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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์   เขต  1  จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และขนาดของโรงเรียน  ในกรอบของเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้าน
การบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา  2557  จ านวน  331  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ ได้แก่  แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ  และแบบปลายเปิด  มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  2.71  ถึง 8.39  และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่  โดยก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05  ผลการวิจัยพบว่า  1) การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจ านวน  3  
ด้านและอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารวิชาการ  รองลงมา คือ  ด้านการ
บริหารทั่วไป  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านการบริหารงบประมาณ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  และขนาดของโรงเรียน  พบว่าทั้ง
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของครู  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  มีทัศนะ
ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน  ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูที่มีจ านวน
มากที่สุดในแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ คือ ครูควรมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
และรายหน่วย ด้านการบริหารงบประมาณ คือ ครูควรมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อความชัดเจนตรวจสอบได้  
ด้านการบริหารงานบุคคล คือ ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบ  ด้านการบริหารทั่วไป คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงบประมาณด าเนินการต่างๆ 

 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมสี่วนรว่ม ทัศนะของครู 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the administrator’s participative 
administration as perceived by the teachers under the Buriram Educational Service Area Office 1, 
classified by sex, educational level, working experiences, and school size. The samples were 331 
teachers under the Buriram Educational Service Area Office 1 in the academic year 2557, selected by 
using multi-stage random sampling. The instrument used in this study was a 3-part questionnaire 
including check list, 5-rating scale and open-ended form with the discrimination index between 2.71-
8.39, and reliability at 0.94. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, 
mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by t -test and one-way ANOVA. Scheffé 
method was used to compare each pair of the aspects. The statistically significant difference was set 
at the level of .05. 
 The findings were as follows: 
 1. The opinions of the administrator’s participative administration as perceived by the 
teachers under the Buriram Educational Service Area Office 1 in a whole were reached a high level 
and 3 aspects were at high levels and 1 aspect was reached a middle level. The highest mean score 
was the academic administration and followed by the general administration and the lowest mean 
score was the budget administration. 
 2. The comparison of the administrator’s participative administration as perceived by the 
teachers under the Buriram Educational Service Area Office 1 did not different when they were 
classified by sexes, educational and school size levels both all aspects and each aspect. 
 3. The comparison of the administrator’s participative administration as percei ved by the 
teachers under the Buriram Educational Service Area Office 1, as classified by working experiences 
both all aspects and each aspect were statistically significant difference at .01 level.      
 4. The additional opinions and suggestions about the administrator’s participative 
administration as perceived by the teachers under the Buriram Educational Service Area Office 1 with 
the highest percentage in each aspect were: 1) academic administration: teachers must be used the 
materials for teaching in all subjects and lessons; 2) budget administration: teachers should be 
cleared the disbursement; 3) personnel administration: teachers should be able to participate in the 
appraisal; 4) general administration: the local governments should be supported the educational 
management, especially the budgets. 
 
Keywords: the administrator’s participative administration , perceived by the teachers 

บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบด้วยพลเมืองที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศย่อมท าได้

สะดวกราบรื่นได้ผลแน่นอนและรวดเร็ว ... ” (พระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  2556: 1) จากพระบรมราโชวาทนี้ ช้ี ให้ เห็นว่า
พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยิ่ ง ทรงมองการศึกษาว่าเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ เป็น 
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เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะกระบวนการศึกษาเป็น
กระบวนการที่สร้างเสริมและถ่ายทอดความรู้ แนวคิด  
เจตคติ วัฒนธรรม และทักษะอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนมี
ความอยู่ดี กินดี และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ทุก
ประเทศทั่วโลกต่างก็ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา ต่างมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติเพื่อให้
บุคคลในประเทศได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพราะผลที่ตามมานั้นย่อมแสดงว่า
ประเทศชาติก็พัฒนาตามไปด้วย และสามารถยืนหยัด
บนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม 
 เนื่องจากการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง จึง
ได้มีพระราชบัญญัติและกฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาหลายฉบับด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ดัง
ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2556 
: 23-24)  มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่ เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 จากความส าคัญข้างต้น  จึงส่งผลให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง  นั่นคือ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (2556:  4) ซึ่งได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนดังนี้ มาตรา 
8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (2) ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ 
การ และสถาบันสังคมอื่น และมาตรา 29 ความว่า ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์การปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์การเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน จากกฎหมายดังกล่าว
สถานศึกษาทุกแห่งจึงมีความจ าเป็นต้องบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดย
การให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนนั้นมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาไทย  แต่จาก
การศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นยังอยู่ใน
ระดับที่ปานกลาง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ  ทวิท 
ระโหฐาน  (2552: 64)  ซึ่งท าการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  พบว่า  การ
มีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับสภาพการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน
ที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน
น้อย ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร  จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ดังจะเห็นได้จากระดับ
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ซึ่งมีระดับค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ ประเทศใน
แต่ ล ะ ราย วิ ช าอยู่ ใน ร ะดั บ ที่ ต่ าม าก  มี ค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ  50  มากกว่า  5  
รายวิชา  ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ก็มีผลกระทบต่อ
โรงเรี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 ด้วยเช่นเดียวกัน  จาก
ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาดังกล่าว  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานที่ดูแล  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  อ าเภอล าปลายมาศ  อ าเภอ
บ้านด่าน  และอ าเภอช านินั้น  ได้เห็นความส าคัญกับ
การแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าว  โดยมีการส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยให้ทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  ตลอดจน
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บริหารจัดการ  และสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มากข้ึน   
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทาง
การศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู หรือน าไปใช้ เป็น
แนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่มปีระสิทธิภาพในโรงเรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสว่นรว่ม
ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 
2,332 คน จาก  202  โรงเรียน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

3.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และขนาดของโรงเรียน 

4.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนใน  4  ด้านได้แก่  ด้านการ
บริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 

5.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่
ผู้ท าวิจัยพัฒนาขึ้นมา แบ่งออกเป็น   3  ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

ตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์  เขต  1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  น้อย  และ
น้อยที่สุด 

ตอนที่  3 เป็ นข้อค าถามแบบปลาย เปิ ด  
(Open-ended Form) เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 เพื่อให้ครูได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 6.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ ส่งถึงผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์ ในการออกหนั งสือถึ งผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

 6.2 ผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 6.3 ผลปรากฏว่าแบบสอบถามจ านวน 
331 ฉบับ เก็บรวบรวมกลับคืนมาได้จ านวน 331 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 

7.  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
การหาค่าอ านาจจ าแนก  การหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ
ต่อกัน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
มีประเด็นที่ค้นพบ ดังนี ้

1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์   เขต  1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
โรงเรียนต้องการให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา  เพื่อให้ครูเกิดความรู้สึกในการร่วมรับผิดชอบ  
ร่วมประเมิน  ร่วมวางแผน ร่วมรับรู้การด าเนินการ    
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พินิจ  ธงโสม  (2552: 68)  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า  ครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  ท าให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนส่วน
ใหญ่ ได้ เปิดโอกาสให้ครูทั้ งเพศชายและเพศหญิงมี
บทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการด าเนินการ
ต่าง ๆ ย่อมไม่แตกต่างกันด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุธน  โบราณประสิทธิ์  (2553: 180)  ได้ท าการวิจัย
เรื่ อ ง   ก ารบ ริ ห าร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน โร ง เรี ย น
ประถมศึกษาในเขตบางขุนเทียน  ผลการวิจัยพบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับการมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มนตรี  แก้วส าโรง  (2552: 61) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การ
บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า  ครูที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ทินกร  ประเสริฐหล้า  (2553: 162)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  
เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน  มีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน   

3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความเช่ือว่าการกระท าหรือ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความรู้ ความช านาญอย่าง
มีคุณภาพมากกว่า น่าจะเป็นผลให้ผู้มีประสบการณ์ใน
เรื่องใด ๆ มากกว่าย่อมจะเป็นโอกาสและความสามารถ
ที่ดีกว่าในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุ
ธน  โบราณประสิทธิ์  (2553: 180)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตบางขุนเทียน  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
โรงเรี ยนประถมศึ กษาใน เขตบางขุน เที ยน   ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  มีความ
คิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกัน   
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 

1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก  3  ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง  1  ด้าน 
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โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารวิชาการ  
รองลงมาคือ  ด้านการบริหารทั่ วไป  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านการบริหารงบประมาณ 

2.  การเปรียบเทียบการบรหิารแบบมีส่วนรว่ม
ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  
1 จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  และขนาดของ
โรงเรียนพบว่าท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.  การเปรียบเทียบการบรหิารแบบมีส่วนรว่ม
ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน  พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านการบริหาร
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  ส่วนด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.  ด้านการบริหารวิชาการ  ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการพัฒนาประชา 
สัมพันธ์โรงเรียนให้มากขึ้น  และครูควรมีสื่อในการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาและรายหน่วย 

2.  ด้านการบริหารงบประมาณ  ผลการวิจัย
พบว่า  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
รับรู้การใช้จ่ายงบประมาณ  และมีส่วนร่วมในการ
วางแผน  ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มาก
ขึ้น   และควรมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ชัด เจน
ตรวจสอบได้ 

3.  ด้านการบริหารงานบุคคล  ผลการวิจัย
พบว่า  ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูไดม้ีโอกาสแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และแลกเปลีย่นกับผูรู้้
ภายนอก  ซึ่งจะท าใหค้รไูด้รบัความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  และควรให้ครมูีส่วนร่วม
ในการพิจารณาความดีความชอบ 

4.  ด้านการบริหารทั่วไป  ผลการวิจัยพบว่า 

ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุง  แก้ไข  ดูแล  งาน
การบริการและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้ านงบประมาณ
ด าเนินการต่าง ๆ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  และเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ๆ  

2.  ควรศึกษาปัญหาในการการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์  เขต  1  และเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

3.  ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบและระดับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในแต่ละด้าน เพื่อเป็น
รูปแบบในการบริหารการศึกษาต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยได้รับ
ค วาม อนุ เค ร าะห์ จ ากบุ ค คลห ลายฝ่ าย   ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ์  
ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สงวน  ทรง
วิวัฒน์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิตยา  บรรณประสิทธิ์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
และอาจารย์  ดร.ฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ  กรรมการสอบ  
ที่กรุณาให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  ตรวจสอบ  แก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ 
นายส าเร็จ  มีคม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าแฮด 
(นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) นายทองวัน  สุขวิเศษ  ครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซ าแฮด (นักศึกษา -
ประชานุสรณ์ 5)  นางรุจิรา  ชัยวิทย์วรกุล  ครูช านาญ
การพิเศษ  โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้กรุณาเป็น



543 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือส าหรับใช้ใน
การวิจัย 

ขอขอบพระคุณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์แจ้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่เป็นประชากร
กลุ่มตัวอย่างการใช้แบบสอบถาม ตลอดจนผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการ
ทดลองใช้แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
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