขาดผูนําในการพัฒนา  เปนแหลงเสื่อมโทรมทางคุณธรรม  
จริยธรรม  มีปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหายาเสพติด  ปญหาอบายมุข  และปญหาอาชญากรรม 
 3)  สมาชิกในชุมชนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  ขาดความรูความเขาใจ 
ในการศึกษา 
 4)  ไมมีคุณลักษณะของผูเสียสละ  เชน  ไมมีเวลาใหกับชุมชน  ไมคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวม 
 5)  เปนชุมชนที่เปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  หรือคํานึงถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เปนสิ่งสําคัญ          
  

 
 


