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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษาเขต 12 กลุ่ม ตัวอย่า ง ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา และครู สั งกัดสํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 12 จํานวน 350 คน สถิ ติที่ ใช้ ได้แ ก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลศึกษาพบว่า การบริ หาร
แบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่
มีตาํ แหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดสถานศึกษาต่างกันต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกัน
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.

คําสํ าคัญ: การบริ หารแบมีส่วนร่ วม การบริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
Keywords: The Participative Managemen, Management of School, Administrators in School.
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การบริ หารและการจัดการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งที่จะปฏิรูประบบการบริ หารจัดการศึกษาของไทย
โดยยึดหลักความมี เอกภาพด้านนโยบายและมี ค วามหลากหลายในทางปฏิ บ ัติ มี การกระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้ นที่
การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริ หารจัดการด้านการศึกษาจากเดิม โดยมี
การแบ่งส่ วนราชการใหม่ ในส่ วนกลาง และในส่ วนภู มิ ภาคมี การยุบ รวมหน่ วยงานทางการศึ กษาเข้าด้วยกัน และ
แบ่ งเป็ นเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 175 เขตทั่วประเทศ และมี การกระจายอํา นาจการบริ ห ารและการจัดการศึ กษาไปยัง
คณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้สามารถบริ หารและจัดการศึกษาได้อย่าง
คล่องตัวตามอํานาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2549 : ข) สอดคล้องกับกฎกระทรวง
เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารออกกฎกระทรวงไว้ใ ห้ ข้อ 1
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดําเนิ นการกระจายอํานาจการ
บริ หารและการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาใน
อํานาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2550 : 29) ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้ คือ ด้านการบริ หารวิชาการ
ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาท
อย่างยิง่ ในการบริ หารองค์กรที่มีหลายรู ปแบบ โดยลิเคิร์ท (นงคราญ, 2558 : 2-3 ; อ้างจาก Likert, 1991, pp. 79) ได้ศึกษา
พบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการบริ หารที่ดีอีกวิธีหนึ่ ง เพราะการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการกําหนดเป้ าหมายและตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งมีลกั ษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นแนวราบ โดยมีผูน้ าํ อยู่
ตรงกลางไม่ใช่อยูเ่ บื้องบน การวินิจฉัย สั่งการและการบริ หารเป็ นผลงานของกลุ่ม โดยผูน้ าํ ไม่ได้นาํ จริ งแต่มีบทบาท
เป็ นผูป้ ระสานงานและปฏิบตั ิงานบริ หาร การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะมีผลในเชิงจิตวิทยาทําให้บุคคลรู ้สึกได้เข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ทําให้บุคคลได้รับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยเชื่อว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะทํา
ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้นความสําเร็ จของสถานศึกษาจึ งขึ้นอยู่กบั ผูบ้ ริ หาร
เพราะผูบ้ ริ หารเป็ นผูผ้ ลักดันให้ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ยนได้พฒ
ั นาความรู ้ ทักษะและเจตคติ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นถึงความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของการบริ หารของสถานศึกษานั้น
ดัง นั้น การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม จึ ง น่ า จะเป็ นรู ป แบบการบริ ห ารในยุค ปั จ จุ บ ัน และสามารถนํา ความ
เจริ ญก้าวหน้ามาสู่ องค์การทางการศึกษาและทําให้สถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายขององค์การได้ สอดคล้องกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่เป็ นหน่วยงานซึ่ งให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เห็นได้
จากพันธกิจในข้อที่ 4 คือ พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วม และเป้ าประสงค์ขององค์กรในข้อที่ 5 คือ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริ หารจัดการการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่ วมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับทุกภาคส่ วน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. 2560 : 11) ประกอบกับ
ผลการติดตาม และประเมินผลการบริ หารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้นในส่ วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ยังไม่มีผลการ
ประเมิ นในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ ที่ 3 การกระจายอํานาจและส่ งเสริ มการบริ หารจัดการอย่างมี ส่วนร่ วม ทําให้ไม่
สามารถทราบได้ว่าการบริ หารนั้นสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้ าประสงค์ขององค์กรหรื อไม่ ผูว้ ิจยั มีความสนใจจะ
ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อ
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นําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาบทบาทการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต่อยอดในการกําหนด
นโยบาย แนวทางการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริ หารทั้งด้านการบริ หารวิชาการ ด้าน
การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อผูเ้ รี ยน และโรงเรี ยน
รวมทั้งสร้างความร่ วมมือระหว่างผูบ้ ริ หาร และคณะครู ในโรงเรี ยนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปรเพศ ตําแหน่ ง วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ท่ีปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 3,906 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 350 คน กําหนด
ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ต ารางสํา เร็ จ รู ป ของของเครซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610)
จากนั้นสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้นเป็ นสั ดส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ข นาดของสถานศึ กษาเป็ น
เกณฑ์ในการแบ่งชั้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็ นลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มี
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม (ยุทธ, 2552 : 46) ดังนี้
คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วม
5
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมมาก
3
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมน้อย
1
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด
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การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ได้พฒั นาขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
โดยคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อมารวมกันเพื่อหาความสอดคล้องโดยค่าดัชนีความสอดคล้องสู งกว่า 0.66 ถือว่า
ข้อคําถามนั้นสามารถนํามาใช้ได้ โดยมีขอ้ คําถามทั้งหมด 40 ข้อ และนําไปปรับปรุ งตามข้อแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
แล้ว จึ ง นํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ ครู ผูส้ อนในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษาเขต 12 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 30 คน หาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficients) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 – 204) พบว่าค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
เท่ากับ .919
วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของการทําวิจยั วัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากครู ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 341 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 97.42
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
(Percentage) วิเคราะห์ระดับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยการคํานวณค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนก
ตามเพศ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา โดยใช้ t-test แบบ independent และวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ขนาดสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)
ผลการวิจัย
1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงจํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.33 ส่ วนเพศชายจํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.67 มีตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ส่ วนตําแหน่งครู จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี จํานวน 204 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 59.82 สู งกว่าปริ ญ ญาตรี จํานวน 137 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 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
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.83 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 10 ปี จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75 โดยเป็ นปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 86 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.22 ขนาดกลาง 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.94 ขนาดใหญ่ 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.78 และขนาด
ใหญ่ 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.06 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อที่
1

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม

รวม

3

4

5

ร้อยละ

108
233
341

31.67
68.33
100.0

31
310
341

9.09
90.91
100.0

204
137
341

59.82
40.18
100.0

56
129
156
341

16.42
37.83
45.75
100.0

86
143
47
65
341

25.22
41.94
13.78
19.06
100.0

เพศ
ชาย
หญิง

2

จํานวน

ตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

1.2 ผลการศึ กษาการบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารสถานศึ กษาของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.8122) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารวิชาการ มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด ( x = 3.9894) รองลงมาคือด้านการบริ หารทัว่ ไป ( x = 3.8290) และด้านการบริ หารงบประมาณมีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด ( x = 3.7103) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมและรายด้าน

ด้าน
1
2
3
4

ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ด้านการบริ หารวิชาการ
ด้านการบริ หารงบประมาณ
ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้านการบริ หารทัว่ ไป
ภาพรวม

N = 341
x

3.9894
3.7103
3.7202
3.8290
3.8122

S.D.
0.3933
0.5356
0.5218
0.4812
0.4080

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.3 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปร เพศ
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มี
เพศ และวุฒิการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็ นต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยค่าเฉลี่ยตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสู งกว่าตําแหน่งครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี สู งกว่าประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีขนาดสถานศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานสถานศึกษาศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการบริ หารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือด้านการบริ หารทัว่ ไป และด้านการบริ หารงบประมาณมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในการวิจยั นี้ ส่ วนมากจะมีส่วนร่ วมในการบริ หารทั้ง 4
ด้านของสถานศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรี ยนขนาดเล็กซึ่ งครู ทุกคนจะต้องรับผิดชอบงานบริ หารทั้ง 4 ฝ่ ายอย่างทัว่ ถึง
ส่ วนในโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนมานั้น อาจจะมีส่วนรวมในการบริ หารสถานศึกษาน้อยลงมาแต่ในภาพรวมและราย
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ด้านแล้วยังถือว่าอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนในด้านการบริ หารงานวิชาการซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดนั้น เป็ นเพราะว่าหน้าที่ หลัก
ของครู ส่วนใหญ่แล้วนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตร การวัดประเมินผลเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทําให้มีค่าเฉลี่ยในด้านการบริ หารงานวิชาการสู งที่สุด ตรงกันข้ามกับด้านการบริ หารงบประมาณ โดยส่ วนใหญ่
จะใช้ครู ที่มีประสบการณ์สูงมาทําหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากเกี่ ยวข้องกับด้านการเงิ น งบประมาณ เป็ นงานที่ ตอ้ งใช้
ความละเอียดรอบคอบมากที่สุด
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกษมศรี (2554 : 96) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครอยูใ่ นระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
แยกพิจารณาในแต่ละด้าน สอดคล้องกับฐิตา (2558 : 96). ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึกษาในจังหวัด สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า การบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมาก
และสอดคล้องกับสุ ทิน (2556 : 104) ได้ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน เขตบาง
กะปิ กรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับดีมาก
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปร เพศ
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มี
เพศ และวุฒิการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็ นต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า
1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เพศชายและเพศหญิง มีทศั นคติ ให้ความสําคัญต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งไม่ได้คาํ นึ งถึงตัวแปรเพศในการ
กําหนดหน้าที่หรื อความรับผิดชอบในงานแต่ละด้าน แต่จะคํานึ งในเรื่ องของความรู ้ความสามารถของบุคคลนั้นๆเป็ น
สําคัญ อันจะทําให้สถานศึกษาสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ซึ่ งจะต้องยอมรับว่าในปั จจุบนั เกิดความเท่าเทียม
ทางเพศเกิ ดขึ้นในทุกองค์กร ดังนั้นปั จจัยด้านเพศจึ งไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิ บตั ิ งานในด้านต่างๆที่ ได้รับ
มอบหมาย หรื อการมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงานในด้านต่างๆของสถานศึกษา แต่ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะคํานึ งถึ ง
ความรู ้ ค วามสามารถหรื อความถนัดความเหมาะสมกับ งานของแต่ละบุ ค คลมาเป็ นเกณฑ์ในการเลื อ กบุ ค ลากรมา
ปฏิบตั ิงาน ความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนราธิ ป (2559 : 128) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ไม่แตกต่างกัน
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2) บริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เนื่องจากผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่
มุ่งเน้นการมี ส่วนร่ วมของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ ง บริ หารงานที่ บูรณาการความรู ้ ความสามารถของคนในองค์กร เพื่อให้การ
ดําเนิ นการงานต่างๆเกิดความร่ วมมือร่ วมใจกัน อันนําไปสู่ ความสําเร็ จในกิจการนั้นๆ แต่บางครั้งในแง่การปฏิบตั ิจริ ง
นั้นครู ในสถานศึกษาแต่ละแห่ งอาจจะมีหน้าที่หรื อความรับผิดชอบของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ไม่ได้รับผิดชอบ
ในงานบริ หารทั้ง 4 ด้านทั้งหมด หรื อบางคนอาจจะมีส่วนร่ วมในบางกระบวนการเท่านั้น ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วจะมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการการดําเนิ นการ แต่ในกระบวนการการวางแผน หรื อการประเมินผลนั้น ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมจะเป็ น
ฝ่ ายบริ หาร หรื อหัวหน้างานมากกว่า ทําให้ความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษานั้นแตกต่างกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จาํ เป็ นจะต้องดูแลครอบคลุมการบริ หารภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน กับครู ซึ่ งอาจมี
ส่ วนเกี่ยวข้องในบางกรบวนการของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเพียงเท่านั้น นํ้าผึ้ง (2559 : 122) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสองภาษา ระดับ
ประถมศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครจําแนก
ตามตําแหน่ง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีวุฒิปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ต่างเห็นความสําคัญของการบริ หาร
แบบมี ส่วนร่ วมในสถานศึกษาอันจะทําให้สถานศึกษาของตนเองนั้นปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ โดยการการปฏิบตั ิของทุกคนในองค์กรนั้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีแนวปฏิบตั ิที่เหมือนกัน
และได้รับความร่ วมมือในทุกฝ่ าย ซึ่ งงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับระดับวุฒิการศึกษา แต่เป็ น
ความถนัดของแต่ละคนมากกว่าในการได้รับงานที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆขององค์กร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านบริ หารวิชาการและด้านการบริ หารงบประมาณนั้น มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อาจจะเนื่ องมาจากในด้านเหล่านี้
จะต้องใช้ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถขึ้ นไป เพราะผูท้ ่ีสําเร็ จการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี น้ ัน ถือว่าเป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู ้ความสามารถ มีการบริ หารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ประกอบกับด้านการบริ หารวิชาการและด้าน
การบริ หารงบประมาณถือเป็ นด้านหลักในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ เป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ภาวิณี (2557 : 60) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดเขต เทศบาลนครยะลา จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมการมีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดเขตเทศบาลนครยะลาไม่แตกต่างกันทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าครู ที่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี ก็ตาม ต่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หาร
โรงเรี ยนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .05 อาจจะเนื่ อ งมาจาก ผูบ้ ริ ห ารมี ห ลักในการกระจายอํานาจและ มี การเปิ ดโอกาสให้มี ส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ทํา ให้ เ กิ ด ความพอใจ ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี มี ก ารมอบหมายงานเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้งเข้าใจถึ งข้อแตกต่างระหว่างบุคคลอี กด้วย อาจจะกล่าวได้ว่า
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการทํางาน ซึ่ งถือว่าเป็ นการฝึ ก
การทํางานในด้านต่างๆเหล่านั้นภายในสถานศึกษา แต่การฝึ กการทํางานเหล่านั้นก็จะต้องอาศัยผูท้ ี่มีประสบการณ์ที่
มากมาเป็ นหลักในการทํางานหรื อเป็ นพี่เลี้ยงให้แก่ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย เพื่อนําความรู ้ความสามารถ
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และประสบการณ์ที่มีอยูพ่ ฒั นาสถานศึกษา หรื ออาจกล่าวได้วา่ ให้ผทู ้ ี่มีประสบการณ์ในการทํางานมากมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการการวางแผน ตัดสิ นใจ หรื อในกระบวนการการประเมินผล ส่ วนผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยลงมานั้นจะมี
ส่ วนร่ วมมากขึ้ นในด้า นของการดํา เนิ น งานในกรบริ ห ารงานทั้ง 4 ด้านภายในสถานศึ กษานั่นเอง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของทับทิม (2559 : 99) ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนสรวงสุ ทธาวิทยา จังหวัดสุ พรรณบุรี
พบวุฒิการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของโรงเรี ยนสรวงสุ ทธาวิทยา จังหวัด
สุ พรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
5) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษาในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งการที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเนื่ องมาจาก ในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนที่มี
ขนาดเล็กนั้น มี จาํ นวนบุ คลากรในโรงเรี ย นมี น้อ ย เพราะฉะนั้นบุ ค ลากรทุ กคนในโรงเรี ย นจะมี ส่ วนร่ วมในการ
บริ หารงานทั้ง 4 ด้านอย่างทัว่ ถึง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฝ่ ายงานทั้ง 4 ด้าน ทําให้แต่ละคนมีส่วนร่ วม
ในทุกกระบวนการทํางานในการมีส่วนร่ วมตั้งแต่กระบวนการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ กระบวนการมีส่วนร่ วมใน
ดําเนินการ กระบวนการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ จนกระทัง่ กระบวนการมีส่วนร่ วมในการประเมิน แตกต่าง
จากโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนมา จํานวนบุคลากรก็มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น ทําให้การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานทั้ง 4
ด้านนั้นลดน้อยลง เนื่ องจากมีการแบ่งงานกันทําในตามความถนัดและความสนใจของตนเอง การมีส่วนร่ วมในแต่ละ
กระบวนการอาจจะถูกกําหนดขึ้นโดยการใช้ลาํ ดับขั้นในการบังคับบัญชาหรื อการบริ หารเป็ นตัวกําหนดว่าแต่ละคนมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ งเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดอย่างเช่นใน
สถานศึกษาขนาดเล็กสอดคล้องกับนํ้าผึ้ง (2559 : 122) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นในการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสองภาษา ระดับ ประถมศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าผลการแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ผลปรากฏว่า ระดับการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด) รองลงมาคือด้านการบริ หารทัว่ ไป และด้านการ
บริ หารงบประมาณมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 12 ตามตัว แปรเพศ ตํา แหน่ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดสถานศึกษา ปรากฏผลดังนี้
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2.1 ผลการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่าพบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยเพศชาย สู งกว่าเพศหญิง
2.2 ผลการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปรตําแหน่ ง พบว่าผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ที่มีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 โดยค่าเฉลี่ยตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สู งกว่าตําแหน่งครู
2.3 ผลการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านการ
บริ หารงานวิชาการ และการบริ หารงานบุคคล โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยค่าเฉลี่ยวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี สู งกว่าวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
2.4 ผลการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ กษา ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริ หารวิชาการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี และบริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี มีความเห็น
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ที่มีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี สู งกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี และผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี และในด้านการบริ หารงบประมาณ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 610 ปี มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานมากกว่า 10 ปี มีความเห็ น
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ ยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ที่มีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี สู งกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี และผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ยกเว้นในด้านการบริ หารวิชาการโดยภาพรวมผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ที่
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ท่ีปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยค่าเฉลี่ยสถานศึกษาขนาด
เล็ก สู งกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็ก กับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีความเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็กค่าเฉลี่ยสู งกว่า
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ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานสถานศึกษาขนาดกลาง โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานสถานศึกษาศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้า อิ ส ระฉบับ นี้ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยความช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าํ ปรึ ก ษาอย่า งดี ย่ิ ง จากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คําแนะนํา ด้วยความเอาใจ
ใส่ เป็ นอย่างดี และขอขอบคุ ณคณาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารการศึ กษามหาวิทยาลัยทักษิ ณทุ กท่าน รวมถึ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ได้ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาํ แนะนําในการสร้างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่
ผูว้ จิ ยั ได้อา้ งอิงทางวิชาการ ตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคุณผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและคณะครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเครื่ องมือการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
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