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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของ

กรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว 
เขต 1  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 1,332 คน 148 
โรงเรียน โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือ ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา จํานวน 444 คน ผูแทนองคกรสวน
ทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 296 คน ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา จํานวน 296 คน ผูแทน
ครู/ผูบริหาร จํานวน 296 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 315 คน ประกอบดวย ผูทรง
คุณ/ผูแทนศาสนา จํานวน 105 คน ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 70 คน ผูแทน
ผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา จํานวน 70 คนผูแทนครู/ผูบริหาร จํานวน 70 คน และทําการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Sampling) ใหไดรายช่ือโรงเรียนในแตละอําเภอ  

เคร่ืองมือในการวิจัยใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 37 ขอ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน แบบทางเดียว 
(One - way ANOVA)  

 
 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
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ผลการวิจัยพบวา  

1. กรรมการโรงเรียน (ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา ผูแทนปกครององคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา และผูแทนครู/ผูบริหาร) มีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ดานการมีสวนรวมในการคิด
ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และดาน
การมีสวนรวมในการติดตามผล พบวา อยูในระดับมาก  

2. กรรมการโรงเรียนท่ีมีสถานภาพตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการวิเคราะหรายคู พบวา ผูทรง
คุณ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนด
วิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร 
มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทน
องคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน กับ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมี
สวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/
ผูแทนองคกรชุมชน กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มี
ความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคู  
ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน มีความคิดเห็นในการมี 
สวนรวมกําหนดวิสัยทัศนไมตางกัน 
 

ABSTRACT  
The purposes of the study were : to compare the participation of the school board members 

categorized into 4 groups : the qualified/religious representatives, the local/community representatives, 
the guardian/alumni representatives and the teacher/administrator representatives.  

The population in this study consisted of 1,332 school board members from 148 schools. 
They were 444 qualified/religious representations, 296 local/community representatives, 296 
guardian/alumni representatives and 296 teacher/administrator representatives.  

The sample included 315 school board members. They were 105 qualified/religious 
representatives, 70 local/community representatives, 70 guardian/alumni representatives and 70 
teacher/administrator representatives, selected by Stratified Sampling random sampling.  
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The instrument was a 37 – item five – point rating scale questionnaire. The statistical analysis 
included mean, standard deviation and one - way ANOVA.  

The results of the study were as follows :  
1) As a whole, the school board members (qualified/religious representatives, local/ 

community representatives, guardian/alumni representatives and teacher/administrator representatives) 
had the participation in determining vision of the schools at a high level Considering each aspect, 
participation in decision making, participation in managing vision, participation in benefit and 
participation in a follow – up, it was found that they were at a high level.  

2) The school board members with different status had different opinions in the participation 
in determining vision at the .05 level of significance. From the comparison of each pair, it was found as 
follows : the qualified/religious representatives had different opinions in the participation in determining 
vision at the .05 level of significance from the guardian/alumni representatives, the qualified/religious 
representatives had different opinions in the participation in determining vision at the .05 level of 
significance from the teacher/administrator representatives, the local/community representatives had 
different opinions in the participation in determining vision at the .05 level of significance from the 
guardian/alumni representatives, the local/community representations had different opinions in the 
participation in determining vision at the .05 level of significance from the teacher/administrator 
representations, and the guardian/alumni representatives had different opinions in the participation in 
determining vision at the .05 level of significance from the teacher/administrator representatives. Only 
one pair the qualified/religious representatives and the local/community representatives, there was no 
significant difference.  
 
ความสําคัญของปญหา  

การจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหบุคคลมีสวนรวม นับเปนแนวคิดหลักท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคตของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะเปนรูปแบบท่ีมีความยืดหยุน ถือความสามารถของบุคคลมากกวาสถานภาพในหนวยงาน  

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความพยายามท่ีจะใหชุมชนและโรงเรียนรวมมือกันในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แตในทางปฏิบัติชุมชนเห็นวา การจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของทางโรงเรียน ทําให
การจัดการศึกษาในชุมชนไมสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง การมีสวนรวมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงเปนเพียงนโยบายและแนวความคิดจาก หนวยเหนือ การท่ี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

58 

โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวา การจัดการ
ศึกษาจะตองใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ดังจะเห็นไดวาโรงเรียนประถมศึกษาเปนสวนหน่ึงของชุมชนท่ีมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด ท่ีจะตองดําเนินการจัดกระบวนการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยเนน
ความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม ตลอดจนความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542 : 15) ชุมชนจึงมีสวนใหประสบการณท่ีเปนรากฐานทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และเจตคติ ใหแกผูเรียน  

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใหกรรมการสถานศึกษา ได เปนผูรวม
ในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา เพราะท่ีท่ีผานมา พบวาการกําหนดวิสัยทัศนเกิดจากผูบริหาร 
และกรรมการสถานศึกษา เปนผูเขามาใหความรวมมือ สนับสนุนแนวคิดของผูบริหารเปนสวนมาก  
จึงเปนผลใหการบริหารโดยท่ัวไปยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย  

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบใน
การตอบคําถามตอไปนี ้5  

1. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนมากนอยเพยีงไร  
2. กรรมการสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพทางตําแหนงตางกนัมีสวนรวมกาํหนดวิสัยทัศนท่ี

แตกตางกันหรือไม  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  
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2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรเปาหมายไดแก กรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 148 โรงเรียน ในการกําหนดประชากร มีกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนละ 9 คน ดังนั้น ประชากรสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้คือจํานวนกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย
ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา จํานวน 444 คน ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 296 คน 
ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา จํานวน 296 คน ผูแทนครู/ผูบริหาร จํานวน 296 คน  

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางใน ประคอง กรรณสูต, 
2538 : 357) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 315 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
โดยใชอําเภอเปนระดับช้ัน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 9 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณ 2 คน /ผูแทนศาสนา 1 คน/ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 คน/ผูแทนองคกรชุมชน 1 
คน/ผูแทนผูปกครอง 1 คน/ผูแทนศิษยเกา 1 คน/ผูแทนครู 1 คน/ผูบริหาร1 คน จํานวนทั้งหมด 35 
โรงเรียน และทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ใหไดรายช่ือโรงเรียนในแตละอําเภอ โดย
กําหนดสัดสวน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางข้ึนดวยตนเอง โดยผานการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ และความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถาม
กรรมการสถานศึกษา ในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 แบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 6  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติดําเนินการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ดาน
การมีสวนรวมในการติดตามผลกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน  
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ผลการวิจัย  
กรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดยท่ีดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมจัดทําวิสัยทัศน ดานการมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน และดานการมีสวนรวมติดตามผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา  

ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวม
ในการนําเสนอความตองการ ความคาดหวังท่ีตองการใหโรงเรียน มีภาพในอนาคต มีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมากรรมการถานศึกษาไดมีสวนรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดานท่ีเปน
อุปสรรค และกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนดานท่ีเปน
จุดออน มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

ดานการมีสวนรวมจัดทําวิสัยทัศน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมเสนอวิสัยทัศนโรงเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวม
รับผิดชอบกําหนดทรัพยากร แหลงทรัพยากร เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมการกําหนดวิสัยทัศน มี
คาเฉล่ีย และกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมประชาสัมพันธถึงการดําเนินกิจกรรมการกําหนดวิสัยทัศน
ใหชุมชนไดทราบ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวสัิยทัศน
ของโรงเรียนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษาได
มีสวนรวมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนจากการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
กรรมการสถานศึกษายอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากวิสัยทัศนของโรงเรียน มีคาเฉล่ีย และกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมสรุปผลการแกไขวิสัยทัศน มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

ดานการมีสวนรวมติดตามผล กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียนดานการมีสวนรวมในการติดตามผล อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวม
ในการประเมินความพึงพอใจวิสัยทัศนสถานศึกษา ของคณะกรรมการวิพากษวิสัยทัศน มีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมากรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการการวิพากษ 
วิสัยทัศน มีคาเฉล่ีย และกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการออกแบบการประเมินวิสัยทัศนของ
โรงเรียน มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

กรรมการสถานศึกษาระหวาง ผูแทนผูปกครอง/ศิษยเกา กับ ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา  
มีความเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาระหวาง ผูแทนผูปกครอง/ศิษยเกา กับ ผูแทนองคกรปกครอง
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อภิปรายผล  

กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดานของการมีสวนรวม พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ
ในปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงในสวนของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข เพิ่มเติม 2545 ท่ีกําหนดใหประชาชน ชุมชน และทองถ่ินมีสวน
รวมในการจัดการศึกษามากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาอยางแทจริง จึงทําใหชุมชนและทองถ่ินมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมในโรงเรียนมากข้ึน และในปจจุบันโรงเรียนก็เปดกวางรับปญหา ความตองการของชุมชน 
และทองถ่ินวาตองการใหโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาอยางไรใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมน จึงทําใหโรงเรียนกับชุมชนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันมากข้ึน กรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนจะคุนเคยและสนิทสนม กับคณะครู นักเรียน จึงทําใหการมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยของกรรมการของโรงเรียนอยูในระดับมาก   

ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะกรรมการ
สถานศึกษาใหความสําคัญในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนและเห็นวาการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียนเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีราบร่ืน (ประกอบ คุณารักษ, 2543 : 28) 
เพราะการมีสวนรวมคิดตัดสินใจเปนกรอบสําคัญในการบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคการ 
ไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน ตางมีความจําเปนตองมีการคิดตัดสินใจเปนกรอบในการ
ทํางานดานตางๆ ท้ังส้ิน (สุเมศวร พรมมินทร, 2544 : 33) กลาววาคณะกรรมการสถานศึกษาให
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ดานการมีสวนรวมจัดทําวิสัยทัศน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 
กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมเสนอแนะความคิดเห็น และรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอจึงมีความคิดเห็นวาการมีสวนรวมจักทําวิสัยทัศนอยูในระดับมาก  

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวสัิยทัศน
ของโรงเรียนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีประสบการณมีความสามารถในการระดมทรัพยากร ไมวาจะเปน
งบประมาณหรือทรัพยากรที่มีในทองถ่ิน โดยเฉพาะสถานท่ีในชุมชนท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับ
นักเรียนใชเปนแหลงเรียนรูไดนั้น จึงงายตอการนําทรัพยากรที่มีอยูมาสนับสนุนในดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ วิชัย ราษฎรศิริ (2522 : 30) กลาววา  กรรมการ
โรงเรียนท่ีมีฐานะดีอาจชวยโรงเรียนดวยกําลงทรัพย ผูมีฐานะไมคอยดีอาจอุทิศกําลังกายชวยเหลือ
โรงเรียน ผูท่ีมีแหลงประกอบการดีอาจจัดสถานท่ีประกอบการของตนเปนแหลงเรียนรูใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติ จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวากรรมการสถานศึกษามีความมุงม่ัน ตั้งใจและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวมทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีรับผิดชอบบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไวทานจึง
มีความกลาท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนจากการกําหนดวิสัยนของโรงเรียน สําหรับการมีสวน
รวมสรุปผลการแกไขวิสัยทัศนมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะกรรมการสถานศึกษาสวน
ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจึงขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย  
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ดานการมีสวนรวมติดตามผล กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียนดานการมีสวนรวมในการติดตามผล อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนอาจเปนเพราะกรรมการ
สถานศึกษามีโอกาสวัดความพึงพอใจของคณะกรรมการสถนศึกษากอนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน จึงมี
ความเห็นวามีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจวิสัยทัศนสถานศึกษาของคณะกรรมการวิพากษ
วิสัยทัศนมีคาเฉล่ียสูงสุด และกรรมการสถานศึกษาเห็นวาการมีสวนรวมในการออกแบบการประเมิน
วิสัยทัศนของโรงเรียนมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา กรรมการสถานศึกษาสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จึงมีความไมม่ันใจและไมคุนเคยกับการออกแบบวิสัยทัศน การจัดทํา
เอกสาร เพราะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีความชํานาญหรือมีความถนัดในการแสดงความคิดเห็น 
เปนผูเสนอแนะมากงานดานวิชาการ จึงมีความคิดเห็นวาการมีสวนรวมในการออกแบบการประเมินมี
คาเฉล่ียต่ําสุด  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ สนับสนุนสมมติฐานนั่นคือ กรรมการสถานศึกษาท่ีมี
สถานภาพตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือวิเคราะหรายคู พบวา ผูทรงคุณวุฒิ/ผูแทนศาสนากับผูแทน
ผูปกครอง /ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูทรงคุณวุฒิ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการมีสวน
รวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
ผูแทนองคกรชุมชน กับ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนด
วิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
ชุมชนกับผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการ
มีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคู ผูทรงคุณวุฒิ/ผูแทน
ศาสนา กับ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศนไมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณาดูจากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแลวพบวา กรรมการโรงเรียนท่ีมี
สถานภาพตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั้น อาจเนื่องมาจาก กรรมการโรงเรียนยังไมรับรูถึงจุดมุงหมายของกลุม
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นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงตัวแปรตน แลวพบวา มีความแตกตางกันในสถานภาพ ซ่ึง  
ศิริกาญจน โกสุมภ (2542 : 183) ไดอธิบายวา การทํากิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนมี
ขอจํากัดอันทําใหการมีสวนรวมไมเต็มท่ี เนื่องมาจากความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน โดยฝาย
หนึ่งรูสึกวาตนเองดอยอํานาจกวา หรือวาอีกฝายหนึ่งรูสึกวาตนเองมีทรัพยากรเชิงอํานาจดอยกวา เชน 
เปนผูมีความรูนอยกวา จึงไมปรารถนาจะเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี ยิ่งไปกวานั้นการ มีสวนรวมนั้น
จะตองอาศัยการประสานงานกันทุกฝาย ปรีชา คัมภีรปกรณ (2540 : 124-125) กลาวไววา ความรวมมือ
ของบุคลากรในการสรางความสัมพันธกับชุมชนน้ัน บคลากรโรงเรียนทุกคนจะตองประสานงานกันทุก
ฝาย และนอกเหนือจากนั้นคือ จะตองดูองคประกอบความพรอมของโรงเรียนประกอบดวย เพราะวา
ความสัมพันธระหวางท้ังสองฝายจะเกิดข้ึนไมได หากความพรอมของชุมชนโดยเฉพาะความพรอมใน
ดานความคิดเห็นไมทําใหเกิดข้ึน 

นอกเหนือจากท่ีกลาวไปแลวนั้น เม่ือดูท่ีการวิเคราะหรายคู พบวา ผูแทนผูปกครอง/ศิษยเกา 
มีคาเฉล่ียนอยกวา ผูแทนครู ซ่ึงสอดคลองกับ สุวัฒน มุทธเมธา (2524 : 36-38) กลาวถึงอุปสรรคและ
ปญหาของความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน วามีสาเหตุมาจาก ความสับสนของบทบาทในแตละ
ฝาย คือ ท้ังฝายโรงเรียนซ่ึงเดิมมุงรับผิดชอบการใหวิชาความรู และฝายผูปกครองซ่ึงมุงแตจะนําบุตร
หลานเขาเรียน จึงทําใหไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเทาท่ีควร เปนตน นอกจากนั้นมีความแตกตาง
ของการดําเนินงานโรงเรียน โดยครูในโรงเรียนตาง ๆ มีความเขาใจในเร่ืองการศึกษาตางกัน และ
สอดคลองกับ สุพิชญา ธีระกุล (2521 : 57 - 59) ท่ีกลาววา ผูปกครองมักมีทัศนคติดั้งเดิม และ
ประสบการณเกาๆ ท่ีเคยมีตอครูและสถานศึกษา โดยเปนลักษณะท่ีไมสงเสริมตอการใหความรวมมือ
กับสถานศึกษา เชน คิดวาการสอนน้ันเปนหนาท่ีของครู เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยทําใหผูปกครอง
ไมใหความรวมมือกับทางสถานศึกษา หรืออาจเกิดข้ึนมาจากทัศนะคติของครู ซ่ึง สุพิชญา กลาววา ครู



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

65 

 
ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจยัในคร้ัง ผูวิจยัคิดวาควรมีการกําหนดแนวทางใหการกําหนดวิสัยทัศนคร้ัง
ตอไป ดังน้ี  

1. ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการแกไขวิสัยทัศน  
2. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมออกแบบการประเมินวสัิยทัศน  
3. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการติดตามผลการกําหนดวิสัยทัศน  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ  

2. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลในชวงเวลาหน่ึง จึงนาจะมีการศึกษาขอมูลใน
ระยะยาวและตอเนื่องดวย  
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