
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 การวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย  ดังนี้ 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้
  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คาเฉล่ีย 
 S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  t แทน คาสถิติแจกแจง t-distribution 
   p แทน ความนาจะเปนของความคาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐาน 
 F แทน คาสถิติแจกแจง  F-distribution 
  df แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (degree  of  freedom) 
  SS แทน ผลรวมความเบ่ียงเบนยกกําลังสอง 
  MS แทน คาความแปรปรวน 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  แบงออกเปน  4  ตอน  ตามลําดับ  ดังนี ้

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ี
และคารอยละ   

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน  และขนาดโรงเรียน 

 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  

 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ี

และคารอยละ  
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  รายละเอียดปรากฏในตาราง  2  

 
  ตาราง  2  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จํานวน รอยละ 
ผูบริหาร 118 29.10 

ตําแหนง 
ครู 287 70.90 
ปริญญาตรี 261 64.40 

วุฒิการศึกษา 
สูงกวาปริญญาตรี 144 35.60 
ไมเกิน 10  ป 109 26.90 

ประสบการณการทํางาน 
มากกวา 10  ปข้ึนไป 296 73.10 
ขนาดเล็ก 130 32.10 
ขนาดกลาง 172 42.50 ขนาดโรงเรียน 
ขนาดใหญ 103 25.40 

รวม 405 100 

 
   จากตาราง  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนงผูบริหาร  118  คน  คิดเปนรอยละ 

29.10  และครู  287  คน  คิดเปนรอยละ  70.90  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  261  คน  คิดเปนรอยละ 
64.40  และสูงกวาปริญญาตรี  144  คน  คิดเปนรอยละ  35.60  มีประสบการณการทํางานไมเกิน  10 ป 
109  คน  คิดเปนรอยละ  26.90  และมากกวา  10  ป  296  คน  คิดเปนรอยละ  73.10  และปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  130  คน  คิดเปนรอยละ  32.10  ขนาดกลาง  172  คน  คิดเปนรอยละ  42.50 
และขนาดใหญ  103  คน  คิดเปนรอยละ  25.40  ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  นําเสนอในภาพรวมและรายดาน  รายละเอียดปรากฏ
ในตาราง  3-7 
 
ตาราง  3  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับท่ีของการมีสวนรวมของครู 
                ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2   
     โดยรวม 
 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

1. การบริหารวิชาการ 3.53 .35 มาก 1 
2. การบริหารงบประมาณ 3.49 .45 ปานกลาง 2 
3. การบริหารงานบุคคล 3.47 .49 ปานกลาง 4 
4. การบริหารทั่วไป 3.49 .55 ปานกลาง 3 

รวมเฉล่ีย 3.49 .55 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  3  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.49)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  การมีสวนรวมของครูดานการบริหารวิชาการ  อยูในระดับมาก  
( X = 3.53)  สวนดานการบริหารงบประมาณ  ( X = 3.49)  ดานการบริหารทั่วไป  ( X = 3.49)  
และดานการบริหารงานบุคคล  ( X = 3.47)  อยูในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 51 

ตาราง  4  คาเฉล่ียรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดบัท่ีของการมีสวนรวมของครู 
 ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี เขต 2        
  ดานการบริหารวิชาการ 

 

n= 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

1.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 4.15 .80 มาก 1 
2.  ครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนําหลักสูตร 
     สถานศึกษามาใชในการเรียนการสอน 4.14 .81 มาก 2 
3.  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจจดักระบวนการ 
     เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.79 1.04 มาก 3 
4.  ครูมีสวนรวมจัดทําแผนการวัดผลประเมินผล 
     แตละกลุมสาระใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
     การศึกษา 3.47 .95 ปานกลาง 8 
5.  ครูมีสวนรวมศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพฒันา 
     คุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู   3.09 .88 ปานกลาง 13 
6.  ครูมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา 
     การใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.11 .88 ปานกลาง 12 
7.  ครูมีสวนรวมในการประสานความรวมมือ 
     ในการผลิต จัดหา การใชส่ือ นวัตกรรม  และ 
     เทคโนโลยี 3.39 1.16 ปานกลาง 10 
8.  ครูมีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรูภายใน 
     และภายนอกสถานศึกษา 3.23 1.08 ปานกลาง 11 
9.  ครูมีสวนรวมวางแผนจดัระบบการนิเทศ 
     งานวิชาการในสถานศึกษา 3.57 1.09 มาก 4 
10.  ครูมีสวนรวมวางแผนการจัดระบบโครงสราง 
       องคกรใหรองรับระบบการประกันคุณภาพ 
       ภายในสถานศึกษา 3.48 1.03 ปานกลาง 7 
11.  ครูมีสวนรวมในการประสานความรวมมือ 
       ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 3.52 1.18 มาก 6 

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



 52 

ตาราง  4  (ตอ)  คาเฉล่ียรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับท่ีของการมีสวนรวม 
                          ของครู  ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                          ชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารวิชาการ  
 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

12.  ครูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน 
       การพัฒนาวิชาการของบุคคล  ครอบครัว   
       องคกรหนวยงานท่ีจดัการศึกษา 3.53 1.09 มาก 5 
13.  ครูมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
       ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  
       องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 
       ท่ีจัดการศึกษา 3.40 1.16 ปานกลาง 9 

รวมเฉล่ีย 3.53 .35 มาก  

 
 จากตาราง  4  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารวิชาการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 3.53)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  
ครูมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  ( X = 4.15)  ครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนํา
หลักสูตรสถานศึกษามาใชในการเรียนการสอน  ( X = 4.14)  และครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ( X = 3.79)  และอันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวม
ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู  ( X = 3.09)   
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ตาราง  5  คาเฉล่ียรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดบัท่ีของการมีสวนรวมของครู 
  ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี เขต 2       
   ดานการบริหารงบประมาณ 

 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

1.  ครูมีสวนรวมวางแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา 3.55 1.01 มาก 4 
2.  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจทําแผนกลยุทธ 
     ใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ 3.93 1.14 มาก 1 
3.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจดัสรรงบประมาณ 
     ในสถานศึกษา 3.64 1.07 มาก 3 
4.  ครูมีสวนรวมในการทําแผนการตรวจสอบติดตาม 
     ประเมินผล 3.48 1.07 ปานกลาง 6 
5.  ครูมีสวนรวมประเมินผลแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิาร 
     ประจําปของสถานศึกษา 3.43 1.05 ปานกลาง 8 
6.  ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนการระดมทรัพยากร 
     ทางการศึกษา 3.25 1.05 ปานกลาง 11 
7.  ครูมีสวนรวมในการวางระบบการใชทรัพยากร 
     อยางมีประสิทธิภาพ 3.22 1.03 ปานกลาง 12 
8.  ครูมีสวนรวมจัดหารายไดและผลประโยชน 
     เพื่อการศึกษา 3.30 1.14 ปานกลาง 10 
 9.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารการเงิน 
      ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 3.55 1.07 มาก 5 
10. ครูมีสวนรวมในการจัดทําบัญชีการเงินทุกประเภท 
      ใหเปนปจจุบัน 3.47 1.20 ปานกลาง 7 
11. ครูมีสวนรวมในการวางแผนจัดทําระบบฐานขอมูล 
      สินทรัพยของสถานศึกษา 3.35 1.21 ปานกลาง 9 
12. ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจควบคุม บํารุงรักษา  
      และจําหนายพัสด ุ 3.66 1.25 มาก 2 

รวมเฉล่ีย 3.49 .45 ปานกลาง  
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 จากตาราง  5  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารงบประมาณ  พบวา  การมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.49)  และเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย  
พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจทําแผนกลยุทธ
ใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ  ( X = 3.93)  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจควบคุม  บํารุงรักษา  
และจําหนายพัสดุ  ( X = 3.66)  และครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
( X = 3.64)  อันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวมในการวางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
( X = 3.22)   
 
ตาราง  6  คาเฉลี่ยรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับท่ีของการมีสวนรวมของครู 

 ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2       
  ดานการบริหารงานบุคคล 

 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

1.  ครูมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจความตองการ 
     กําลังคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 3.40 1.15 ปานกลาง 7 
2.  ครูมีสวนรวมประเมินผลสภาพความตองการกําลังคน 3.50 1.15 ปานกลาง 5 
3.  ครูมีสวนรวมในการจัดทําภาระงานสําหรับ 
     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.53 1.13 มาก 4 
4.  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจดาํเนินการสรรหา 
     เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการครูในสถานศึกษา 3.91 1.10 มาก 1 
5.  ครูมีสวนรวมวางแผนการจางลูกจางประจําและ 
     ลูกจางช่ัวคราว 3.73 1.09 มาก 2 
6.  ครูมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา 
     ขาราชการครูตามความเหมาะสมและตอเนื่อง 3.56 1.01 มาก 3 
7.  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจพจิารณาเล่ือนข้ัน 
     เงินเดือนขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 3.32 1.16 ปานกลาง 9 
8.  ครูมีสวนรวมในการจดัทําทะเบียนประวตัิขาราชการครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา  ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 3.49 1.12 ปานกลาง 6 
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ตาราง  6  (ตอ)  คาเฉล่ียรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับท่ีของการมีสวนรวม  
                          ของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
                          ชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารงานบุคคล  
 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

9.  ครูมีสวนรวมในการดําเนนิการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
     ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.29 1.14 ปานกลาง 12 
10. ครูมีสวนรวมในการดําเนินการดานความผิดวนิัย 
      ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.29 1.13 ปานกลาง 11 
11. ครูมีสวนรวมในการวางแผนการปองกนัการกระทํา 
      ความผิดวนิัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.30 1.18 ปานกลาง 10 
12. ครูมีสวนรวมในการวางแผนตรวจสอบความหยอน 
      ความสามารถ  บกพรองในหนาท่ีราชการและ 
      ประพฤติตนไมเหมาะสม 3.33 1.18 ปานกลาง 8 

รวมเฉล่ีย 3.47 .49 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  6  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารงานบุคคล  พบวา  การมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.47)  และเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินการสรรหา
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการครูในสถานศึกษา ( X =3.91)   ครูมีสวนรวมวางแผนการจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว  ( X = 3.73)  และครูมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาขาราชการครู
ตามความเหมาะสมและตอเนื่อง  ( X = 3.56)  สวนอันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวมในการดําเนินการ
ขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( X = 3.29)   
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ตาราง  7  คาเฉล่ียรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดบัท่ีของการมีสวนรวมของครู 
 ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2        
  ดานการบริหารท่ัวไป 

 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

1.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาระบบ 
     เครือขายขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย 3.09 1.25 ปานกลาง 13 
2.  ครูมีสวนรวมในการสงเสริมการประสานงาน 
     พัฒนาเครือขายการศึกษา 3.26 1.20 ปานกลาง 3 
3.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดระบบ 
     โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 3.26 1.17 ปานกลาง 10 
4.  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจการจัดระบบ 
     บริหารโครงสรางภารกิจ การดําเนนิงาน  
     เปาหมาย  ปริมาณ  คุณภาพการศึกษา 3.40 1.15 ปานกลาง 9 
5.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนระดมจัดหา 
     เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานดานตาง ๆ 
     ของสถานศึกษา 3.80 1.09 มาก 1 
6.  ครูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน 
     งานดานวิชาการงบประมาณ บุคลากร และ 
     บริหารทั่วไป 3.71 1.06 มาก 2 
7.  ครูมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง 
     การวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานท่ี 
     และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 3.59 1.24 มาก 7 
8.  ครูมีสวนรวมในการจัดทําสํามะโนนักเรียน 
     โดยประสานความรวมมือกับชุมชน  
     ในการใหขอมูล 3.68 1.01 มาก 3 
9.  ครูมีสวนรวมในการสงเสริมประสานงาน 
     การจัดการศึกษาใหเปนไปตามระบบและ 
    หลากหลาย 3.62 1.04 มาก 5 

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



 57 

ตาราง  7  (ตอ)  คาเฉล่ียรายขอ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับท่ีของการมีสวนรวม 
                          ของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
                          ชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารท่ัวไป  
 

n = 405 การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน X  S.D. 

ระดับ อันดับท่ี 

10.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกจิกรรม 
       ตามความถนัดและความสามารถของผูเรียน 
       อยางหลากหลาย 3.59 1.09 มาก 6 
11.  ครูมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแนวทาง  
       การสงเสริมกิจการนกัเรียนของสถานศึกษา 3.25 1.09 ปานกลาง 12 
12.  ครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดาํเนินการ
       ควบคุมภายในตามมาตรการท่ีกําหนด 3.63 1.04 มาก 4 
13.  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจจดัระบบขอมูล 
       ขาวสารของสถานศึกษา 3.47 1.06 ปานกลาง 8 

รวมเฉล่ีย 3.49 .55 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  7  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารทั่วไป  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.49)  และเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย  พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการวางแผนระดมจัดหาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา  ( X = 3.80)  ครูมีสวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุน
งานดานวิชาการงบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป  ( X = 3.71)  และครูมีสวนรวม
ในการจัดทําสํามะโนนักเรียนโดยประสานความรวมมือกับชุมชน ในการใหขอมูล  ( X = 3.68)  
สวนอันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ใหทันสมัย  ( X = 3.25)   
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 ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน  และขนาดโรงเรียน  รายละเอียดดังตาราง  8-11  
 
ตาราง  8  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
                สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง 
 

ผูบริหาร 
(n = 118) 

ครู 
(n = 287) 

การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

X  S.D. X  S.D. 

t p 

การบริหารวิชาการ 3.49 .51 3.54 .27 -1.07 .285 
การบริหารงบประมาณ 3.39 .64 3.52 .34 -2.095  .038* 
การบริหารงานบุคคล 3.40 .58 3.50 .45 -1.742 .083 
การบริหารทั่วไป 3.35 .68 3.55 .47 -2.903  .004* 

รวมเฉล่ีย 3.41 .38 3.53 .30 -3.124 .002* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง  8  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง  พบวา  โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะในดานการบริหารงบประมาณ  และการบริหารทั่วไป  
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ตาราง  9  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
(n = 261) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n =144) 

การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

X  S.D. X  S.D. 

t p 

การบริหารวิชาการ 3.53 .37 3.52 .33 .129 .897 
การบริหารงบประมาณ 3.48 .46 3.50 .44 -.398 .691 
การบริหารงานบุคคล 3.45 .53 3.51 .42 -1.425 .155 
การบริหารทั่วไป 3.47 .56 3.53 .53 -1.178 .240 

รวมเฉล่ีย 3.48 .34 3.52 .31 -1.096 .274 

 
 จากตาราง  9  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  ท้ังโดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง  10  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
                  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

ไมเกิน 10 ป 
(n = 109) 

มากกวา 10 ป 
(n =296) 

การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

X  S.D. X  S.D. 

t p 

การบริหารวิชาการ 3.49 .37 3.54 .38 -1.235 .218 
การบริหารงบประมาณ 3.53 .40 3.47 .47 1.207 .229 
การบริหารงานบุคคล 3.29 .53 3.53 .46 -4.240 .000* 
การบริหารทั่วไป 3.44 .55 3.51 .54 -1.203 .229 

รวมเฉล่ีย 3.44 .38 3.51 .30 -1.895 .060 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง  10  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประสบการณการทํางาน  พบวา  โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการบริหารงานบุคคล  
ท่ีพบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง  11  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 
                  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

การมีสวนรวมของครูในการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แหลง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 .956 .478 3.869 .082 
ภายในกลุม 402 49.642 .123   

การบริหารวิชาการ 

รวม 404 50.598    
ระหวางกลุม 2 .500 .250 1.234 .292 
ภายในกลุม 402 81.430 .203   

การบริหารงบประมาณ 

รวม 404 81.930    
ระหวางกลุม 2 .704 .352 1.453 .235 
ภายในกลุม 402 97.389 .242   

การบริหารงานบุคคล  

รวม 404 98.093    
ระหวางกลุม 2 .987 .494 1.654 .193 
ภายในกลุม 402 119.986 .298   

การบริหารทั่วไป 

รวม 404 120.973    
ระหวางกลุม 2 .204 .102 .954 .386 
ภายในกลุม 402 43.007 .107   รวม 
รวม 404 43.211    

 
 จากตาราง  11  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ท้ังโดยรวมและรายดาน  พบวา  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยผูวจิยัไดสังเคราะหขอมูล  
และสรุปเนื้อหาสาระไดดังนี้ 

   1.  ดานการมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.1  ควรมีการสงเสริมใหครูสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษา  และปรับปรุงแกไขหลักสูตรอยางเปนระบบ  
 1.2  ควรมีการสงเสริมใหครูเขารวมประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา  และการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกําลัง
เปล่ียนแปลงใหมในปการศึกษา 2552-2553  
  1.3  ควรมีการสงเสริมใหครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
  1.4  ควรมีการสงเสริมใหครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางหลากหลาย  และ
ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  1.5  ควรมีการกํากับ  ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพวิชาการของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
  1.6  ควรมีการผลิตและใชส่ือประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพของผูเรียนอยางหลากหลาย 

    2.  ดานการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ มีขอเสนอแนะดังนี ้
  2.1  ควรมกีารแตงต้ังคณะครูเปนคณะกรรมการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
  2.2  ควรมีการตรวจสอบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาตามระยะเวลา 
  2.3  ควรมีการตรวจสอบความคุมคาของการใชทรัพยากรและงบประมาณ 

           2.4  ควรมีการเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารการเงินของสถานศึกษา 
   3.  ดานการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล มีขอเสนอแนะดังนี ้

   3.1  ควรมีการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยางเป ็นระบบ 
   3.2  ควรมีการเปดโอกาสใหครูเขารวมเปนกรรมการดานการพัฒนาวินัย

ของบุคลากร 
         3.3  ควรมีการแตงตั้งใหครูเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
         3.4  ควรมีการวางแผนรวมกันเกี่ยวกับการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลังครู

ของสถานศึกษา 
  3.5  ควรมีการสงเสริมใหครูเขารวมเปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ใหมากข้ึน  
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    4.  ดานการมีสวนรวมในการบริหารทั่วไป มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  4.1  ควรสงเสริมใหครูมีการวางแผนและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ 

สถานศึกษา 
  4.2  ควรสงเสริมใหครูมีสวนสนับสนุนงานดานวิชาการ  อาคารสถานท่ี  
และดานอ่ืน ๆ  

  4.3  ควรสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการจัดทําระบบขอมูลขาวสารของ
สถานศึกษา 

  4.4  ควรสงเสริมใหครูเปนคณะทํางานเพ่ือการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
  4.5  ควรสงเสริมใหครูมีการประสานงานเครือขายการจัดการศึกษา

อยางหลากหลาย 
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