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บทที่  5  
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจยัครั้งนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวชิาการ ดานการบริหารงาน
บุคคล  ดานการบริหารงบประมาณ  และดานการบริหารทัว่ไป 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค  ดังนี ้
     1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4 ดาน  
  2.  เพื่อเปรียบเทียบ การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4 ดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 วิธีดําเนนิการวิจัย 

  ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา 
หนวยงานของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบรีุเขต  1 ปการศึกษา 2549 จาํนวนโรงเรียน  
97  โรงเรียน  ครูผูสอนจํานวน  1,097  คน   

  กลุมตัวอยาง  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie  
& Morgan,  1970,  หนา  607–608)  เทียบสัดสวนของประชากรแลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง
เปนครู  จํานวน  285  คน   
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4  ดาน  
แบงเปน  2 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4 ดาน คือดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป ลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.  ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจก
แบบสอบถามไปสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

  2.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกสถานศึกษาที่ เปนกลุมตัวอยาง   และใหสง
แบบสอบถามคืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ภายในระยะเวลาที่กําหนดและที่ไม
สงคืน  โดยผูวิจัยไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

  3.  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน  282  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  98.95 
  4.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามแตละฉบับ จนครบตามเกณฑที่กําหนด 
  5.  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบใหคะแนน

ตามเกณฑกําหนดความหมาย คาเฉลีย่ของคะแนนเปนตวัช้ีวัด โดยอาศยัแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 
(2545, หนา 103) ทําการวเิคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู หาคารอยละ 
คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธีของ  
เชฟเฟ    
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามเปนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  20  คน คิดเปนรอยละ  
7.10  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  81  คิดเปนรอยละ  28.70  และโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน 181  
คิดเปนรอยละ  64.20 
 5.1.2  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ทุกดานอยูใน
ระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ   ดานการบริหารวิชาการ   ดานการบริหารทั่วไป  ดานการ
บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงบประมาณ  
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มีดังนี้ 
  ดานการบริหารวิชาการ พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทุกขออยูระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมาคือ  
กําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย  คุณลักษณะ  อันพึงประสงคของสถานศึกษา  และจัด
กระบวนการเรียนรู  ใหสอดคลองกับ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ  การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  และประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา   
   ดานการบริหารงบประมาณ พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวมอยูระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก พิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับ
ทุนการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภท  รองลงมาคือ  วิเคราะหโครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
เพื่อกําหนดงบประมาณสถานศึกษา  และใหความคิดเห็นในการจัดทําแผนการใชงบประมาณและ
การรายงานงบประมาณของสถานศึกษา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การเปนกรรมการเก็บรักษาเงิน
ของสถานศึกษา  และการพิจารณาบุคคลทําหนาที่บัญชี  พัสดุ และควบคุมการเบิกจายใน
สถานศึกษา   
   ดานบริหารงานบุคคล  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวมอยูระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ทุกขออยูระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะกําหนด
ตําแหนงในสถานศึกษา  รองลงมาคือ  ใหขอมูล  เสนอแนะการกําหนดแนวทางการรักษาวินัย
ขาราชการครูในสถานศึกษา  กํากับ  ติดตามและนิเทศการปฏิบัตงิานของครูอยางมีระบบ ขอที่มี
คาเฉลี่ยตําสุด  คือ  ใหขอมูล  ขอเสนอแนะการพิจารณา สรรหา บรรจุแตงตั้งบุคลากร  ลูกจาง  ของ
สถานศึกษา  และจัดสวัสดิการและใหบริการดานตางๆ  แกบุคลากรในสถานศึกษา     
   ดานการบริหารทั่วไป  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุเขต 1โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ
อยูระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปนกรรมการตรวจสอบควบคุมการสรางและ
ซอมแซมงานอาคารของสถานศึกษา รองลงมาคือ การดําเนินการประชาสัมพันธของสถานศึกษา 
และการดําเนินการรวมมือสงเสริมกิจกรรมของชุมชนการจัดประชุมผูปกครองและกรรมการ
สถานศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  และเสนอแนะ
ในการพิจารณาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานธุรการสถานศึกษา  
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 5.1.3  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรีเขต  1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานการบริหารงบประมาณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ .05  ทําการทดสอบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ  พบวา  ครูโรงเรียนขนาดกลางมีสวนรวม
ในการบริหารงบประมาณแตกตางกันกับครูโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 

5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรีเขต  1  โดยรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากวา  ในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงมกีารเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนของครู  และการบริหารงานของผูบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก  
ไดมีการจัดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหบุคคลที่มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  ชุมชนและนักเรียน ซ่ึงจะทําใหผูที่
เกี่ยวของเกิดความพึงพอใจ  และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จซึ่งก็หมายความ
ถึงวาไดเปนเจาของรวมกัน  นอกจากนี้แลวยังมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซ่ึงการที่ผูบริหารเปด
โอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการบริหารงานจะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลขาวสารจากหลายดาน
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  สอดคลองกับ คํากลาวของ
ประยูร  ศรีประสาธน (2536,  หนา  242-243)  ไดกลาวถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมการ
ตัดสินใจ โดยเสนอแนวคิดไววาบทบาทและขอบเขตของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
บุคลากร ผูบริหารควรใชวิจารณญาณพิจารณาวาเรื่องที่จะดําเนินการตัดสินใจควรใหบุคลากรมี
สวนรวมกระบวนการตัดสินใจนั้นเกี่ยวของกับบุคลากรผูใดหรือผูใดมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ  
การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจควรใหบุคลากรมีสวนรวมตั้งแตตนจะทําใหเกิดผลดีและสามารถ
ดําเนินการไดถูกตองตรงประเด็นของ สอดคลองกับภารดร  พวงดี  (2546,  บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากิ่งอําเภอเกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย  พบวา การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถม ศึกษากิ่งอําเภอ
เกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับสุมาลย  สุรมณี  (2536, 
บทคัดยอ)   ไดศึกษาความตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจการบริหาร
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โรงเรียนของครู อาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด มหาสารคาม  
ผลการวิจัยพบวา ครู อาจารยตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจในการ
บริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก  สอดคลองกับพิทักษ   แพทยผล (2546,  บทคัดยอ) การมีสวนรวม
ของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการ
ตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับฟาวเลอร   
(Fowler,  1986,  อางถึงใน  โกศล  สุวรรณมณี,  2534,  หนา 41) ไดศึกษาความ สัมพันธระหวางการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู อาจารย ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงใต  เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  5  ดาน  คือ  ดาน
หลักสูตร ดานกิจการนักเรียน ดานบุคคลากร ดานทรัพยากร และ ดานสัมพันธกับชุมชน ผลการวิจัย
พบวา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการมีความสัมพันธในทางบวก กับขวัญกําลังใจ ในการ
ทํางาน  สอดคลองกับสุทธินีย  เรืองฤทธิ์  (2545,  บทคัดยอ)  การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยองผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  และสอดคลองกับนาโดซี (Nadocie,  1993,  p. 201) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และวัฒนธรรมโรงเรียนกับการแสดงออกถึงความพอใจใน
งานของครู ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู เปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับการ
แสดงออกถึงความพอใจในการทํางานของครู  สอดคลองกับไซเบิรต  (Siebert,  1991, อางถึงใน  ทศันา  
แสวงศักดิ์,  2539)  ไดศึกษาถึงบทบาทของครูใหญในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนความพยายามที่จะชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาโรงเรียน และการกระจายการมี
สวนรวมในการตัดสินใจขอคนพบของงานวิจัย คือครูใหญ  เปนกลไกสําคัญของความสําเร็จของ
การทํางานและเปนผูกระตุนใหทุกคนมีสวนรวม 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มีดังนี้ 
 1)  ดานการบริหารวิชาการ พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวมอยูระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวา งานวิชาการ
ซ่ึงถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมีทีมงานในการ
บริหารงานวิชาการ  มีผูที่ใหขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือผูที่ใหคําปรึกษา  เพราะงาน
วิชาการเปนงานที่ตองเกี่ยวของกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการ



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

 

69 

ผูบริหารจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหครูมีสวนรวมใหมาก สอดคลองกับกัมพล  พื้นแสน (2539,  
บทคัดยอ)  ทําการศึกษารูปแบบการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  เขตการศึกษา 10  พบวา  ผูบริหารใชรูปแบบการตัดสินใจโดยกลุมในการบริหารงาน
ดานงานวิชาการ  สอดคลองกับบรัดดี (Braddy,  1991,  p. 27) ไดศึกษาความสําคัญระหวางรูปแบบ
ความเปนผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูโดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู  
ซ่ึงอยูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐคาริฟอรเนียตอนเหนือ  ผลการวิจัยพบวาครูทั้ง
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในระดับมาก
โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องการเรียนการสอนนอกจากนั้นยังพบวาลักษณะของผูนําจะสงผลถึง
ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สอดคลองกับพิทักษ  แพทยผล  (2546,  บทคัดยอ) การมี
สวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรีพบวา  การมีสวนรวมของครูในการ
ตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวาอยูในระดับมากที่สุด  คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับสุทธินีย  เรืองฤทธิ์  
(2545,  บทคัดยอ) การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยองผลการวิจัย  พบวา การมีสวน
รวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่ง
อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
   2)  ดานการบริหารงบประมาณ  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมอยูระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวา  
การบริหารงบประมาณเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุของโรงเรียนซ่ึงมีสวนที่ตองเกี่ยวของกบั
ระเบียบการใชเงิน  การจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงผูที่เกี่ยวของตองมีความรูและความรับผิดชอบตองานเปน
อยางมาก  นอกจากนี้แลวการบริหารงบประมาณในปจจุบันผูบริหารตองยึดหลักความถูกตอง  
โปรงใส  สามารถตรวจสอบไดและประการสําคัญตองใหครูมามีสวนรวมในการบริหารงาน ทั้งนี้
เพื่อใหครูไดรับทราบการจัดสรรเงินงบประมาณและการใชเงินตามแผนงานของโรงเรียนสอดคลอง
กับ ธนันตพงษ  พรอมพรม  (2536,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พบวาผูบริหารโรงเรียนเนนความสําคัญของการบริหารงาน ธุรการ การเงิน และ พัสดุ 
การบริหารงานบุคลากรอยูในระดับสูง  สอดคลองกับพิทกัษ  แพทยผล  (2546,  บทคัดยอ)  การมี
สวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของครูในการ
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ตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา อยูในระดับปานกลาง  คือ  การบริหารงานธุรการ/การเงินและพัสดุ   
   3)  ดานบริหารงานบุคคล  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวมอยูระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากวาการ
บริหารงานบุคคลเปนการบริหารงานเกี่ยวบุคลากรในโรงเรียน  ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
จะตองบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  ซ่ึงผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหครูมีสวนรวมในการบริหารงาน  เพื่อ
รวมกันวางแผนในการพัฒนาใหครูไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  สอดคลองกับพิทักษ แพทยผล 
(2546,  บทคัดยอ) การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  การมี
สวนรวมของครูในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา การบริหารงานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงการบริหารงาน
บุคคลเปนการบริหารงานเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน  ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตอง
บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ซ่ึงผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานเพื่อรวมกันวางแผนใน
การพัฒนาใหครูไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 
    4)  ดานการบริหารทั่วไป  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 โดยรวมอยูระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากวา  การบริหาร
ทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม 
สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดย เนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับนเรศ  ยุนประสงค  
(2540, บทคัดยอ)  ทําการศึกษาการใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร
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โรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบวา  งานกิจการนักเรียนและงาน
ความสัมพันธชุมชนใชลักษณะการตัดสินใจขอที่   5  คือ   ผูบริหารรวมปรึกษาหารือกับ
ผูใตบังคับบัญชาแลวรวมกันตัดสินใจ  ในการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ  บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่
กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ 
ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม  สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 
 5.2.2  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต  1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานการบริหารงบประมาณแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ทั้งนี้เนื่องจากวา  ในปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางมายังโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  และประกอบกับการบริหารงานในระบบที่ใชโรงเรียนเปน
ฐานทําใหผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหครูมีสวนรวมในการบริหารงาน  เพราะโรงเรียนมีงาน
ที่ตองดําเนินการเพื่อตอบสนองกับหนวยงานตนสังกัด  และชุมชนที่เปนที่ตั้งของสถานศึกษา  ซ่ึง
สงผลใหมีปริมาณงานเปนจํานวนมากและในบางครั้งผูบริหารก็ไมสามารถที่จะดูแลไดอยางทั่วถึง 
ดังนั้นไมวาโรงเรียนขนาดใดก็ตามก็จะตองมีภารกิจที่จะตองดําเนินงานเชนเดียวกัน  เมื่อเปนเชนนี้
แลวโรงเรียนที่มีขนาดตางกันจึงไมมีผลในการใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานแตกตางกัน  
สอดคลองกับรัชนีวรรณ  ชางวงศ  (2542, บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  
พบวา ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับพิทักษ  แพทยผล  (2546,  บทคัดยอ) การมีสวน
รวมของครูในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรีพบวา  การมีสวนรวมของครูในการ
ตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประเภทที่โรงเรียนเปดทําการสอน  ครู
โรงเรียนที่เปดทำการสอน  2  ระดับ  กับครูโรงเรียนที่เปดทําการสอน  3  ระดับ  มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี   โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมี
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นัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับสุทธินีย  เรืองฤทธิ์  (2545,  บทคัดยอ)  การศึกษาการมีสวนรวม
ของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอ
นิคมพัฒนา  จังหวัดระยองผลการวิจัย  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
จําแนกตามเพศ  อายุ และประสบการณการทํางานโดยรวมและทุกรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1)  ดานการบริหารวิชาการ  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการ 
วางแผนการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  และจัดใหมีการประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการ
และรายงานความกาวหนาของสถานศึกษา  ใหแกผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
หนวยงานตนสังกัดไดรับทราบ 
    2)  ดานการบริหารงบประมาณ  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการ
เปนกรรมการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา  และรวมพิจารณาบุคคลทําหนาที่บัญชี  พัสดุ และ
ควบคุมการเบิกจายในสถานศึกษา เพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไปดวยความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได 
    3)  ดานบริหารงานบุคคล  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการหาแนวทาง
จัดสวัสดิการและใหบริการดานตางๆ  แกบุคลากรในสถานศึกษา     
    4)  ดานการบริหารทั่วไป ควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการการปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการกําหนดตัวผูที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1)  ควรศึกษาประสิทธิผลของการมีสวนรวมของครูเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   2)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของครูในการบริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน    
           3)  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของครูกับมาตรฐานตําแหนงของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4) ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพถึงการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 




