
 

บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
  การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครู
ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามตาํแหนง  วุฒกิารศึกษา  ประสบการณการทํางาน 
และขนาดโรงเรียน  โดยใชกรอบแนวคิดในการบริหารสถานศึกษา  4  ดาน  ไดแก  การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร 
จํานวน  118  คน  และครู  จํานวน  287  คน  ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  แบบสอบถามแบงเปน  3  ตอน  ไดแก  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน  4  ดานคือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5  ระดับ  และตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติม  มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 

  สถิติท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียใชการทดสอบคาที  (t-test)  ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One Way ANOVA)  (คา F- test)  และการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามขอเสนอแนะปลายเปด 
(Open  Ended) 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนงผูบริหาร  118  คน  คิดเปนรอยละ  29.10  และ

ครู  287  คน  คิดเปนรอยละ  70.90  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  261  คน  คิดเปนรอยละ  64.40 
และสูงกวาปริญญาตรี  144  คน  คิดเปนรอยละ  35.60  มีประสบการณการทํางาน  ไมเกิน  10  ป 
109  คน คิดเปนรอยละ 26.90 และมากกวา 10 ปข้ึนไป 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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 5.1.2  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  พบวา  การมีสวนรวมของครูดานการบริหารวิชาการ  อยูใน
ระดับมาก  สวนดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารท่ัวไป  และดานการบริหารงานบุคคล 
อยูในระดับปานกลาง  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
1)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารวิชาการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตร  ครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษามาใชในการเรียนการสอน  และ
ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และอันดับสุดทาย
คือ  ครูมีสวนรวมศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  2)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารงบประมาณ  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง  และเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย  
3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ
ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจควบคุม  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ  และครูมีสวนรวมในการวางแผน  
การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  อันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวมในการวางระบบการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ 
  3)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารงานบุคคล  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง  และเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย 
3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการครู
ในสถานศึกษา  ครูมีสวนรวมวางแผนการจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  และครูมีสวนรวม
ในการประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูตามความเหมาะสมและตอเนื่อง  สวนอันดับสุดทายคือ  
ครูมีสวนรวมในการวางแผนการปองกันการกระทําความผิดวินัยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  4)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารทั่วไป  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับปานกลาง  และเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉล่ีย 
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3  อันดับแรก  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการวางแผนระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในงานดานตาง ๆ 
ของสถานศึกษาครูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนงานดานวิชาการงบประมาณ  บุคลากร  และ
บริหารท่ัวไป  และครูมีสวนรวมในการจัดทําสํามะโนนักเรียนโดยประสานความรวมมือกับชุมชน 
ในการใหขอมูล  สวนอันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย  
  5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  
 1)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตาม  ตาํแหนง 
พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะในดานการบริหาร
งบประมาณ  และการบริหารท่ัวไป  

  2)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  ท้ังโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน  พบวา  โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ยกเวนดานการบริหารงานบุคคล  ท่ีพบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

 5.2.1  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีหนาที่หลัก
ดานการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  และการดูแลนักเรียน
ใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงคเพื่อใหเติบโตเปนพลเมืองดีของประเทศ 
อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นมีท้ังการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ 
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ไดแก  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2, 2546, หนา 32-35)  ซ่ึงแตละกลุม  มีรายการปฏิบัติดังนี้   
    1)  การบริหารวิชาการ  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนา
แหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  การประสานงานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา   
   2)   ดานการบริหารงบประมาณ  ไดแก  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหาร
บัญชี  และการบริหารพัสดุและสินทรัพย   
    3)  ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและ
การรักษาวินัย  และการออกจากราชการ   
   4)  ดานการบริหารทั่วไป  ไดแกการดําเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  การประสานงานและ
พัฒนาเครือขายการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารท่ัวไป การดูแลอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน  การรับนักเรียน  การสงเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานสงเสริมกิจการนักเรียน  
การประชาสัมพันธงานการศึกษา  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  
องคกรหนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และหนวยงานอ่ืน  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  งานบริการสาธารณะ  และงานท่ีไมได
ระบุไวในงานอ่ืน   
   ซ่ึงจะเห็นวาภาระงานของครูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารนั้นคอนขางมาก  โดยเม่ือเทียบกับ
ปริมาณงานและจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานแลวจะไมสัมพันธกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียน
ท่ีมีขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  จะมีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  ทําใหการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามบทบาทและขอบขายงานไมสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสงผลใหการมีสวนรวม
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ของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกระทําไดไมมากนัก  (ยรรยง  แกนสาร,  2545, หนา 11)  
ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ เสริมศักดิ์  โรยสุวรรณ  (2544, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษา
พบวา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของขาราชการครู  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดระยอง  อยูในระดับปานกลาง  และผลการวิจัยของ มงคล  อ๊ีดเหล็ง  (2543, 
บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดตราด  อยูในระดับปานกลาง  อยางไรก็ตามผลการวิจัยคร้ังนี้  ไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ยรรยง  แกนสาร  (2545, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจการบริหารงาน
ของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  อยูในระดับมาก  และไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุมาลย สุรมณี  (2536, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาความตองการการมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจการบริหารโรงเรียนของครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  ครูอาจารยมีความตองการมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานอยูในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีเพียงดานการมีสวนรวมของครูดานการบริหารวิชาการ 
อยูในระดับมาก  ท้ังนี้เปนเพราะวา  ครูผูสอนมีหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีงาม  และหัวใจของการบริหาร
สถานศึกษา  ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ก็คือ  การบริหารวิชาการใหประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด  ซ่ึงบทบาทของผูบริหาร
เปนกลไกสําคัญของความสําเร็จในการทํางานและเปนผูกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ  
(Siebert, 1991, p. 78;  อางถึงใน ทัศนา  แสวงศักดิ์, 2539, หนา 37)  ดังนั้นผูบริหารจึงมอบหมายให
ครูผูสอนรับผิดชอบงานสอนเปนหลัก  และปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการควบคูกันไป
ใหมากท่ีสุด  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมหมาย  หวลอาวรณ  (2543, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษา
พบวา  ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูเปนหลัก  และปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการ
ควบคูกันไปดวย  ภายใตการตัดสินใจรวมกันของผูบริหารและคณะครู  หรือครูรายบุคคล  
ซ่ึงจากการวิจัยนี้พบวา  ครูตองการการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการที่สําคัญ ๆ ไดแก  
การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  การประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษามาใช
ในการเรียนการสอน  และการตัดสินใจจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ซ่ึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันจะก อใหเกิดการพัฒนางานไดมากกวาปจจัยอ่ืน ๆ (Helberg, 
1995, p. 27)  และอันดับสุดทายคือ  ครูมีสวนรวมศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
แตละกลุมสาระการเรียนรู  เนื่องจากครูมีภาระงานคอนขางมาก  และยังขาดทักษะและประสบการณ
การทําวิจัย  โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง  จึงใชเวลาสวนใหญอยูกับการเรียนการสอน 
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การบริหารวิชาการ  และการดูแลนักเรียนมากกวาการจัดทํารายงานการวิจัย  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2,  2546,  หนา 38)   

  5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  

            1)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตาม  ตําแหนง 
พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  ครูใชเวลาสวนใหญ
ในการจัดการเรียนการสอนมากกวาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  แตครูเห็นวา 
ครูรับผิดชอบทั้งการเรียนการสอน  และการบริหารงานในสถานศึกษานั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก  หรือขนาดกลาง  ครูผูสอนตองทําหนาท่ีหลักดานการเรียนการสอน 
และปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการควบคูกันไปคอนขางหนักและมีปริมาณงานจํานวนมาก 
จึงสงผลใหผูบริหารและครู มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ อนันต  บํารุงแจม  และคนอ่ืนๆ (2544, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาพบวา  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการศิษยเกามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แตกตางกัน 
  2)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  ท้ังโดยรวมและทุกรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  ไมวาผูบริหาร  และครูจะมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  และระดับสูงกวาปริญญาตรี ก็ตาม ตางเห็นวาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนไปในลักษณะและทิศทางเดียวกัน 
นั่นคือ  ท้ังผูบริหารและครูมีความเห็นวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมาก  และดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง  เชนเดียวกัน  ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เสริมศักดิ์  โรยสุวรรณ  (2544, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาพบวา  การมีสวนรวม
ในการบริหารโรงเรียนของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี  แตกตางกัน   
  3)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน  พบวา  โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชนีวรรณ  ชางวงศ 
(2542, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา  จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน  ไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสริมศักดิ์  โรยสุวรรณ 
(2544,บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาพบวา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของครู 
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สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง  ท่ีมีประสบการณตางกัน เห็นวาการมีสวนรวมของครู
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4)  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชนีวรรณ  ชางวงศ  (2542, 
บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
พบวาผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีพฤติกรรมการตัดสินใจ 
และความตองการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ไมแตกตางกัน  แตไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุมาลย  สุรมณี  (2536, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาพบวา ความตองการการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจการบริหารโรงเรียนของครู  อาจารย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  

 การวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญเพื่อการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ  และเปนขอมูลสนับสนุนการทําวิจัยใหมากข้ึน  
ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

  5.3.1   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  จากผลการวิจัยท่ีพบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารวิชาการอยูในระดับมาก 

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานดานน้ีใหมากข้ึน  โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละกลุมสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
การวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  และการประสาน
ความรวมมือในการผลิต  จัดหา  การใชสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจน
การมีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 2)  ควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  ครูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงในแตละดานดังนี้ 

    (1)  ดานการบริหารวิชาการ  ควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  เกี่ยวกับการวิเคราะห  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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       (2)  ดานการบริหารงบประมาณ  ควรมีการวางระบบและแผนการใชทรัพยากร 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

       (3)  ดานการบริหารงานบุคคล  ควรมีการวางแผนปองกันการกระทําผิดวินัย
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพ 

       (4)  ดานการบริหารทั่วไป  ควรมีการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ใหทันสมัย  และการวางแผนสงเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  5.3.2   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  จําแนกตามตัวแปรอื่น ๆ เชน  ตัวแปรเกี่ยวกับ
เขตท่ีตั้งของโรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล  เปนตน  
 2)  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
 3)  ควรมีการศึกษากระบวนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ 
หรือเปนท่ียอมรับ 
                           4)  สงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับของหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
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