
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั
 งนี
  ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเริ!มจากการกาํหนดสัญลกัษณ์  
ที!ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล และลาํดบัขั
นตอนนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนี
  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี!ย 
 S.D. แทน ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบที (t-test) 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบเอฟ (F-test) 
 df     แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ 
 SS  แทน ผลรวมคะแนนเบี!ยงเบนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง (Sum of Square) 
 MS  แทน ค่าเฉลี!ยกาํลงัสอง (Mean of Square) 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 *  แทน นยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั" งนี"ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี"  
 ตอนที$  1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพื"นฐานเกี$ยวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนที$  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี$ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ         
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น  
 ตอนที$  3  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน      
สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์       
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื"นฐานเกี$ยวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งประกอบการ
แปลผล 
  

ตาราง  2  จาํนวนและค่าร้อยละของครูผูส้อน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน     
และขนาดของสถานศึกษา 

  

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
วฒิุการศึกษา     

ปริญญาตรี 258  90.20  
สูงกวา่ปริญญาตรี 28  9.80  

รวม 286  100.00  
ประสบการณ์ในการทาํงาน   

ตํ$ากวา่ 18 ปี 165  57.70  
สูงกวา่ 18 ปี 121  42.30  

รวม 286  100.00  
ขนาดของสถานศึกษา   

ขนาดเล็ก  52  18.20  
ขนาดกลาง 186  65.00  
ขนาดใหญ่ 48  16.80  

รวม 286  100.00  

  
 จากตาราง 2 แสดงว่า ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด          
ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 90.20  ซึ$ งมีประสบการณ์การทาํงานตํ$ากวา่ 18 ปี 
ร้อยละ 57.70 และปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลางมากที$สุดคิดเป็นร้อยละ 65.00 
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 ตอนที�  2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี$ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมและรายดา้น ดงัตาราง 3 - 15 
  
ตาราง  3  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน  

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น 
  

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครูผูส้อน 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.72 0.50 มาก 4 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.94 0.49 มาก 1 
3.  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3.69 0.54 มาก 5 
4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.47 0.50 ปานกลาง 9 
5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 3.49 0.53 ปานกลาง 8 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.82 0.59 มาก 2 
7.  การนิเทศการศึกษา 3.44 0.60 ปานกลาง 11 
8.  การแนะแนวการศึกษา 3.45 0.62 ปานกลาง 10 
9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน     

สถานศึกษา 3.80 0.59 มาก 3 
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 3.51 0.62 มาก 7 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ    

กบัสถานศึกษาและองคก์ร 3.60 0.61 มาก 6 
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น          
ที$จดัการศึกษา 3.44 0.61 ปานกลาง 12 

เฉลี$ย 3.61 0.43 มาก  

  
จากตาราง 3 แสดงวา่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน

เขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.61)  และเมื$อพิจารณา      
เป็นรายดา้น โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันากระบวนการ
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เรียนรู้ ( X = 3.94)  ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ( X = 3.82) และด้านการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 3.80)  
  
ตาราง  4   ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน 3.85 0.71 มาก 1 
2.  การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเกี$ยวกบัปัญหา 

หรือความตอ้งการของสถานศึกษา 3.64 0.65 มาก 6 
3.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา       

เพื$อการพฒันาหลกัสูตร 3.77 0.68 มาก 3 
4.  การจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรและสาระวชิา  

ต่าง ๆ 3.68 0.79 มาก 4 
5.  การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียน      

การสอนและบริหารหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 3.84 0.73 มาก 2 
6.  การนิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 3.63 0.68 มาก 7 
7.  การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 3.66 0.72 มาก 5 

เฉลี$ย 3.72 0.50 มาก  

  
 จากตาราง 4 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด          
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก              
( X = 3.72) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจาก  
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน ( X = 3.85) การนาํ
หลกัสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและบริหารหลกัสูตรอย่างเหมาะสม ( X = 3.84) และ  
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาเพื$อการพฒันาหลกัสูตร ( X = 3.77)    
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ตาราง  5  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน      
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

    

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระ     
และหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3.92 0.80 มาก 5 

2. การจดักระบวนการเรียนรู้ตามเนื"อหาสาระและ
กิจกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดั
ของผูเ้รียน 3.88 0.71 มาก 6 

3. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจริง 3.94 0.70 มาก 4 

4. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การบูรณาการ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ 4.11 0.58 มาก 2 

5. การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที$ดีงามและ         
คุณลกัษณะที$พึงประสงค ์ 4.26 0.66 มาก 1 

6. การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้    
ใหเ้อื"อต่อการเรียนรู้ 4.02 0.61 มาก 3 

7. การนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร 3.72 0.71 มาก 7 
8. การนาํผลการนิเทศการเรียนการสอนมาปรับ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.67 0.66 มาก 8 
เฉลี$ย 3.94 0.49 มาก  

  
 จากตาราง 5 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด         
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก      
( X = 3.94)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที$ดีงามและคุณลกัษณะที$พึงประสงค ์
( X = 4.26) การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ( X = 4.11)  และการจดั
สภาพแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้ใหเ้อื"อต่อการเรียนรู้ ( X = 4.02)     
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ตาราง  6  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 

  

การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การจดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผล      
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 3.54 0.93 มาก 6 

2.  การกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเกี$ยวกบัการวดัผล
และประเมินผลของสถานศึกษา 3.67 0.71 มาก 4 

3.  การกาํหนดระยะเวลาในการวดัและการ
ประเมินผลการเรียน 3.60 0.72 มาก 5 

4.  การพฒันาเครื$องมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ด้
มาตรฐาน 3.72 0.63 มาก 3 

5.  การดาํเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียน
การสอน โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง 3.86 0.62 มาก 1 

6.  การนาํผลการวดัและประเมินผลมาวเิคราะห์  
เพื$อปรับปรุงพฒันา 3.78 0.63 มาก 2 

เฉลี$ย 3.69 0.54 มาก  

  
 จากตาราง 6 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด          
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน        
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.69) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก      
ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การดาํเนินการวดัผล และประเมินผล
การเรียนการสอนโดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง ( X = 3.86)  การนาํผลการวดัและประเมินผล    
มาวิเคราะห์เพื$อปรับปรุงพฒันา ( X = 3.78)  และการพฒันาเครื$องมือวดัผลและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน ( X = 3.72)    
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ตาราง  7  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  

การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การกาํหนดแนวทางการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 3.42 0.64 ปานกลาง 6 

2.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.45 0.67 ปานกลาง 4 

3.  การพฒันาการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.60 0.61 มาก 1 
4.  การจดัทาํโครงการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ      

การศึกษา 3.51 0.67 มาก 2 
5.  การประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ 

วจิยักบัสถานศึกษาอื$น 3.49 0.69 ปานกลาง 3 
6.  การเผยแพร่ผลการวจิยัใหแ้ก่สถานศึกษาอื$น 3.43 0.74 ปานกลาง 5 
7.  การนาํผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3.38 0.67 ปานกลาง 7 
เฉลี$ย 3.47 0.50 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 7 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด           
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ ดา้นการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.47)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก   
ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การพฒันาการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ( X = 3.60)  การจดัทาํโครงการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา ( X = 3.51) และการ
ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยักบัสถานศึกษาอื$น ( X = 3.49)     
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ตาราง  8  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการพฒันาสื$อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

  

การพฒันาสื$อ นวตักรรม  
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

n = 286 
ระดบั อนัดบั 

X  S.D. 
1.  การศึกษา วเิคราะห์ ความจาํเป็นในการใช ้

สื$อและเทคโนโลย ี 3.47 0.66 ปานกลาง 4 
2.  การผลิต หรือพฒันาสื$อ และนวตักรรม   

การเรียนการสอนที$มีคุณภาพ 3.49 0.62 ปานกลาง 3 
3.  การจดัหาสื$อและเทคโนโลยเีพื$อใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 3.64 0.65 มาก 1 
4.  การกาํหนดนโยบายการพฒันาและการใช ้

สื$อเทคโนโลยขีองสถานศึกษา 3.40 0.67 ปานกลาง 5 
5.  การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอื$น    

ในการผลิต จดัหา พฒันาและการใชสื้$อ 
นวตักรรมหรือเทคโนโลยเีพื$อการจดั       
การเรียนการสอน 3.37 0.70 ปานกลาง 6 

6.  การประเมินผลการพฒันาการใชสื้$อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื$อการศึกษา 3.53 0.70 มาก 2 

เฉลี$ย 3.49 0.53 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 8 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด        
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.49) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่แต่ละขอ้อยูใ่นระดบั
ปานกลางและมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัหาสื$อและ
เทคโนโลยีเพื$อใช้ในการจดัการเรียนการสอน ( X = 3.64) การประเมินผลการพฒันาการใช้สื$อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื$อการศึกษา ( X = 3.53)  และการผลิต หรือพฒันาสื$อ และนวตักรรม
การเรียนการสอนที$มีคุณภาพ ( X = 3.49)     
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ตาราง  9  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

  

การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชน 
ทอ้งถิ$น หรือในเขตพื"นที$ใกลเ้คียง 3.73 0.68 มาก 3 

2.  การจดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ใหแ้ก่
ครู สถานศึกษาอื$น บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอื$น 3.55 0.74 มาก 5 

3.  การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอื$น  
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ   
สถาบนัอื$นที$จดัการศึกษาในการจดัตั"ง         
แหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้ที$ใชร่้วมกนั 3.70 0.74 มาก 4 

4.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 4.07 0.74 มาก 2 
5.  การใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั"งในและนอกสถานศึกษา

ในการจดัการเรียนรู้ 4.07 0.73 มาก 1 
เฉลี$ย 3.82 0.59 มาก  

  
 จากตาราง 9 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด        
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
( X = 3.82)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การใช้แหล่งการเรียนรู้ทั"งในและนอกสถานศึกษาในการจดั    
การเรียนรู้ ( X = 4.07)  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ( X = 4.07) และการสํารวจ    
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชน ทอ้งถิ$น หรือในเขตพื"นที$ใกลเ้คียง ( X = 3.73)     
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ตาราง  10  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการนิเทศการศึกษา 

  

การนิเทศการศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ
นิเทศ 3.63 0.68 มาก 1 

2.  การวางแผนการดาํเนินการนิเทศ การเรียน    
การสอน 3.62 0.70 มาก 2 

3.  การจดัระบบนิเทศงานวชิาการ และการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 3.45 0.73 ปานกลาง 3 

4.  การดาํเนินการนิเทศวชิาการและการเรียน    
การสอนในรูปแบบที$หลากหลาย 3.38 0.70 ปานกลาง 4 

5.  การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื$น 3.29 0.70 ปานกลาง 7 

6.  การประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการ 
นิเทศในสถานศึกษา 3.35 0.69 ปานกลาง 5 

7.  การประสานงานกบัเขตพื"นที$การศึกษา               
ในกระบวนการนิเทศงานวชิาการของ       
สถานศึกษา 3.35 0.69 ปานกลาง 5 

เฉลี$ย 3.44 0.60 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 10 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด         
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง           
( X = 3.44)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยู่ในระดบัปานกลางและมาก ซึ$ งเรียง
อนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกได้แก่ การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย          
ในการนิเทศ ( X = 3.63)  การวางแผนการดาํเนินการนิเทศการเรียนการสอน ( X = 3.62) และการ
จดัระบบนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( X = 3.45)   
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ตาราง  11  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

  

การแนะแนวการศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพ
ภายในสถานศึกษาโดยเชื$อมโยงกบัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 3.63 0.74 มาก 1 

2.  การประสานงานกบัวทิยากรและสถาบนั         
การศึกษาภายนอกเขา้มาใหก้ารแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 3.51 0.75 มาก 2 

3.  การติดตามและประเมินผลการจดัการระบบ    
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาภายใน    
สถานศึกษา 3.40 0.72 ปานกลาง 3 

4.  การปรับปรุงระบบการแนะแนวทางวชิาการ    
และวชิาชีพในสถานศึกษา 3.33 0.66 ปานกลาง 5 

5.  การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะ
แนวการศึกษากบัสถานศึกษาอื$นภายในเขตพื"นที$
การศึกษา 3.38 0.74 ปานกลาง 4 

เฉลี$ย 3.45 0.62 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 11 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง       
( X = 3.45) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่แต่ละขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก ซึ$ งเรียงอนัดบั
ค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาโดยเชื$อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน             
( X = 3.63) การประสานงานกบัวิทยากรและสถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มาให้การแนะแนว     
การศึกษาและอาชีพ ( X = 3.51) การติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการ   
แนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา ( X = 3.40)   
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ตาราง  12  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน    
สถานศึกษา 

n = 286 
ระดบั อนัดบั 

X  S.D. 
1.  การกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จและเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตวัชี"วดัของสมศ. 3.71 0.70 มาก 6 

2.  การจดัตั"งคณะกรรมการดาํเนินงานการ
ประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.86 0.70 มาก 1 

3.  การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ตามเกณฑม์าตรฐานของสมศ. 3.81 0.70 มาก 4 

4.  การดาํเนินการตามแผนการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.82 0.72 มาก 3 

5.  การติดตามและตรวจสอบการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.75 0.70 มาก 5 

6.  การประเมินคุณภาพภายในเพื$อปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเนื$อง 3.82 0.67 มาก 2 

เฉลี$ย 3.80 0.59 มาก   

  
 จากตาราง 12 แสดงวา่ ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.80)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก    
ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัตั"งคณะกรรมการดาํเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 3.86) การประเมินคุณภาพภายในเพื$อปรับปรุงพฒันา   
อย่างต่อเนื$อง ( X = 3.82) และการดาํเนินการตามแผนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา ( X = 3.82)    
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ตาราง  13  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 

  

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การสาํรวจความตอ้งดา้นวชิาการของชุมชุม 3.35 0.71 ปานกลาง 5 
2.  การกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมความรู้      

ทางวชิาการแก่ชุมชน 3.30 0.70 ปานกลาง 6 
3.  การจดัทาํแผนในการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

แก่ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ          
ของชุมชน 3.52 0.78 มาก 4 

4.  การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถิ$นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษา 3.62 0.69 มาก 2 

5.  การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่ง
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 3.64 0.68 มาก 1 

6.  การพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศที$เป็นประโยชน์
และสะดวกต่อการศึกษาของชุมชน 3.62 0.70 มาก 3 

เฉลี$ย 3.51 0.62 มาก  

  
 จากตาราง 13 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน โดยรวม              
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.51)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง     
และมาก ซึ$ งเรียงอนัดับค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรกได้แก่ การแลกเปลี$ยนเรียนรู้   
ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัวและชุมชน ( X = 3.64)  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 
ทอ้งถิ$นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ( X = 3.62) และการพฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศที$เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการศึกษาของชุมชน ( X = 3.62)     
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ตาราง  14  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์ร 

  

การประสานความร่วมมือในการพฒันา 
วชิาการกบัสถานศึกษาแลองคก์ร 

n = 286 
ระดบั อนัดบั 

X  S.D. 

1.  การระดมทรัพยากรเพื$อการศึกษา 3.62 0.78 มาก 2 
2.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ   

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษา 
กบัชุมชน เพื$อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง
วทิยาการของชุมชน และมีส่วนในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถิ$น 3.57 0.73 มาก 4 

3.  การใหบ้ริการดา้นวชิาการที$สามารถ     
เชื$อมโยงหรือแลกเปลี$ยนขอ้มูลข่าวสาร    
กบัแหล่งวชิาการในที$อื$น ๆ 3.56 0.74 มาก 5 

4.  การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื$อส่งเสริม
วฒันธรรม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี    
กบัศิษยเ์ก่า การประชุมผูป้กครองนกัเรียน      
การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วม       
กิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอื$น 3.68 0.71 มาก 1 

5.  การส่งเสริมการแลกเปลี$ยนเรียนรู้ร่วมกนั  
ทางวชิาการ  หรือวชิาชีพให้ชุมชน  สังคม   
มีความเขม้แขง็ สามารถแกปั้ญหาพึ$งพา   
ตนเองไดอ้ยา่งย ั$งยนื   3.59 0.71 มาก 3 

เฉลี$ย 3.60 0.61 มาก  
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 จากตาราง 14 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด  
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ   
สถานศึกษาและองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
ร่วมกบัชุมชน เพื$อส่งเสริมวฒันธรรม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัศิษยเ์ก่า การประชุมผูป้กครอง
นักเรียน การปฏิบติังานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบนัการศึกษาอื$น ( X = 3.68)         
การระดมทรัพยากรเพื$อการศึกษา ( X = 3.62) และการส่งเสริมการแลกเปลี$ยนเรียนรู้ร่วมกนั        
ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้ชุมชน  สังคมมีความเขม้แข็ง สามารถแกปั้ญหาพึ$งพาตนเองไดอ้ย่างย ั$งยืน 
( X = 3.59)    
  

ตาราง  15  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน            
งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา 

  

การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น          

ที$จดัการศึกษา 

n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การศึกษาและสาํรวจขอ้มูลการจดัการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา 3.29 0.70 ปานกลาง 6 

2.  การศึกษาและสาํรวจความตอ้งการในการไดรั้บ 
การสนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล        
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื$น    
ที$จดัการศึกษา 3.37 0.74 ปานกลาง 5 

3. การประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา ในเรื$องเกี$ยวกบั
สิทธิในการจดัการศึกษาขั"นพื"นฐานการศึกษา 3.45 0.71 ปานกลาง 3 
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น          

ที$จดัการศึกษา 

n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

4. การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั        
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร    
หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา 3.61 0.66 มาก 1 

5. การจดัใหมี้การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ในการจดั 
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร  
หน่วยงานและสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา 3.40 0.69 ปานกลาง 4 

6. การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื$น   
ที$จดัการศึกษา 3.49 0.69 ปานกลาง 2 

เฉลี$ย 3.44 0.61 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 15 แสดงวา่ ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล      
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื$นที$จัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง        
( X = 3.44) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยู่ในระดบัปานกลางและมาก โดยเรียง
อนัดับค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด       
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา ( X = 3.61) 
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล      
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา ( X = 3.49) และการประชาสัมพนัธ์
สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา 
ในเรื$องเกี$ยวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั"นพื"นฐานการศึกษา ( X = 3.45)     
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 ตอนที�  3   การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน    
สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์       
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา ดงัตาราง 16 - 30 
  

ตาราง  16  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมรายดา้นและโดยรวมของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ที$มีวฒิุการศึกษาต่างกนั  

  

การมีส่วนร่วม 
ป.ตรี 

n = 258 
สูงกวา่ ป.ตรี 

n = 28 t P 

X  S.D. X  S.D. 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.69 0.48 4.03 0.58 -3.39* .00 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.92 0.47 4.17 0.59 -2.58* .01 
3.  การวดัผล ประเมินผล และ   

เทียบโอนผลการเรียน 3.67 0.53 3.93 0.53 -2.52* .01 

4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ      

การศึกษา 3.46 0.47 3.60 0.67 -1.12 .27 

5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 3.47 0.51 3.61 0.67 -1.09 .28 

6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.81 0.58 3.92 0.67 -.93 .35 

7.  การนิเทศการศึกษา 3.42 0.57 3.64 0.79 -1.46 .15 

8.  การแนะแนวการศึกษา 3.42 0.60 3.76 0.77 -2.27* .03 

9.  การพฒันาระบบการประกนั    

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.78 0.57 3.98 0.76 -1.78 .08 

10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ชุมชน 3.52 0.60 3.43 0.78 .59 .56 

11.  การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา
และองคก์ร 3.60 0.58 3.65 0.83 -.31 .76 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
  

การมีส่วนร่วม 
ป.ตรี 

n = 258 
สูงกวา่ ป.ตรี 

n = 28 t p 

X  S.D. X  S.D. 
12.   การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน

วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว   
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น
ที$จดัการศึกษา 3.43 0.58 3.52 0.81 -.62 .54 

เฉลี$ย 3.60 0.41 3.77 0.57 -1.57 .13 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 16 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด   
ที$มีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติและเมื$อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา         
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดา้นการ
แนะแนวการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05 ส่วนดา้นอื$น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  17  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมรายดา้นและโดยรวมของครูผูส้อน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ที$มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั 

  

การมีส่วนร่วม 

ตํ$ากวา่ 18 ปี 
n = 165 

มากกวา่หรือ
เท่ากบั 18 ปี 

n = 121 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.70 0.47 3.76 0.55 -1.06 .29 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.89 0.51 4.02 0.46 -2.26* .03 
3.  การวดัผล ประเมินผล และ    

เทียบโอนผลการเรียน 3.64 0.51 3.77 0.56 -2.08* .04 
4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ       

การศึกษา 3.52 0.45 3.40 0.55 1.97* .05 
5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม และ 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 3.54 0.53 3.41 0.52 2.07* .04 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.91 0.55 3.71 0.62 2.85* .01 
7.  การนิเทศการศึกษา 3.48 0.54 3.39 0.67 1.26 .21 
8.  การแนะแนวการศึกษา 3.44 0.60 3.46 0.66 -.27 .79 
9.  การพฒันาระบบการประกนั     

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.77 0.56 3.83 0.63 -.86 .39 
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ชุมชน 3.58 0.55 3.41 0.69 2.23* .03 
11.  การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา
และองคก์ร 3.63 0.59 3.57 0.64 .82 .41 

12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จดั
การศึกษา 3.43 0.56 3.45 0.66 -.30 .77 

เฉลี$ย 3.63 0.40 3.60 0.47 .55 .58 
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จากตาราง 17 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด   
ที$มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการโดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ด้านการพัฒนาสื$ อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้                
ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05  ส่วนดา้นอื$น ๆ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
ตาราง  18  แสดงค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ     

ของครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาต่างกนั  

  

การมีส่วนร่วม 
ขนาดเล็ก 

n = 52 
ขนาดกลาง 

n = 186 
ขนาดใหญ่ 

n = 48 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.47 0.39 3.78 0.49 3.77 0.59 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.71 0.43 3.98 0.48 4.06 0.51 
3.  การวดัผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน 3.36 0.45 3.72 0.49 3.95 0.62 
4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ    

การศึกษา 3.26 0.31 3.49 0.49 3.61 0.62 
5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม      

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 3.32 0.33 3.53 0.54 3.50 0.62 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.65 0.54 3.88 0.55 3.80 0.74 
7.  การนิเทศการศึกษา 3.27 0.36 3.47 0.59 3.51 0.81 
8.  การแนะแนวการศึกษา 3.27 0.35 3.50 0.64 3.44 0.77 
9.  การพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.36 0.33 3.90 0.53 3.86 0.78 
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ชุมชน 3.39 0.41 3.55 0.62 3.48 0.77 
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ตาราง  18  (ต่อ)  
 

การมีส่วนร่วม 
ขนาดเล็ก 

n = 52 
ขนาดกลาง 

n = 186 
ขนาดใหญ่ 

n = 48 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
11.  การประสานความร่วมมือ      

ในการพฒันาวชิาการกบั  
สถานศึกษาและองคก์ร 3.37 0.38 3.66 0.60 3.66 0.78 

12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน 
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอื$น
ที$จดัการศึกษา   3.20 0.27 3.48 0.60 3.51 0.82 

เฉลี$ย 3.39 0.26 3.66 0.41 3.68 0.58 

  
 จากตาราง 18 พบวา่ ค่าเฉลี$ยของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า ครูที$ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี$ยคะแนนการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูที$ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีค่าเฉลี$ยคะแนน                   
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง  19  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื$อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
วิชาการของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม    
ขนาดของสถานศึกษาต่างกนั 

  

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.   การพฒันาหลกัสูตร ระหวา่งกลุ่ม 4.14 2.00 2.07 8.60* .00 
 สถานศึกษา ภายในกลุ่ม 68.06 283.00 0.24   

  รวม 72.19 285.00     
2.   การพฒันากระบวนการ ระหวา่งกลุ่ม 3.74 2.00 1.87 8.21* .00 

 เรียนรู้ ภายในกลุ่ม 64.38 283.00 0.23   
  รวม 68.11 285.00     
3.   การวดัผล ประเมินผล    ระหวา่งกลุ่ม 9.12 2.00 4.56 17.72* .00 

 และเทียบโอนผล        ภายในกลุ่ม 72.82 283.00 0.26   
  การเรียน รวม 81.94 285.00     
4.   การวจิยัเพื$อพฒันา     ระหวา่งกลุ่ม 3.31 2.00 1.66 7.03* .00 
 คุณภาพการศึกษา ภายในกลุ่ม 66.67 283.00 0.24   
  รวม 69.99 285.00     
5.   การพฒันาสื$อนวตักรรม ระหวา่งกลุ่ม 1.77 2.00 0.88 3.22* .04 
 และเทคโนโลย ี         ภายในกลุ่ม 77.81 283.00 0.27   
  ทางการศึกษา รวม 79.58 285.00     
6.   การพฒันาแหล่ง ระหวา่งกลุ่ม 2.17 2.00 1.09 3.16* .04 
  การเรียนรู้ ภายในกลุ่ม 97.28 283.00 0.34   
  รวม 99.46 285.00     
7.   การนิเทศการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 1.92 2.00 0.96 2.68 .07 
  ภายในกลุ่ม 100.99 283.00 0.36   
  รวม 102.90 285.00     
8.   การแนะแนวการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 2.33 2.00 1.16 3.03* .05 
  ภายในกลุ่ม 108.77 283.00 0.38   
  รวม 111.09 285.00     
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ตาราง  19  (ต่อ) 
       

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

9.   การพฒันาระบบ     ระหวา่งกลุ่ม 12.39 2.00 6.20 20.26* .00 
     การประกนัคุณภาพ ภายในกลุ่ม 86.58 283.00 0.31    
  ภายในสถานศึกษา รวม 98.97 285.00      
10.   การส่งเสริมความรู้ ระหวา่งกลุ่ม 1.02 2.00 0.51 1.34 .27 
       ทางวชิาการชุมชน ภายในกลุ่ม 108.04 283.00 0.38    
  รวม 109.06 285.00       
11.   การประสานความ ระหวา่งกลุ่ม 3.53 2.00 1.77 4.86* .01 
       ร่วมมือในการพฒันา ภายในกลุ่ม 102.90 283.00 0.36     
       วิชาการกบัสถานศึกษา

และองคก์ร รวม 106.43 285.00    
12.   การส่งเสริมและ ระหวา่งกลุ่ม 3.51 2.00 1.75 4.91* .01 
       สนบัสนุนงานวชิาการ  ภายในกลุ่ม 100.99 283.00 0.36     
              แก่บุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื$น          
ที$จดัการศึกษา   รวม 104.50 285.00 

      

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.36 2.00 1.68 9.54* .00 
  ภายในกลุ่ม 49.76 283.00 0.18     
  รวม 53.12 285.00       

 
*p < .05 

  
 จากตารางที$  19 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน        
สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวม จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา          
ทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้น
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การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื$อพบความแตกต่าง
จึงทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
  
ตาราง  20  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
         

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.39 
ขนาดกลาง 

3.66 
ขนาดใหญ่ 

3.68 
ขนาดเล็ก 3.39  -  -0.28*  -0.29* 
ขนาดกลาง 3.66    -  -0.02 
ขนาดใหญ่ 3.68      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 20 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการบริหาร        
งานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงาน               
ในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน           
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  

ตาราง  21   การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.47 
ขนาดกลาง 

3.78 
ขนาดใหญ่ 

3.77 
ขนาดเล็ก 3.47  -  -0.31*  -0.30* 
ขนาดกลาง 3.78    -  -0.01 
ขนาดใหญ่ 3.77      - 

 
*p < .05 
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 จากตาราง 21 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผู ้สอนซึ$ งปฏิบัติงาน               
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
ตาราง  22  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.71 
ขนาดกลาง 

3.98 
ขนาดใหญ่ 

4.06 
ขนาดเล็ก 3.71  -  -0.27*  -0.35* 
ขนาดกลาง 3.98    -  -0.08 
ขนาดใหญ่ 4.06      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 22 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังาน    
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  23  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียนของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม  
ขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.36 
ขนาดกลาง 

3.72 
ขนาดใหญ่ 

3.95 
ขนาดเล็ก 3.36  -  -0.36*  -0.59* 
ขนาดกลาง 3.72    -  -0.23* 
ขนาดใหญ่ 3.95      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 23 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง   
ครูผู ้สอนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และครูผู ้สอนซึ$ งปฏิบัติงาน            
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 
  
ตาราง  24   การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในด้านการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา    

ของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของ     
สถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.26 
ขนาดกลาง 

3.49 
ขนาดใหญ่ 

3.61 
ขนาดเล็ก 3.26  -  -0.23*  -0.35* 
ขนาดกลาง 3.49    -  -0.12 
ขนาดใหญ่ 3.61      - 

 
*p < .05 
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 จากตาราง 24 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการวิจยัเพื$อพฒันา
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังาน     
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง  25  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.32 
ขนาดกลาง 

3.53 
ขนาดใหญ่ 

3.50 
ขนาดเล็ก 3.32  -  -0.21*  -0.18 
ขนาดกลาง 3.53    -   0.03 
ขนาดใหญ่ 3.50      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 25 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั 
ทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่และครูผูส้อน
ซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาสื$อนวตักรรม      
และเทคโนโลยทีางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  26  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.65 
ขนาดกลาง 

3.88 
ขนาดใหญ่ 

3.80 
ขนาดเล็ก 3.65  -  -0.23*  -0.16 
ขนาดกลาง 3.88    -   0.07 
ขนาดใหญ่ 3.80      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 26 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05             
ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังาน       
ในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกัน    
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
ตาราง  27   การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในด้านการแนะแนวการศึกษาของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.27 
ขนาดกลาง 

3.50 
ขนาดใหญ่ 

3.44 
ขนาดเล็ก 3.27  -  -0.24*  -0.17 
ขนาดกลาง 3.50    -   0.06 
ขนาดใหญ่ 3.44      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 27 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อน



 92

ซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ     
ทางสถิติ 
  
ตาราง  28  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ     

ภายในสถานศึกษาของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด      
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.36 
ขนาดกลาง 

3.90 
ขนาดใหญ่ 

3.86 
ขนาดเล็ก 3.36  -  -0.55*  -0.50* 
ขนาดกลาง 3.90    -   0.05 
ขนาดใหญ่ 3.86      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 28 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อน
ซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการประกนั 
คุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  29  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันา 
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษา         
ประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

    

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.37 
ขนาดกลาง 

3.66 
ขนาดใหญ่ 

3.66 
ขนาดเล็ก 3.37  -  -0.29*  -0.29 
ขนาดกลาง 3.66    -  -0.01 
ขนาดใหญ่ 3.66      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 29 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05  ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบั   
ขนาดใหญ่และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
  
ตาราง  30  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื$นที$จัดการศึกษาของครูผู ้สอน            
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.20 
ขนาดกลาง 

3.48 
ขนาดใหญ่ 

3.51 
ขนาดเล็ก 3.20  -  -0.28*  -0.31* 
ขนาดกลาง 3.48    -  -0.03 
ขนาดใหญ่ 3.51      - 

 
*p < .05 
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 จากตาราง 30 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จัดการศึกษา      
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษา     
ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
 
 




