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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน

ของคณะกรรมการหองเรียน ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมใน                 

การพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนและเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ                    

ในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียน เคร่ืองมือ ที่ใชสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม                

ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยาง จํานวน  278  คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression  analysis) 

 ผลการวิจัย  พบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการ

หองเรียน มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดาน 

พบวา การมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรู และดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยปจจัยตางๆ               

 
1 วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏภูเก็ต 2555 
2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
3 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ไดแก ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน  ดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน  และ

ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ทุกปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวม

ในการพัฒนานักเรียน ตามลําดับความสําคัญ สําหรับขอเสนอแนะในการมีสวนรวม

พัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  แยกตาม

ประเด็น ไดดังนี้ ดานการจัดการเรียนรู ไดแกการมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะทางด านภาษาอั งกฤษและภาษาจีนใหนักเ รียนไดก าวสู สั งคมอาเซียน                

การรวมประสานและอํานวยความสะดวกในการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อพัฒนา

ทักษะและตอยอดองคความรูของนักเรียนและการรวมสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและสอนเสริมเพิ่มทักษะ  ใหนักเรียนที่มีความเปนเลิศ                 

หลังเลิกเรียนและเสารอาทิตย  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดแกการมีสวนรวมเปนวิทยากรใน

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนใหกับนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน  

การรวมสรางเครือขายเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่องใหแก

นักเรียน  และใหความรวมมือดานสถานประกอบการในการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงใหมี

การฝกงานภาคฤดูรอน  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ  คณะกรรมการหองเรียน                       

มีความประสงคที่จะเขามา มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนในดานอ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม ไดแก                       

การสรางเครือขายผูปกครอง  การสรางสาธารณูปโภคใหแกนักเรียน และการอํานวยความสะดวก

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  คณะกรรมการหองเรียน การพัฒนานักเรียน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of participation 

of classrooms committee to develop students, to study the factors that affect 

the participation of classrooms committee to develop students, and to gather 

the suggestions of the participation to develop students. Researched by 

questionnaire  (five part rating-scale) to the classrooms committee in  the 

Phuket  City Municipal  Schools were 1,030 involved people, the sample were 

278 involved people. The statistics used in analysis the data were Frequency, 

Percentage, Arithmetic Means , Standard Deviation and Multiple Regression 

Analysis. 

 This research, it was found that the level of the participation to 

develop students of classrooms committee was high and even the learning 

management and developmental students activities was found to be high also. 

The factors that affected the participation of classrooms committee to develop 

students in Phuket city municipal schools were consisted of different important 

factors, there were the school information perception, the attitude to people 

and school,  and  the comprehensive in roles. Every factors had a positive 

relation with the participation to develop student. The suggestions in the 

participation of classrooms committee to develop students in Phuket city 

municipal schools were Learning Management were; the participation to 

support the skill activities in English and Chinese class to be a part of Asian 

Society., to collaborate and convenient in study and learn in community for 

developing the skills and knowledge for students, and to facilitate in reinforce 

activities for students who had weak scores after school and weekend. 

Activities to develop students were; the participation in resource person for 

after school activities in different skills and talents., to create the network for 

planning in activities to develop for all students and continuously., and to 
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collaborate for learning  from the real action by summer internship for 

developing occupation skills. Other factors that affected to the participation of 

classrooms committee to develop students in Phuket city municipal schools 

were the successful of students, budget support, the increase quantity of 

student, progressive technology, and willing to participate to develop students 

in parent affiliation, public utility for student and facilitate in school activities. 
 
Keyword : participation, classrooms committee, to develop students 
 
บทนํา 

การศึกษาถึงบทบาทของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองกับ

โรงเรียนนําไปสูการมีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนระหวางครู  

ผูปกครองนักเรียนและชุมชน  วาทุกฝายสามารถประสานความรวมมือในการสงเสริม

การเรียนรูใหกบันักเรียนในเร่ืองใดไดบาง  ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข (ฉบับที่ 2)              

พ.ศ. 2545  สําหรับการมีสวนรวมในกิจกรรมของผูปกครองท่ีปฏิบัติกัน  จะสงผลตอ

การปรับเปลี่ยนเจตคติและเปนขอมูลในการวางแผนใหความรวมมือกับโรงเรียนใน             

เ ร่ืองเก่ียวกับการบริจาคทรัพยสิน งบประมาณ แรงงาน วัสดุ อุปกรณที่ จําเปน              

ในปจจุบันโรงเรียนไดนําพลังความคิด ความรวมมือรวมใจ และรวมรับผิดชอบของ

ผูปกครองประชาชน หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา การมีสวนรวมของประชาชนมา

ดําเนินการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชน เชน การจัดโครงการโดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม เปนวิทยากร              

ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนการรวมพลังกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชน  

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน หรือแกปญหาชุมชน โดยยึดหลักการวาสมาชิกใน

ชุมชนนั้น ตองรวมกันวางแผนรวมกันปฏิบัติงานเพ่ือสนองความตองการหรือแกปญหา

ของคนในชุมชน (ไพโรจน สุขสัมฤทธ์ิ, 2541 : 34)   
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  เทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยให

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรและสนองตอ

ความตองการของสังคมตามมาตรฐานที่กําหนด อันเปนผลจากการท่ีหนวยงาน                 

ทุกระดับรวมกับชุมชนและสถานศึกษา จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเทศบาล 

นครภูเก็ตตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่ตองจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในทองถิ่นใหมี

คุณภาพอยางทั่วถึง โดยการกระจายโอกาสและความเทาเทียมกัน ทางการศึกษาไปท่ัว

ทั้งเกาะภูเก็ต เนื่องจากมีแนวคิดที่วาคนภูเก็ตมิใชบุคคลท่ีอยูในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

เทานั้น แตทุกคนบนเกาะภูเก็ตควรจะมีโอกาสไดรับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี        

อันจะนําไปสูการมีอาชีพและรายไดที่ดี เปนการสรางเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของคนในทองถิ่น สงเสริมใหประชาชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวม                         

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลทุกระบบ ทุกระดับ ซ่ึงสรุป เปนที่ชัดเจนวา 

ทองถ่ินใด ชุมชนใดมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ยอมนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในทองถ่ิน

นั้นชุมชนนั้น ถาหนวยยอยของสังคมซึ่งเปนชุมชนความเขมแข็ง มีความมั่นคง                  

ทางเศรษฐกิจก็จะสงผลตอภาพรวมของประเทศ 

 จากการมีสวนรวมสงผลใหเทศบาลนครภูเก็ตไดรับรางวัลในดานบริหาร เชน 

รางวัลเทศบาลการจัดการศึกษาดีเดน  พ.ศ. 2547 รางวัลองคกรปกครองทองถิ่นดีเดน

ดานการศึกษา พ.ศ. 2551 ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ    

การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ตและรวบรวมขอเสนอแนะ ซึ่งผลการวิจัย สามารถนําไปใชวางแผน 

ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการหองเรียนใน             

การดําเนินการพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ีมีภูมิปญญา เปนคนดีตามคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค    
 

วัตถุประสงค 
     1.  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการ

หองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

27 

               2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน

ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง              

จังหวัดภูเก็ต 

   3.  เ พ่ือรวบรวมขอ เสนอแนะในการมีส วนร วมพัฒนานัก เ รียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่  

ปจจัยดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน และปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารของ

โรงเรียนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน 
 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย คณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554  อําเภอเมือง              

จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1,030 คน 

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการหองเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2554 จํานวน 278 คน ผูวิจัยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเทียบสัดสวนของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 303) ไดกลุมตัวอยาง  278 คน แลวใชวิธี

สุมแบบแบงช้ัน (Stratified random samping) ตามสัดสวนประชากรในแตละโรงเรียน 

จากนั้นใชสุมเขากลุมแบบงาย (Simple random) โดยวิธีจับฉลาก 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน (Independent  variables) คือ 

1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ จาํนวนบุตร ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการหองเรียน 
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                1.2  ปจจัยดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ 

                1.3  ปจจัยดานเจตคติตอบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู  

โรงเรียน     

                1.4  ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent  variables) ไดแก การมีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนในดานการจัดการเรียนรูและดานการพัฒนาผูเรียน 

 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

 การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ผูวิจัย

ทําการศึกษา ในชวงเดือนกันยายน  2554 – มีนาคม 2555 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบและเติม

คํา ประกอบดวย เพศ อายุ จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ

ตําแหนงในการปฏิบัติหนาที่ ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการหองเรียน 

     ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมใน

การพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

     ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจากการประยุกตแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen &  

Upholf)  ประกอบดวย  การร วม กําหนดปญหา  ความตองการ  ร วมวางแผน                         

รวมดําเนินการ ประเมินผล แกไข พัฒนา ปรับปรุงและรวมในการรับและใชประโยชน

จากโครงการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating  scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนนและใชแปลผลในคําถาม 
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     ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมใน

การพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

1. การศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการ

หองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  พบวา  คณะกรรมการหองเรียนมี       

สวนรวมในการพัฒนานักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา 

การจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ปรากฏดัง

ตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีสวนรวม                

ในการพัฒนานักเรียน ของคณะกรรมการหองเรียน โดยรวมและรายดาน 

 

กลุมตัวอยาง  (n=278) 
การมีสวนรวม 

x    S.D. 
ระดับ 

1. ดานการจัดการเรียนรู 3.97 .526 มาก 

2. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.00 .541 มาก 

รวม   ( การพัฒนานักเรียน) 3.99 .510 มาก 

 

  จากตาราง  1 พบวา  ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเ รียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.99 เมื่อจําแนก

เปนรายดาน พบวา ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด 4.00 เมื่อจําแนก              

ในแตละประเด็น พบวา คณะกรรมการหองเรียนมีสวนรวมในการปลูกฝงใหนักเรียน       
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เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา  เชน วันแม

แหงชาติ วันเขาพรรษาสูงสุด และรองลงมา ไดแก การปลูกฝงแนวทางปฏิบัติ                        

ในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาและชื่นชมนักเรียนที่มีความซ่ือสัตยสุจริตกับ                 

การจัดกิจกรรมปลูกฝงใหนักเรียน มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ

โรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียนรู  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97                        

เมื่อจําแนกในแตละประเด็น พบวา คณะกรรมการหองเรียนมีสวนรวม ในการดูแล    

เอาใจใสในการทําการบานของนักเรียนสูงสุด  และรองลงมา ไดแก การสงเสริม

สนับสนุนนักเรียนในการเขารวมแขงขันทักษะทางดานวิชาการกับการสงเสริมสนับสนุน

การเรียนรูนอกสถานที่ เชน การนํานักเรียนไปทัศนศึกษา แหลงเรียนรูเพื่อนําไปสู      

การสรางองคความรู 

  2.  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน

ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยปจจัยตางๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้  

ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน  ดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน และ            

ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ทุกปจจัย มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมี 

สวนรวมในการพัฒนานักเรียน ปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง  2  คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ ที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และคาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณการมี              

สวนรวมในการพัฒนานักเรียน 

 

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที่ .368  2.140       .033* 

การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) .440 .450 9.142 .000** 

เจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (X10) .316 .318 6.157 .000** 
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ตาราง  2 (ตอ) 

ปจจัย b Beta t p 

อาชีพรับจาง (X51) .116 .103 2.829 .005** 

เพศหญิง (X1) .107 .101 2.741 .007** 

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (X9) .136 .131 2.585 .010** 

* p < .05   **p < .01  

 

   จากตาราง 2 พบวา การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) เจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน (X10) อาชีพรับจาง(X51) เพศหญิง(X1) และความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ (X9) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ในการพัฒนานักเรียน (Y) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนได 

รอยละ 64.30  คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ .368 เมื่อจําแนก

เปนรายดาน พบวา  

2.1 ดานการจัดการเรียนรู ปจจัยที่มีความสมัพันธตอการมีสวนรวมตามลําดับ 

ไดแก ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน และดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน

สวนปจจัยที่ไมสามารถทํานายได ไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานความรู             

ความเขาใจใจบทบาทหนาที่   ปรากฏดังตาราง 3 

 

ตาราง  3   คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน

(Beta) และ  คาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณการมี

สวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานการจัดการเรียนรู 

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที่ .512  2.995 .003** 

การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) .533 .529 11.060 .000** 

เจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (X10) .345 .336 7.032 .000** 

* p < .05  **p < .01  
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จากตาราง 3 พบวา การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) เจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน (X10) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน 

ดานการจัดการเรียนรู (Y1 ) ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล             

นครภูเก็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบาย

ความแปรปรวน ไดรอยละ 61.20 คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ             

เทากับ .512  

2.2 ดานการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมี             

สวนรวมตามลําดับ ไดแก  ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน ดานเจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน  ดานอาชีพ ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และปจจัย

ดานเพศ ซ่ึงสามารถทํานายไดทุกปจจัย ปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และคาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณการมี

สวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที่ .330  1.633       .104 

การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน ( X11) .372 .359 6.607 .000** 

เจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน ( X10) .315 .299 5.248 .000** 

อาชีพรับจาง( X51) .154 .129 3.210 .001** 

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ( X9 ) .201 .182 3.256 .001** 

เพศ หญิง( X1) .138 .123 2.999 .003** 

ตําแหนงรองประธาน ( X72) .100 .081 2.012        .045* 

* p < .05  **p < .01  
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จากตาราง 4 พบวา  การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) เจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน (X10) อาชีพรับจาง (X51) ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (X9) 

และเพศหญิง (X1) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน (Y2)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรดังกลาวสามารถ

อธิบายความแปรปรวนได รอยละ 56.60 คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ

เทากับ. 330 และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ มีคาเทากับ 0.752  

3. ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ผูวิจัยไดสังเคราะหแยก

แตละประเด็นปรากฏผลดังนี้ 

3.1 ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรู ไดแกการมีสวนรวมสนับสนุน            

การจัดกิจกรรมเสริม ทักษะทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหนักเรียนไดกาวสู

สังคมอาเซียน  การรวมประสานและอํานวยความสะดวกในการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและตอยอดองคความรูของนักเรียน และการรวมสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและสอนเสริมเพิ่มทักษะ              

ใหนักเรียนที่มีความเปนเลิศ หลังเลิกเรียนและเสารอาทิตย 

3.2 ขอเสนอแนะดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก การมีสวนรวมเปน

วิทยากรในการจัดกิจกรรมหลังเลิกเ รียนใหกับนักเ รียนตามความถนัดและ

ความสามารถของนักเรียน การรวมสรางเครือขาย เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนา

นั ก เ รี ย น อ ย า ง ทั่ ว ถึ ง แ ล ะต อ เ นื่ อ ง ใ ห แ ก นั ก เ รี ย น  แ ล ะ ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ              

ดานสถานประกอบการในการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงใหมีการฝกงานภาคฤดูรอน 

เพื่อพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ 

   3.3 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการหองเรียนเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆที่อาจจะ

สงผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามลําดับ ไดแก ดานความสําเร็จ

ของบุตรหลาน ดานการสนับสนุนงบประมาณ  ดานปริมาณของนักเรียนในโรงเรียนที่

เพิ่มขึ้นและดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
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  3.4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการหองเรียนเก่ียวกับความประสงคที่จะ

เขามามีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนในดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การสรางเครือขาย

ผูปกครอง การสรางสาธารณูปโภคใหแกนักเรียนและการอํานวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยจากผลการวิจัยที่คนพบ ตามวัตถุประสงคของ           

การวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา คณะกรรมการหองเรียนมีสวนรวมใน                  

การพัฒนานักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา การจัดการ

เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เปนเพราะ

พระราชบัญญัติการศึกษา 2542  ที่เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  โดยเขามามีบทบาทและมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการจัดการศึกษา                      

ให บุตรหลาน  ซ่ึ ง โรง เรียนได เปดตัวเข าหาชุมชนและสรางความรวมมือ กัน                         

โดยกําหนดใหผูปกครองเปนสมาชิกชมรมผูปกครอง  โดยแตละหองเรียนจะมี

คณะกรรมการหองเรียน  หองละ 5 คน  เพื่อเปนตัวแทนในการเขารวมประชุม                    

วางแผนการดําเนินงานและประสานความสัมพันธระหวางผูปกครองดวยกัน เพื่อดูแล

ดานการเรียนรู  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคและเมื่อคณะกรรมการหองเรียนได           

เขารวมประชุม รวมวางแผน และนํามาขยายผลตอทําใหมีความต่ืนตัวและตระหนักใน

บทบาทหนาที่ของตนเองโดยยินดี ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา

นักเรียน ซ่ึงสังเกตจากการตอบแบบสอบถาม ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ                  

จึงทําใหการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน  อยู ในระดับมาก  สอดคลองกับ                     

กมล  สุดประเสริฐ (2541 : 22) กลาววาโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนาผูเรียน

โดยตรง ผูเรียนจะมีคุณภาพข้ึนอยูกับชุมชน เชนเดียวกับ บพิตร  ออมไธสง (2546 : 14)             

กลาววา การท่ีจะใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น จะเก่ียวของกับ

ความสัมพันธ และการมีสวนรวมของปจจัยตอไปนี้ คณะกรรมการเปนผูช้ีนําวิสัยทัศน 
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การวางแผนยุทธศาสตรในการประเมินตลอดจนภาระงานขององคการ บิดามารดา 

ผูปกครองตลอดจนชุมชนใหการชี้แนะในโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือสนองตอความตองการ

อันแทจริงและรัฐโดยองคการของรัฐในการกําหนดมาตรฐาน สนับสนุนการประเมิน

ตลอดจนการใหการรับรอง  เชนเดียวกับ วิโรจน สาระรัตน (2542 : 53) ไดกลาวถึงวงจร

การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมวามีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนกระบวนการกําหนด

จุดหมายของโรงเรียน การกําหนดนโยบาย การวางแผน งบประมาณ การนําไปปฏิบัติ

และประเมินผลในเชิงบูรณาการท่ีแตกตางจากกระบวนการที่ใชอยูเดิม สงเสริมการมี

สวนรวมจากคณะครู นักเรียนและชุมชนที่เหมาะสม มีการกําหนดบทบาทและ              

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเนนหนาที่หลักของโรงเรียน คือ การเรียนการสอนและ       

การบริหารแผนงานที่สอดคลองกับรูปแบบปกติของงานโรงเรียน 

  2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยปจจัยตางๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (Beta=.450) ดานเจตคติตอบุคลากรและ

โรงเรียน (Beta=.318)และดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (Beta=.131)             

ทุกปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้เปนเพราะ

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันใหผูปกครองไดรับทราบ

และดําเนินการจัดทําวารสารสิ่งพิมพเผยแพรกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อชุมชนทราบ

ความเคลื่อนไหว ความกาวหนาและปญหา ของโรงเรียนก็จะเกิดเจตคติที่ดีตอบุคลากร

และโรงเรียน สิ่งเหลานี้ทําใหโรงเรียนและชุมชนมีการประสานความรวมมือในการรวม

พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ กาญจนา  ทิพยมาก              

(2547 : 26 – 37) กลาวถึงปจจัยและแนวทางกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมไววา              

การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมนั้น คือการมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนมองเห็น

คุณคาของตนเอง และสรางความมั่นใจใหกับคนในชุมชน เชนเดียวกับ ดาเลนเน 

(Delaney,2000) กลาวถึงการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการกําหนด
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หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผลตอวิสัยทัศนนักการศึกษา และความคิดเห็น

แตกตางกันและใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมสองทางจะเกิดประโยชนในกระบวนการ

ตัดสินใจ และทําใหไมเกิดความขัดแยงในโรงเรียน เชนเดียวกับ เติมศักด์ิ คทวณิช                   

(2546 : 313 - 314) กลาวถึงการเปลี่ยนเจตคติไววาเจตคติของคนเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดจะมากหรือนอย รวดเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับการเรียนรูและประสบการณ

เปนสําคัญดวยเหตุนี้  ถาบุคคลมีความรูเก่ียวกับสิ่งใดมากขึ้นหรือถาไดรับประสบการณ

ใหมสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีอยูเดิมได เชน มีเจตคติที่ไมดีตอตํารวจเพราะเคย

ไดยินมาวาตํารวจชอบรีดไถประชาชน แตตอมาภายหลังไดรับความชวยเหลือและไดรับ

บริการจากตํารวจเปนอยางดียอมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ไมดีกอนหนานั้นให

ดีขึ้นได  

 ความสัมพันธและอํานาจการทํานายการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ดานการจัดการเรียนรู  

ประกอบดวย ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (Beta =.529) และปจจัย

ดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (Beta=.336) ทั้งนี้ เปนเพราะโรงเรียนมีการสง

จดหมายเชิญใหคณะกรรมการหองเรียนและผูปกครองเขารวมประชุมสัญจรทุกเดือน 

เพื่อรายงานผลการเรียนของนักเรียน  รายงานขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียน               

ใหคณะกรรมการหองเรียนและผูปกครองไดรับทราบเปนระยะจึงทําใหผูปกครองเห็น

ความสําคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนรู  มีการรวมวางแผนพัฒนานักเรียน และ                

จากขอเสนอแนะในแบบสอบถาม คณะกรรมการหองเรียนตองการเขามามีสวนรวม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม เสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหนักเรียนได

กาวสูสังคมอาเซียน  การรวมประสานและอํานวยความสะดวก ในการทัศนศึกษา            

แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะตอยอดองคความรูของนักเรียน และรวมสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและสอนเสริม เพิ่มทักษะให

นั ก เ รี ยนที่ มี ความ เป น เลิ ศหลั ง เลิ ก เ รี ยนและ เสาร อาทิ ตย   สอดคล อ งกั บ                         

รามิล พัฒนมงคลเชฐ (2545 : 63) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาปจจัยที่มี
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ความสัมพันธตอการสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลปากแพรก ไดแก การรับรูขาวสารและความรูความเขาใจเก่ียวกับเก่ียวกับ

องคการบริหารสวนตําบล  เชนเดียวกับ  ทรงสิทธ์ิ  ยืนชีวิต (2544 : 58) ศึกษาปจจัยที่

สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน เห็นวาการรับทราบความกาวหนา

ของโรงเรียนเปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการโรงเรียน คือ ความสัมพันธที่ดีตอกันคุณลักษณะของผูบริหารและ

ครูผูสอน  พฤติกรรมของครู การปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการโรงเรียนและผลงานเปน

ที่ยอมรับ เชนเดียวกับ วันจนา  ตังทัตสวัสด์ิ (2546 : 99) ศึกษาเร่ืองบทบาทของ

ผูปกครองนักเรียนอนุบาลในการมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ในโรงเรียนเอกชน กลุม 8 กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาผูปกครองที่มีอายุตางกัน 

มีบทบาทในการมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในภาพรวม

แตกตางกัน เชนเดียวกับ ไซมอน (Simon, 2001) กลาวถึงการสวนรวมของผูปกครองที่

มี อิทธิพลตอการประสบความสําเร็จของนักเรียน  และมี อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ              

ทางการเรียนของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น 

 ความสัมพันธและอํานาจการทํานายการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ดานกิจกรรมพัฒนา

นักเรียน ประกอบดวย ปจจัยการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (Beta =.359)              

ปจจัยดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (Beta =.299) ปจจัยดานอาชีพ              

(Beta =.129) ปจจัยความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (Beta =.182) ปจจัยดานเพศ 

(Beta =.123) และปจจัยดานตําแหนงหนาที่ (Beta =.081) ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนเปด

โอกาสใหผูปกครองทุกคนได เขามามีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการหองเรียน และ

พบวาผูปกครองสวนใหญที่เปนคณะกรรมการหองเรียนเปนเพศหญิง และอาชีพรับจาง 

ไดเห็นถึงความสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนมากขึ้น เมื่อได

รับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียน และการเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการ

หองเรียนเพื่อการแลกเปล่ียนทัศนคติในการพัฒนานักเ รียนระหวางครูและ

คณะกรรมการหองเรียนและผูปกครองทำใหมีความรูสึกและมีสัมพันธภาพท่ีดีม ี             
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ความเขาใจและความเช่ือถือ ทําใหเกิดการยอมรับ และศรัทธาพรอมที่จะรวมมือพัฒนา

นักเรียนตามความสามารถและความถนัด จากขอเสนอแนะที่พบ คณะกรรมการ

หองเรียนมีความประสงคที่จะเขามามีสวนรวมเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมหลังเลิก

เรียนใหกับนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน รวมถึงการรวมสราง

เครือขายเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่องใหแกนักเรียน

และใหความรวมมือดานสถานประกอบการในการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงใหมี            

การฝกงานภาคฤดูรอน เพื่อพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ สอดคลองกับ                         

ประยูร ศรีประสาธน (2542 : 5) เสนอปจจัยของการมีสวนรวมวาปจจัยท่ีสงผลตอ                           

การมีสวนรวมประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และปจจัย

ดานการสื่อสาร เชนเดียวกับ จตุรงค  สิทธิบุญมา (2542 : 64) ศึกษาปจจัยที่สงผลให

คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยนํา

ไดแก ประสบการณ ความเขาใจในระบบการศึกษา การมีทัศนคติที่ดีตอการเปน

คณะกรรมการโรงเ รียน  การสรางแรงจูงใจให เกิดคานิยม  ตอการเขามาเปน

คณะกรรมการโรงเรียน ปจจัยเอื้ออํานวย ไดแก ระเบียบของคณะกรรมการโรงเรียนที่

ตองทําความเขาใจและฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะ การคัดเลือกบุคคลที่มีเวลามีฐานะ

ทางเศรษฐกิจ มีตําแหนงทางสังคม เขามาปฏิบัติหนาที่ และความสําเร็จของโรงเรียน 

สอดคลองกับ  เกียรติศักด์ิ  เรือนทองดี (2546 : 12 - 13) เสนอปจจัยและเงื่อนไขที่

เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนไว 3  ประการ  คือ  ปจจัยของสิ่งจูงใจ 

หมายถึง การที่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ นั้นจะมีเหตุผล ที่สําคัญ 

คือประการแรกมองเห็นวาตนจะไดผลตอบแทนในสิ่งที่ทําไป และประการท่ีสอง                

การไดรับการบอกกลาวหรือไดรับการชักชวนจากบุคคลอื่นใหเขารวมโดยมีสิ่งจูงใจเปน

ตัวนําปจจัยโครงสรางของโอกาสหรือชองทางในการเขารวม หมายถึงการมองเห็น

ชองทางในการมีสวนรวม และมองเห็นประโยชนที่ไดรับหลังการมีสวนรวม ดังนั้น

พื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางการมีสวนรวมจึงควรมีลักษณะดังนี้ คือ              

ประการแรก  เปดโอกาสใหทุกๆ คนในชุมชนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา

รูปแบบใดรปูแบบหนึ่ง ประการที่สอง มีกําหนดเวลาท่ีชัดเจนแนนอน  เพื่อผูที่จะเขาไปมี
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สวนรวมจะไดสามารถกําหนดเงื่อนไขตามสภาพเปนจริงของตนได และประการท่ีสาม 

มีการกําหนดลักษณะของกิจกรรมที่แนนอนวาจะทําอะไร และปจจัยดานอํานาจ              

ในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม หมายถึงการที่ประชาชนสามารถกําหนด

เปาหมายวิธีการและผลประโยชนของกิจกรรมได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1.1 ควรใหคณะกรรมการหองเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ภูเก็ตเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษา กิจกรรม             

ซอมเสริม กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น  

1.2 ควรใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและสถานศึกษาอ่ืนๆได

วางแผนพัฒนาดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการมีเจตคติที่ดีตอ

โรงเรียนท่ีสงผลตอการเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการหองเรียนในการพัฒนา

นักเรียน 

1.3 ควรมีการสรางและขยายเครือขายคณะกรรมการหองเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

       2.1 ควรศึกษาแรงจูงใจตางๆ ที่สงผลใหผูปกครองมีความตระหนักใน           

การเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนมากขึ้น 

2.2 ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

หองเรียนในการพัฒนานักเรียน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนใหครอบคลุมยิ่งขึ้น เชน แรงจูงใจในการมีสวนรวมความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกนักเรียนโดยศึกษาจากผูปกครองและนักเรียน 

2.3 ควรศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในสถานศึกษาและระดับตาง ๆ 
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