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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของครู ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายชายทะเลสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน โดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นกำหนดกลุ่มตัวอย่างดดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง
ด้วย t-test 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามวุฒิการศึกษารายด้าน
ทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05  
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การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่า ย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี สูงกว่าครูที่จบการศึกษาปริญญาตรี 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to examine teachers’ participation in the 
administration of basic educational institutions in Chai-Talay School Cluster under the 
Samuthsongkram Primary Educational Service Area Office and  2) to make a comparison of 
teacher ’s participation in the administration of basic educational institutions in Chai-Talay 
School Cluster as classified by gender, educational qualification and teaching experience. 
         By using Krejcie and Morgan’s random number table (Krejcie & Morgan, 1970) to 
determine the sample size and stratified random sampling technique. The study sample 
comprised 92 teachers in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary 
Educational Service Area Office in academic year 2017. The instrument used for collecting 
the data was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .97. The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation (S.D.) 
and t-test. 
       The following were the research findings: 
      The level of teachers’ participation in the administration of basic educational 
institutions in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary Educational 
Service Area Office, as classified by gender, was not different in whole and in part at the 
.05 level of significance. 
      The level of teacher’s participation in the administration of basic educational 
institutions in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary Educational 



139 
 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

Service Area Office, as classified by educational qualification, was not different in every 
part at the .05 level of significance. 
        The level of teacher’s participation in the administration of basic educational 
institutions in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary Educational 
Service Area Office, as classified by teaching exaperience, was not different in whole and 
in part at the .05 level of significance. 

Keywords: teachers’ participation, administration of basic educational  

 
บทนำ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดตังกลุ่มโรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียน
ภายในกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง เพ่ือให้บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทังด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ให้มีความคล่องตัวในระดับกลุ่มโรงเรียน 
และระดับสถานศึกษา เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึงกันและกัน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส 
านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บูรณาการการทำงาน เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (สำนั กงานเขต
พ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม, 2560) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มชายทะเล ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน ยังไม่ประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามจากการบริหารงานที่ผ่านก็มักจะประสบปัญหาและมีข้อจำกัดใน
การปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย ความสามารถในการ
โน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาตอบสนองความต้องการความสำเร็จของโรงเรียน อาจเป็นสาเหตุให้คุณภาพผู้เรียน
ที่ปรากฏอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเนื่องมาจากครูไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดหน้าที่และการมอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้ ความสามารถ ครูไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายชายทะเล สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มเครือข่ายชายทะเล ทั้ ง 7 โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการปฏิบัติ อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีระดับคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของครู ในกลุ่มโรงเรี ยน

เครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล  ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) กลุ่ม
ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายชายทะเล   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  ปีการศึกษา 2560 จํานวน 120 คน กลุ่มตัวอย่างครูในโรงเรี ยนกลุ่มเครือข่ายชายทะเล
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
92 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เปรียบเทียบจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ
ของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของครูด้านการบริหารงานบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานการเงินและธุรการ 3) ด้านบริหารงานบุคลากร 4) ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 กำหนดให้กระทรวงศึกษากระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ  
ผู้วิจัยได้ทำการ ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการตามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาศึกษาเทคนิค วิธีการสร้างแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้ได้เนื้อหาครอบคลุมและตรงตามเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มเครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สร้างแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามของ (กฤษดา มังคะตา , 
2547) มาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ แล้วนำฉบับร่างเสนอต่อกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด
ตามนิยามศัพท์  ( Index of Objective Congruence: IOC) คือระหว่าง 0.60 -1.00 เพ่ือนำไปเป็น
แบบสอบถาม นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านภาษาและเนื้อหา ตามข้อเสนอของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ 40 ข้อ แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนในส่วนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน และนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefificient) ของครอน บาค (Cronbach, 1990) มีค่าต่อความเชื่อมั่น 0.97 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

มี 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
2. ด้านการบริหารงานการเงินและ

ธุรการ 
3. ด้านบริหารงานบุคลากร 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

         สถานภาพของครูผู้สอน 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 
 2.1 ปริญญาตรี 
 2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 
 3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
 3.2 10 ปีขึ้นไป 
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สรุปผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลเป็นดังนี้ 

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน
ระดับมาก โดยรวมและรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อที่ 10 คือ ส่วนร่วมใน
การสนับสนุนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ข้อที่ 9 คือ มีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ข้อที่ 3 คือ ส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน และข้อ
ที่ 6 มีส่วนร่วมในจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน  

1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อที่ 10 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการทา บัญชีการเงินได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ข้อที่ 6 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการจัดหางบประมาณ และข้อที่ 9 คือ ท่านมี
ส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ  

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ข้อที่ 7 คือ ท่านมีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการของศึกษา ข้อที่ 8 คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา และข้อที่ 3 คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการควบคุมและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ข้อที่ 10 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและร่วมพัฒนา
การศึกษา ข้อที่ 7 คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และข้อที่ 8 
คือ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำผลการประเมินมาใช้ในการกำหนดนโยบาย
และพัฒนาการศึกษา  
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

2. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของครู ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในครั้งนี้ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้าน พบว่า ข้อที่มีส่วนร่วม
มากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงาน
บุคคลตามลำดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมต่ำที่สุดคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีประเด็นที่ควรนำมา
อภิปรายดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาจัดให้มีการบำรุ ง 
ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงร่วมกันดูแลบำรุงรักษา เพ่ือให้การใช้อาคารสถานที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหารต้องปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำ
ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬากลางแจ้งหรือในร่มเป็นประจำ
สถานศึกษามีการจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดิเรก อนันต์ (2556) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การดูแลรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณ
โรงเรียนอยู่ในระดับมากและเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น จัดทำภูมิทัศน์สวยงามผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการการดูแลรักษา
อาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบ สะอาด มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน มีการ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด  
 2. ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการจัดให้มี
การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น สนับสนุนการทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมการทำแผนการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม สนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดทั้งจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาอย่างพอเพียง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนาการใช้สื่อและ
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เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครู ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
จิราพร พุทธชิน (2553) พบว่า ครู อาจารย์ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจบริหาร
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและการจำแนกเป็นรายด้าน  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ผู้บริหารสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่ครูโดยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดี จัดให้มีการปฐมนิเทศครู
ใหม่ หรือผู้ เปลี่ยนแปลงหน้าที่ ใหม่ในสถานศึกษา ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของ
สถานศึกษา จัดแบ่งหน้าที่และมอบหมายการงานให้ครูเหมาะสม และการให้คำแนะนำช่วยเหลือครูเมื่อมี
ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549) กล่าวว่า ครู อาจารย์ต้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจบริหารสถานศึกษา ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และการจำแนกเป็นรายด้าน  
 4. ด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษามีการจัดให้มีการทำทะเบียนบัญชีพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันเสมอ จัดให้มีการตรวจสอบและ
รายงานเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นประจำ ควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุในส่วนที่เป็น
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา วางแผนจัดหาพัสดุปีปัจจุบันและล่วงหน้าและประเมินความมีประสิทธิภาพ
ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ทองทวีวัฒนา (2554) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารว่าต้องเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมการ
จัด โครงการเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียน คอยติดตามช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ 
ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมงานธุรการ การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรส่งเสริมดังนี้ 

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ และพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาให้กับครูอย่างเพียงพอ 
- ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรส่งเสริมดังนี้ 
- ควรกระจายการบริหารจัดการงบประมาณอย่างทั่วถึง 
- ควรส่งเสริมการทำแบบสรุปรายงาน ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษา 
- ควรส่งเสริมการบริหารการจัดหารายได้และผลประโยชน์ให้กับสถานศึกษาในรูปแบบที่

หลากหลาย 
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3. ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรส่งเสริมดังนี้ 
- เปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
- จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใหม่ในสถานศึกษา 
- ส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาควรส่งเสริมดังนี้ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น 
- ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
- ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ เรียนที่จะเข้ารับบริการทาง

การศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครูกับความสำเร็จของการบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

2. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
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