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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  จาํนวน  350  คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลศึกษาพบว่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ผลการ

เปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ  และวฒิุการศึกษาต่างกนั

มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีตาํแหน่ง  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และขนาดสถานศึกษาต่างกนัต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

 

ABSTRACT 

 The research aimed to study and compare on the participative management of school administrators in school 

administration under the Office of Secondary Educational Service Area 12. The sample group was school administrators 

and teachers which consisted of 350 people. The statistics used for analysis were mean, standard deviation and one way 

analysis of variance.  The results of the study indicated that the participative management of school administrators in 

school administration revealed high in general and all aspects of the study.  The resulted which compared to the 

participative management of school administrators in school administration indicated that the differentiated of gender 

and degree on the participants didn’ t have different opinions in overall.  Moreover, in term of the differentiated of 

position, work  working experiences  and differentiated of school size had a different opinion. 
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บทนํา 

 การบริหารและการจดัการศึกษาของชาติ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุ่งท่ีจะปฏิรูประบบการบริหารจดัการศึกษาของไทย 

โดยยึดหลกัความมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษาจากเดิม โดยมี

การแบ่งส่วนราชการใหม่ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคมีการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาเขา้ด้วยกัน และ

แบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 175 เขตทั่วประเทศ และมีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยงั

คณะกรรมการ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให้สามารถบริหารและจดัการศึกษาไดอ้ย่าง

คล่องตวัตามอาํนาจหนา้ท่ีในกรอบท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : ข) สอดคลอ้งกบักฎกระทรวง  

เร่ืองกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอาํนาจตามความใน

มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ให้ ข้อ 1 

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาดาํเนินการกระจายอาํนาจการ

บริหารและการจดัการศึกษา ไปยงัคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาใน

อาํนาจหน้าท่ีของตน แลว้แต่กรณี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 29) ใน 4 ดา้น ต่อไปน้ีคือ  ดา้นการบริหารวิชาการ  

ดา้นการบริหารงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาท

อยา่งยิง่ในการบริหารองคก์รท่ีมีหลายรูปแบบ โดยลิเคิร์ท (นงคราญ, 2558 : 2-3 ; อา้งจาก Likert, 1991, pp. 79) ไดศึ้กษา

พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารท่ีดีอีกวธีิหน่ึง เพราะการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะใชก้ระบวนการกลุ่ม

ในการกาํหนดเป้าหมายและตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นแนวราบ โดยมีผูน้าํอยู่

ตรงกลางไม่ใช่อยูเ่บ้ืองบน การวินิจฉัย สั่งการและการบริหารเป็นผลงานของกลุ่ม โดยผูน้าํไม่ไดน้าํจริงแต่มีบทบาท

เป็นผูป้ระสานงานและปฏิบติังานบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีผลในเชิงจิตวิทยาทาํให้บุคคลรู้สึกไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทาํใหบุ้คคลไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยเช่ือวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทาํ

ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึนความสําเร็จของสถานศึกษาจึงข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร 

เพราะผูบ้ริหารเป็นผูผ้ลกัดนัให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนไดพ้ฒันาความรู้ ทกัษะและเจตคติ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของการบริหารของสถานศึกษานั้น   

 ดังนั้ น การบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงน่าจะเป็นรูปแบบการบริหารในยุคปัจจุบัน และสามารถนําความ

เจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์ารทางการศึกษาและทาํให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้สอดคลอ้งกบัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  ท่ีเป็นหน่วยงานซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เห็นได้

จากพนัธกิจในขอ้ท่ี 4 คือ พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และเป้าประสงคข์ององคก์รในขอ้ท่ี 5 คือ 

สถานศึกษาและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจดัการการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับทุกภาคส่วน (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12. 2560 : 11) ประกอบกบั

ผลการติดตาม  และประเมินผลการบริหารจดัการของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้นในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  ยงัไม่มีผลการ

ประเมินในมาตรฐานท่ี 1 ตวับ่งช้ีท่ี 3 การกระจายอาํนาจและส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  ทาํให้ไม่

สามารถทราบไดว้่าการบริหารนั้นสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ  และเป้าประสงคข์ององคก์รหรือไม่  ผูว้ิจยัมีความสนใจจะ

ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  เพ่ือ
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นาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาบทบาทการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ต่อยอดในการกาํหนด

นโยบาย  แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นการบริหารทั้งดา้นการบริหารวชิาการ ดา้น

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป  ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูเ้รียน  และโรงเรียน  

รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหาร  และคณะครูในโรงเรียนอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จาํแนกตามตวัแปรเพศ ตาํแหน่ง  วุฒิ

การศึกษา  ประสบการณ์ในการสอน  และขนาดสถานศึกษา 

 

วธีิการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 12  ปีการศึกษา  2561  จาํนวน  3,906  คน กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังาน

ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12  ปีการศึกษา  2561  จาํนวน  350  คน  กาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610)  

จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็น

เกณฑใ์นการแบ่งชั้น 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบดว้ย เพศ ตาํแหน่ง  วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดสถานศึกษา 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  (Rating Scale) มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม (ยทุธ, 2552 : 46) ดงัน้ี   

 คะแนน       ระดบัการมส่ีวนร่วม 

   5     หมายถึง    ระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

   4     หมายถึง    ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

   3     หมายถึง    ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

   2     หมายถึง    ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

   1     หมายถึง    ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
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 การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

โดยคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้มารวมกนัเพ่ือหาความสอดคลอ้งโดยค่าดชันีความสอดคลอ้งสูงกวา่  0.66 ถือวา่

ขอ้คาํถามนั้นสามารถนาํมาใชไ้ด ้ โดยมีขอ้คาํถามทั้งหมด 40  ขอ้  และนาํไปปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ 

แล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับครูผูส้อนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน หาค่าความเช่ือมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha Coefficients) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 – 204) พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

เท่ากบั .919 

 วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการทาํวจิยั วตัถุประสงค ์และขอความยนิยอมจากครูผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 341 ฉบบั คิดเป็น

ร้อยละ 97.42 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี  และหาค่าร้อยละ 

(Percentage)  วิเคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยการคาํนวณค่าเฉล่ีย และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํแนก

ตามเพศ  ตาํแหน่ง  วฒิุการศึกษา  โดยใช ้t-test แบบ independent  และวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ขนาดสถานศึกษา  โดยใชก้ารวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 

 

ผลการวจิัย

 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงจาํนวน 233  คน  คิดเป็นร้อยละ 68.33  ส่วนเพศชายจาํนวน  108  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.67  มีตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา จาํนวน 31  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.09  ส่วนตาํแหน่งครู  จาํนวน 310  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.91 มีวฒิุการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน  204  คน  คิดเป็นร้อยละ 59.82 สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 137  คน คิดเป็นร้อยละ 40.18  มี

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 1 - 5  ปี จํ า น ว น 5 6 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 6 . 4 2   

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  6-10  ปี  จาํนวน  129  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.83  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

มากกวา่  10  ปี  จาํนวน  156  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.75  โดยเป็นปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเลก็  จาํนวน  86  คน  

คิดเป็นร้อยละ  25.22  ขนาดกลาง  143  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.94  ขนาดใหญ่  47  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.78  และขนาด

ใหญ่  65  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.06 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 จาํนวนร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ขอ้ท่ี สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ   

           ชาย 108 31.67 

           หญิง 233 68.33 

รวม 341 100.0 

2 ตาํแหน่ง   

                  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 31 9.09 

                  ครู 310 90.91 

รวม 341 100.0 

3 วฒิุการศึกษา   

                  ปริญญาตรี 204 59.82 

                  สูงกวา่ปริญญาตรี 137 40.18 

รวม 341 100.0 

4 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   

              1-5   ปี 56 16.42 

           6-10  ปี 129 37.83 

           มากกวา่  10  ปี 156 45.75 

รวม 341 100.0 

5 ขนาดสถานศึกษา   

                  ขนาดเลก็ 86 25.22 

                  ขนาดกลาง 143 41.94 

                  ขนาดใหญ่ 47 13.78 

                  ขนาดใหญ่พิเศษ 65 19.06 

รวม 341 100.0 

 

 1.2  ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  ในภาพรวม  และรายดา้น พบว่า  ความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.8122)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด ( x  = 3.9894) รองลงมาคือดา้นการบริหารทัว่ไป ( x = 3.8290) และดา้นการบริหารงบประมาณมีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุด (  x = 3.7103) ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ( x  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ดา้น ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
N = 341 

ระดบั 
x  S.D. 

1 ดา้นการบริหารวิชาการ 3.9894 0.3933 มาก 

2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 3.7103 0.5356 มาก 

3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 3.7202 0.5218 มาก 

4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 3.8290 0.4812 มาก 

ภาพรวม 3.8122 0.4080 มาก 

 

 1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จาํแนกตามตวัแปร  เพศ  

ตาํแหน่ง  วฒิุการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดของสถานศึกษา พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมี

เพศ  และวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยค่าเฉล่ียตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาสูงกว่าตาํแหน่งครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน 6-10 ปี สูงกวา่ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีขนาดสถานศึกษา

ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเลก็ 

ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานสถานศึกษาขนาดกลาง  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูท่ีปฏิบติังานในสถานสถานศึกษาศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 การวิจยัเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 2.1 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12  ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ ดา้นการบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารงบประมาณมี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในการวิจยัน้ี ส่วนมากจะมีส่วนร่วมในการบริหารทั้ง 4  

ดา้นของสถานศึกษา  โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงครูทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบงานบริหารทั้ง 4 ฝ่ายอยา่งทัว่ถึง  

ส่วนในโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนมานั้น  อาจจะมีส่วนรวมในการบริหารสถานศึกษานอ้ยลงมาแต่ในภาพรวมและราย
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ดา้นแลว้ยงัถือว่าอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนในดา้นการบริหารงานวิชาการซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดนั้น  เป็นเพราะว่าหนา้ท่ีหลกั

ของครูส่วนใหญ่แลว้นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  หลกัสูตร  การวดัประเมินผลเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ ทาํใหมี้ค่าเฉล่ียในดา้นการบริหารงานวิชาการสูงท่ีสุด  ตรงกนัขา้มกบัดา้นการบริหารงบประมาณ  โดยส่วนใหญ่

จะใชค้รูท่ีมีประสบการณ์สูงมาทาํหนา้ท่ีดงักล่าว  เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน  งบประมาณ  เป็นงานท่ีตอ้งใช้

ความละเอียดรอบคอบมากท่ีสุด 

  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเกษมศรี (2554 : 96)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบั

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาครอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยภาพรวมและ

แยกพิจารณาในแต่ละดา้น สอดคลอ้งกบัฐิตา (2558 : 96). ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจงัหวดั สมุทรปราการ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6  พบว่า การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดา้นอยูในระดบัมาก  

และสอดคลอ้งกบัสุทิน  (2556 : 104)  ไดศึ้กษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  เขตบาง

กะปิ  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัดีมาก  

  2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จาํแนกตามตวัแปร  เพศ  

ตาํแหน่ง  วฒิุการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดของสถานศึกษา พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมี

เพศ  และวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่  

 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเพศชายและเพศหญิง มีทศันคติ ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ทั้ง 4  ดา้น  ซ่ึงไม่ไดค้าํนึงถึงตวัแปรเพศในการ

กาํหนดหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบในงานแต่ละดา้น  แต่จะคาํนึงในเร่ืองของความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นๆเป็น

สาํคญั  อนัจะทาํใหส้ถานศึกษาสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ ซ่ึงจะตอ้งยอมรับวา่ในปัจจุบนัเกิดความเท่าเทียม

ทางเพศเกิดข้ึนในทุกองค์กร ดงันั้นปัจจยัดา้นเพศจึงไม่ไดมี้ผลกระทบใดๆ  ต่อการปฏิบติังานในดา้นต่างๆท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  หรือการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆของสถานศึกษา  แต่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะคาํนึงถึง

ความรู้ความสามารถหรือความถนัดความเหมาะสมกับงานของแต่ละบุคคลมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกบุคลากรมา

ปฏิบติังาน  ความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนราธิป (2559 : 128) ท่ีไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครู  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13  

พบว่า  ครูท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครู  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13  ไม่แตกต่างกนั 
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 2) บริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  เน่ืองจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ี

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง บริหารงานท่ีบูรณาการความรู้ความสามารถของคนในองค์กร เพ่ือให้การ

ดาํเนินการงานต่างๆเกิดความร่วมมือร่วมใจกนั อนันาํไปสู่ความสาํเร็จในกิจการนั้นๆ แต่บางคร้ังในแง่การปฏิบติัจริง

นั้นครูในสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป  ไม่ไดรั้บผิดชอบ

ในงานบริหารทั้ง 4 ดา้นทั้งหมด  หรือบางคนอาจจะมีส่วนร่วมในบางกระบวนการเท่านั้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะมี

ส่วนร่วมในกระบวนการการดาํเนินการ  แต่ในกระบวนการการวางแผน  หรือการประเมินผลนั้น  ผูท่ี้มีส่วนร่วมจะเป็น

ฝ่ายบริหาร  หรือหัวหนา้งานมากกว่า  ทาํให้ความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษานั้นแตกต่างกนั

ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจาํเป็นจะตอ้งดูแลครอบคลุมการบริหารภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น  กบัครู  ซ่ึงอาจมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในบางกรบวนการของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพียงเท่านั้น  นํ้าผึ้ง (2559 : 122) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดบั

ประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดบัประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครจาํแนก

ตามตาํแหน่ง พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  และสูงกวา่ปริญญาตรี  ต่างเห็นความสาํคญัของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอนัจะทาํให้สถานศึกษาของตนเองนั้นปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ

เป้าหมายขององคก์รได ้ โดยการการปฏิบติัของทุกคนในองคก์รนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  มีแนวปฏิบติัท่ีเหมือนกนั  

และไดรั้บความร่วมมือในทุกฝ่าย  ซ่ึงงานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจจะไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัระดบัวุฒิการศึกษา  แต่เป็น

ความถนดัของแต่ละคนมากกวา่ในการไดรั้บงานท่ีไดรั้บมอบหมายในดา้นต่างๆขององคก์ร  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  

ดา้นบริหารวิชาการและดา้นการบริหารงบประมาณนั้น  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  อาจจะเน่ืองมาจากในดา้นเหล่าน้ี

จะตอ้งใชผู้ท่ี้มีความรู้ความสามารถข้ึนไป  เพราะผูท่ี้สําเร็จการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีนั้น  ถือว่าเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ความสามารถ  มีการบริหารจดัการท่ีดี  มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน  ประกอบกบัดา้นการบริหารวิชาการและดา้น

การบริหารงบประมาณถือเป็นดา้นหลกัในการพฒันาสถานศึกษาสู่เป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ ภาวิณี (2557 : 60) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนสังกดัเขต เทศบาลนครยะลา จาํแนกตาม

วฒิุการศึกษา โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนสังกดัเขตเทศบาลนครยะลาไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ก็ตาม ต่างเห็นว่าการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร

โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 4) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 12 จาํแนกตามตวัแปรประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 อาจจะเน่ืองมาจาก  ผูบ้ริหารมีหลกัในการกระจายอาํนาจและ มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน ทาํให้เกิดความพอใจ ความสัมพนัธ์อันดี มีการมอบหมายงานเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้งเขา้ใจถึงขอ้แตกต่างระหว่างบุคคลอีกดว้ย  อาจจะกล่าวไดว้่า

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการทาํงาน  ซ่ึงถือวา่เป็นการฝึก

การทาํงานในดา้นต่างๆเหล่านั้นภายในสถานศึกษา  แต่การฝึกการทาํงานเหล่านั้นก็จะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีประสบการณ์ท่ี

มากมาเป็นหลกัในการทาํงานหรือเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย  เพ่ือนาํความรู้ความสามารถ
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และประสบการณ์ท่ีมีอยูพ่ฒันาสถานศึกษา  หรืออาจกล่าวไดว้่าให้ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานมากมีส่วนร่วมใน

กระบวนการการวางแผน  ตดัสินใจ  หรือในกระบวนการการประเมินผล  ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยลงมานั้นจะมี

ส่วนร่วมมากข้ึนในด้านของการดาํเนินงานในกรบริหารงานทั้ ง 4 ด้านภายในสถานศึกษานั่นเอง  สอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของทบัทิม (2559 : 99) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พบวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวดั

สุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

 5) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 12  จาํแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษาในการปฏิบติังาน  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงการท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเน่ืองมาจาก  ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนท่ีมี

ขนาดเล็กนั้น  มีจาํนวนบุคลากรในโรงเรียนมีน้อย  เพราะฉะนั้นบุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานทั้ง 4 ดา้นอยา่งทัว่ถึง  และไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายงานทั้ง  4  ดา้น  ทาํใหแ้ต่ละคนมีส่วนร่วม

ในทุกกระบวนการทาํงานในการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  กระบวนการมีส่วนร่วมใน

ดาํเนินการ  กระบวนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จนกระทัง่กระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมิน  แตกต่าง

จากโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนมา  จาํนวนบุคลากรก็มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน  ทาํให้การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง 4 

ดา้นนั้นลดนอ้ยลง  เน่ืองจากมีการแบ่งงานกนัทาํในตามความถนดัและความสนใจของตนเอง  การมีส่วนร่วมในแต่ละ

กระบวนการอาจจะถูกกาํหนดข้ึนโดยการใชล้าํดบัขั้นในการบงัคบับญัชาหรือการบริหารเป็นตวักาํหนดว่าแต่ละคนมี

ส่วนร่วมในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงเพียงเท่านั้น  ไม่ไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส้ินสุดอยา่งเช่นใน

สถานศึกษาขนาดเลก็สอดคลอ้งกบันํ้าผึ้ง (2559 : 122) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยั พบวา่ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงานวชิาการ

ของโรงเรียนสองภาษา ระดบัประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ผลการแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05   

 

สรุปผลการวจิัย  

  ผลการวิจยัรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12  สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ผลการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12  ผลปรากฏว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด) รองลงมาคือดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นการ

บริหารงบประมาณมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

 2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ตามตัวแปรเพศ  ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา  

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และขนาดสถานศึกษา   ปรากฏผลดงัน้ี 
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       2.1 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จาํแนกตามตวัแปรเพศ  พบวา่พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมี

เพศต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  โดยค่าเฉล่ียเพศชาย   สูงกวา่เพศหญิง 

       2.2  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จาํแนกตามตวัแปรตาํแหน่ง  พบว่าผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .001 โดยค่าเฉล่ียตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา สูงกวา่ตาํแหน่งครู  

       2.3 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จาํแนกตามตวัแปรวุฒิการศึกษา พบว่าผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ในดา้นการ

บริหารงานวิชาการ  และการบริหารงานบุคคล โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โดยค่าเฉล่ียวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  สูงกวา่วฒิุการศึกษาปริญญาตรี 

       2.4  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 จาํแนกตามตวัแปรประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  ดา้นการบริหารวิชาการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์

ในการปฏิบติังาน 6-10 ปี  และบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่  10 ปีมีความเห็น

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยค่าเฉล่ียผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี  สูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 6-10 ปี   และผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี   และในดา้นการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 6-

10 ปี  มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน 1-5 ปี  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 10 ปี  มีความเห็น

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน 6-10 ปี สูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 10 ปี และผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี  

 2.5  ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 จาํแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา  พบวา่  โดยภาพรวมแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ยกเวน้ในดา้นการบริหารวิชาการโดยภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ี

ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเลก็  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่  มีความเห็น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก  

กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานใน

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยค่าเฉล่ียสถานศึกษาขนาด

เลก็  สูงกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่  สถานศึกษาขนาดเลก็  กบัสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กค่าเฉล่ียสูงกว่า
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังานในสถานสถานศึกษาขนาดกลาง โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบติังาน

ในสถานสถานศึกษาศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

กติติกรรมประกาศ 

 การค้นควา้อิสระฉบับน้ีลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาอย่างดียิ่งจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การคน้ควา้อิสระ  อาจารย ์ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ท่ีไดถ้่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ คาํแนะนาํ ดว้ยความเอาใจ

ใส่เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่าน รวมถึง

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องและให้คาํแนะนาํในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ี

ผูว้จิยัไดอ้า้งอิงทางวิชาการ ตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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