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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและ

บคุลากรทางการศึกษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์ท�างาน	

และ	3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร	ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน

การวิจัย	 คือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 

4	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนโพธิท์องพทิยาคม	โรงเรยีน	ทุ่งกุลาประชานสุรณ์	โรงเรยีนข้ีเหลก็พทิยาคม	โรงเรยีน

กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ปีการศึกษา	 2559	 ท้ังหมดจ�านวน	 81	 คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถาม	มค่ีาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(Content	Validity)	อยูร่ะหว่าง	0.67-1.00	และค่าความเชือ่มัน่	 

(Reliability)	เท่ากับ	0.81	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป	เพื่อหาค่าความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ท�าการทดสอบค่า	t-test	ค่า	F-test	และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Bonferroni

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด. 
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์. 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม. 
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	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1)		 ระดับความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถาน

ศกึษา	โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมมค่ีาอยู่ในระดบัมาก	(m	=	4.20,	s	=	0.72)	 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่ามค่ีาระดับความคดิเหน็ท่ีมต่ีอการม	ีส่วนร่วมของครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้าน	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการบริหารวิชาการ	(m	=	4.26,	s	=	0.39)	รองลงมา

ได้แก่	ด้านการบริหารทั่วไป	(m	=	4.25,	s	=	0.38)	ด้านการบริหารงบประมาณ	(m	=	4.23,	s=	0.36)	

และด้านการบริหารงานบุคคล	(m	=	4.06,	s	=	0.36)

	 2)		 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศต่างกัน	โดยรวมและรายด้าน	

มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 แต่พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามวุฒิ

การศึกษา	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และเมื่อเปรียบ

เทยีบระดบัความคิดเหน็การมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศึกษา	โรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	โดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู	่ตามวธีิของ	Bonferroni	ปรากฏว่า	ด้าน

การบริหารวิชาการ	ประสบการณ์ท�างานมากกว่า	10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน	 และด้านการบริหารทั่วไป	 ประสบการณ์ท�างาน

มากกว่า	10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่

แตกต่างกัน	ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ	และด้านการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน

	 3)		 ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ด้านการบรหิารวชิาการ	ควรมกีารจดัประชมุระดม

ความคดิเกีย่วกบัวธิกีารสอนในแบบต่าง	ๆ 	หรอืส่งครเูข้าร่วมอบรม	สมัมนากบัหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วย

งานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้น�าเทคนิค	 วิธีการสอนใหม่	 ๆ	 มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 ควรมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�าวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	

ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด	 โดยค�านึงถึงการ

พฒันาผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ควรเปิดโอกาสให้ครมูส่ีวนร่วมในการจดัระบบการยมืเงนิ	การเบกิจ่าย	และควบคมุ

การใช้วัสดุเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ	และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

และความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน

การสรรหา	และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน	เท่าที่สามารถจะท�าได้	และควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการวางแผนอัตราก�าลัง	 เพ่ือเป็นการกระจายอ�านาจ	 และระดมความคิดเห็นในการเลือกบุคลากรท่ี

เหมาะสมเข้ามาร่วมท�างานในองค์กร	 และด้านการบริหารท่ัวไป	 ควรมีการระดมความคิดเห็นจากครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนการจัดบริบท	อาคารสถานที่	รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ในโรงเรียน	

โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมส่ีวนรบัผดิชอบต่อห้องเรยีน	อาคาร	หรอืเขตพืน้ท่ีภายในบรเิวณ
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โรงเรียน

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา	2.	การบริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	1)	 to	study	levels	of	teachers’	and	

educational	 personnel’s	 participation	 in	 school	 administration	 at	 schools	 under	 Roi	 Et	

Provincial	Administration	Organization,	2)	to	compare	those	of	their	participation	classified	

by	variables	of	their	gender,	educational	qualifications	and	work	experiences,	and	3)	to	

collect	 the	 suggestions	 for	 addressing	problems	and	 solutions	on	 their	 participation	 in	

school	administration.	The	target	groups	were	81	teachers	and	educational	personnel	in	

four	target	schools	in	different	locations	in	academic	year	B.E.	2559/2016.	The	instrument	

used	for	the	research	was	the	questionnaire	handout,	whose	questions	possessed	content	

validity	between	0.67	and	1.00	and	the	reliability	at	0.81.	Data	were	processed	with	the	

computer	software	package	to	find	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	

and	 F-test,	 and	 to	 analyze	 them	 to	 seek	 for	 pair	 differences	 by	way	 of	 Bonferroni’s	 

method.

	 Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:

	 1)		 Opinions	 on	 teachers’	 and	 educational	 personnel’s	 participation	 in	 school	

administration	at	the	target	sch	4.20,	s		=	0.72).	Given	a	single	one,	every	aspect	comes	

out	that	their	opinions	as	such	have	been	measured	high	in	the	overall	aspect.	All	aspects	

in	descending	order	of	means	entail:	academic	affairs	administration	(m	=	4.26,	s		=	0.39),	

general	administration	(m	=	4.25,	s		=	0.38),	fiscal	administration	(m	=	4.23,	s		=	0.36)	and	

personnel	administration	(m	=	4.06,	s	=	0.36)	.

	 2)		 The	comparative	results	of	their	opinions	based	on	differences	in	their	genders	

have	 shown	 no	 differences	 in	 their	 opinions	 in	 the	 overall	 aspect	 and	 a	 single	 one.	 

Contrary	 to	 differences	 in	 their	 educational	 qualification,	 their	 participation	 in	 school	 

administration	differs	in	both	aspects,	with	the	statistical	significance	level	at	.05	as	the	

same	 as	 differences	 in	 their	 work	 experiences.	 In	 addition,	 testing	 results	 of	 pair	 

differences	based	on	Bonferroni’s	method	have	proven	that	their	work	experiences	more	

than	ten	years	are	higher	than	those	less	than	five	years	in	academic	affairs	administration,	

with	the	statistical	significance	level	at	.05,	while	other	aspects	prove	different	as	do	in	

general	administration,	as	opposed	to	fiscal	administration	and	personnel	one.
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	 3)		 Suggestions	for	enhancing	their	participation	in	school	administration	at	schools	

under	the	above	organization	have	been	presented.	School	administrators	should:	first	for	

academic	affairs	administration,	hold	conference	to	 increasingly	brainstorm	opinions	on	

different	teaching	methods	or	have	teachers	attend	a	training	course/seminar	with	its	own	

entity	or	with	an	outsourcer	to	absorb	fresh	techniques	of	teaching	methods	of	address	

problems	of	learning	arrangements,	more	concretely	promote	exchanges	of	learning	for	

conducting	 the	 classroom	 research;	 second	 for	 fiscal	 administration,	 plan	 the	 fiscal	 

expenditures	 to	 deserve	 value	 of	money	 as	 possible	 by	 placing	 the	 emphasis	 on	 

learner-centre	developments	as	the	top	priority,	open	up	opportunities	to	teachers	and	

educational	personnel	to	take	part	in	formulating	lending	and	disbursing	systems,	control	

uses	of	materials	to	let	everyone	participate	 in	using	the	budgets	that	enable	them	to	

scrutinize	 accuracy	 and	 transparency	 of	 fiscal	 administration;	 third	 for	 personnel	 

administration,	open	up	opportunities	to	teachers	as	much	as	possible	to	select	and	recruit	

applicants	 for	 the	 job,	 appoint	 new	 applicants,	 and	 support	 educational	 personnel	 to	

participate	 in	 staffing	 planning	 in	 order	 to	 decentralize	 administration	 and	 brainstorm	

ideas	 on	 choosing	 proper	 personnel	 to	work	 together	 under	 the	 same	 roof;	 last	 for	 

general	administration,	brainstorm	teachers’	and	educational	personnel’s	ideas	as	much	

as	possible	on	planning	contextual	arrangements	of	school	premises	and	various	learning	

sources,	letting	them	take	part	in	holding	responsible	for	classrooms,	buildings	or	areas	

inside	the	school	compound.

Keywords : 1.	Teachers	and	Educational	Personnel’s	Participation	2.	School	Administration

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความส�าเร็จของประเทศ	

สภาพสังคมไทยมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	วทิยาการต่างๆ	เจรญิก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้	จงึมคีวาม

จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาของชาติให้เหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ	การศกึษานัน้ไม่เป็นเพยีงสถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามส�าคญั	หากแต่เป็นสิง่ทีท่�าหน้าที่

แกนกลางของสงัคม	ซึง่องค์การทกุๆส่วนของสงัคมจะพฒันาและได้รบัประโยชน์จากการจดัการศกึษาเพยีง

ใดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษา	(วินี	ภูสุนทเรศ,	2548,	หน้า	1,	อ้างถึงใน	ชาฤนี	เหมือนโพธิ์ทอง,	2554,	

หน้า	1)

	 โรงเรยีนในฐานะองค์การศกึษาเป็นหน่วยงานทีส่�าคญัทีส่ดุทางการศกึษาเพราะโรงเรยีนเป็นหน่วย

ปฏิบัติงาน	 ผลของการด�าเนินงานจัดการศึกษาจึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการด�าเนินงานและการจัดการ

ของโรงเรียน	ดงันัน้	ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครจึูงต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในแนวคดิ	หลกัการและกระบวนการ
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ในการน�าปัจจัยต่าง	ๆ	มาใช้	ผู้บริหารควรให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมองค์การและ

มีความเชื่อในสมมุติฐานที่ว่า	 ฝ่ายปฏิบัติงานถ้ามีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากเท่าไร	ก็ยิ่งมี

ความเข้าใจในปัญหาขององค์การและบทบาทของฝ่ายบริหารมากข้ึนเท่านั้น	 ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดความร่วม

มือร่วมใจและจะกระตุ้นให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย	 ในทางตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็

อาจท�าให้ผู้ปฏิบัติงานแยกตัวออกจากองค์การ	ทั้งนี้เพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบหรือการ

ตัดสินใจ	 อีกทั้งอาจมองว่าผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าของพวกตนอาจแสดงออกในรูปของความเย็นชาไม่ใส่ใจ	 

สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่พึงประสงค์ขององค์การอย่างแน่นอน	(เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์,	2550,	หน้า	182)	ในการ

ประชมุครแูละบคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ประจ�าปีการศกึษา	

2558	พบว่า	ในการบริหารงาน	4	ด้าน	ไม่ไปในทิศทางเดียวกันขาดการมีส่วนร่วมคิดร่วมท�าในการท�างาน	

ในด้านการบริหารวชิาการนักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่	นอกจากนีย้งัมปัีญหาในด้านครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาไม่มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายในการบรหิารโรงเรยีน	ครแูละบุคลากรทางการศกึษาไม่มี

ส่วนร่วมในการก�าหนดหน้าทีแ่ละการมอบหมายงานทีต่รงกับความรูค้วามสามารถ	ไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิ

ใจในปัญหาต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร	 ขาด

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	5)

	 จากสภาพปัญหาในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ดังกล่าว	เป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอด็	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการพฒันาด้านการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานทัง้	4	ด้าน	คอื	1)	ด้านการ

บริหารวิชาการ	2)	ด้านการบริหารงบประมาณ	3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านการบริหารทั่วไป	

และเป็นการเปิดโอกาสให้ครแูละบคุลาการทางการศกึษาในสถานศกึษาได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานด้าน

ต่าง	ๆ	อย่างเต็มศักยภาพ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

สถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2		เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามเพศ	 วุฒิการศึกษา	 และ

ประสบการณ์ท�างาน

	 2.3		เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ครแูละบคุลากรทางการศึกษาทีม่เีพศต่างกนั	มรีะดบัความคดิเหน็การมส่ีวนร่วมต่อการบรหิาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 3.2	 ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั	มรีะดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมต่อ

การบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3		ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั	มรีะดบัความคดิเหน็	การมส่ีวน

ร่วมต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 ด้านการ

บริหารงานบคุคล	และด้านการบรหิารทัว่ไป	ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.2		เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับน�าไปวางแผน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.3		ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศที่ได้	 ไปก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติ

งานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

	 4.4		เป็นประโยชน์ในการวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาทีส่่งเสรมิการม	ีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษา

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย	ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ	์

โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม	และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	ทั้งหมด

จ�านวน	81	คน

	 5.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(Checklist)	ประกอบด้วยเพศ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์ท�างาน

	 	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกบัการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	 scale)	 5	 ระดับ	แบ่งออกเป็น	 4	ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการบริหารวิชาการ	2)	 ด้านการบริหารงบ

ประมาณ	3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านการบริหารทั่วไป

	 	 ตอนที	่3	แบบสอบถามแบบปลายเปิดหรอืข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร	ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.3		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่า	 t-test	ค่า	F-test	และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Bonferroni
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6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ระดบัความคดิเหน็การมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยรวม	มีค่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่ามีค่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วน

ร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการบริหารวิชาการ	รองลงมา

ได้แก่	ด้านการบรหิารทัว่ไป	ด้านการบรหิารงบประมาณ	และด้านการบรหิารงาน	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 6.1.1	 ด้านการบริหารวิชาการ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านการบริหารวิชาการ	มีค่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดย

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาหลักสูตร	 รองลงมาคือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการน�า

หลกัสตูรสถานศกึษามาใช้ในการเรยีนการสอน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยสดุ	คอื	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

มีส่วนร่วมวางแผนการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

	 	 6.1.2		ด้านการบริหารงบประมาณ	ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านการบริหารงบประมาณ	มีค่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา	 รองลงมาคือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม

ประเมินผลแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด

คือ	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 6.1.3		ด้านการบริหารงานบุคคล	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านการบริหารงานบุคคล	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม

วางแผนการจ้างลกูจ้างชัว่คราว	รองลงมาคอื	ครแูละบุคลากรทางการศกึษามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการด้าน

ความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	 ครูและบุคลากร

ทางการศกึษามส่ีวนร่วมในการประเมนิในการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา

	 	 6.1.4	 ด้านการบริหารทั่วไป	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้าน

การบรหิารทัว่ไป	มค่ีาอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	โดยเรยีงค่า



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 181

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จดัระบบข้อมลูข่าวสารของสถานศึกษา	รองลงมาคอื	ครแูละบคุลากรทางการศกึษามส่ีวนร่วมในการวางแผน

การพฒันาระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศให้ทนัสมยั	และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยสดุคอื	ครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนก�าหนดแนวทางการส่งเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

	 6.2		เปรยีบเทยีบระดับความคิดเหน็การมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศ	 วุฒิการศึกษา	 และ

ประสบการณ์ท�างาน

	 	 สมมติฐานการวจิยั	1	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ที่มีเพศต่างกัน	โดยรวมและรายด้าน	มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

	 	 สมมติฐานการวจิยั	2	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

แสดงว่า	 ระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโทมีส่วนร่วมมากกว่าปริญญาตรี

	 	 สมมติฐานการวจิยั	3	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	 โดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 และผลการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่	ตามวิธีของ	Bonferroni	ปรากฏว่า	ประสบการณ์ท�างานมากกว่า	10	ปี	สูงกว่า

ประสบการณ์ท�างาน	5–10	ปี	อย่างมนัียส�าคัญทางสถิตท่ีิระดับ	.05	ส่วนคูอ่ืน่ไม่แตกต่างกัน	และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า

	 	 1)		 ด้านการบรหิารวิชาการ	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคิดเหน็การมส่ีวน

ร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบริหารวิชาการ	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู	่ตามวธิขีอง	Bonferroni	ปรากฏว่า	ประสบการณ์ท�างาน

มากกว่า	10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่

แตกต่างกัน

	 	 2)		 ด้านการบริหารงบประมาณ	ผลการวิจัยพบว่า	การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบริหารงบประมาณ	ปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน

	 	 3)		 ด้านการบริหารงานบุคคล	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบริหารงานบุคคล	ปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน
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	 	 4)		 ด้านการบริหารทั่วไป	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วน

ร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบรหิารท่ัวไป	แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

.05	และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่	ตามวธิขีอง	Bonferroni	ปรากฏว่า	ประสบการณ์ท�างานมากกว่า	

10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่าง

กัน

	 6.3		ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ด้านการบรหิารวชิาการ	ควรมกีารจดัประชมุระดม

ความคดิเกีย่วกบัวธิกีารสอนในแบบต่าง	ๆ 	หรอืส่งครเูข้าร่วมอบรม	สมัมนากบัหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วย

งานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้น�าเทคนิค	 วิธีการสอนใหม่	 ๆ	 มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 ควรมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�าวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	

ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด	 โดยค�านึงถึงการ

พฒันาผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ควรเปิดโอกาสให้ครมูส่ีวนร่วมในการจดัระบบการยมืเงนิ	การเบกิจ่าย	และควบคมุ

การใช้วัสดุเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ	และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

และความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน

การสรรหา	และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน	เท่าที่สามารถจะท�าได้	และควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการวางแผนอัตราก�าลัง	 เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจ	 และระดมความคิดเห็นในการเลือกบุคลากรท่ี

เหมาะสมเข้ามาร่วมท�างานในองค์กร	 และด้านการบริหารท่ัวไป	 ควรมีการระดมความคิดเห็นจากครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนการจัดบริบท	อาคารสถานที่	รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ในโรงเรียน	

โดยให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุคนมส่ีวนรบัผดิชอบต่อห้องเรยีน	อาคาร	หรอืเขตพืน้ท่ีภายในบรเิวณ

โรงเรียน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการวจัิยการมส่ีวนร่วมของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ผูว้จิยัได้พบประเดน็ทีน่่าสนใจและควรทีจ่ะน�ามาอภปิรายผล	ดงันี้

	 7.1		การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

สถานศึกษา	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารวิชาการ	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	

และด้านการบริหารทั่วไป	ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก	จากข้อค้นพบดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะ

ว่า	ผู้บริหารโรงเรียนมกีารจดัการศกึษาในปัจจบัุนตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ซึง่เป็น

กฎหมายแม่บทส�าคัญในการก�าหนดให้สถานศึกษาด�าเนินการจัดระบบการบริหารท่ีต้องกระจายอ�านาจให้

สถานศึกษา	 ทั้งด้านการบริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้าน

การบริหารทัว่ไป	ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทและหน้าท่ีโดยตรงในการน�านโยบายดังกล่าวสูก่ารปฏบัิตขิอง

บคุลากรภายใต้การบรหิารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของของสถานศกึษา	โดยอาศยัหน้าทีท่างการ
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บริหารที่ส�าคัญคือ	 การวางแผน	การจัดองค์การ	 การจัดคนเข้าท�างาน	การสั่งการ	 และการควบคุมในการ

ประสานงาน	และช่วยให้บุคลากรฝ่ายต่าง	ๆ	ทุกคน	ปฏิบัติหน้าที่ในงานทั้ง	4	ภารกิจของโรงเรียน	ได้แก่	

การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 สามารถท�างาน

สอดประสานเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในลักษณะการท�างานเป็น

ทมี	การได้มส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อผลส�าเรจ็ของงานท�าให้เกดิแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์เสยีสละทมุเทเพือ่คณุภาพ

ของงานท่ามกลางบรรยากาศการท�างานแบบประชาธิปไตย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ไกรประสิทธิ์	 พัน

สะอาด	(2555,	หน้า	68)	ซึง่ได้ท�าการวจิยั	เรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของครผููส้อนในการบรหิารโรงเรยีนในอ�าเภอ

ขลุง	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของ

ครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนในอ�าเภอขลุง	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	

2	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ณฐัวด	ีทรพัย์ธนาศริ	ิ(2556,	หน้า	82)	ซึง่ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย์	

เขต	4	ผลการวจิยัพบว่า	การมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานโรงเรยีน	ตามความคดิเห็นของครู	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย์	เขต	4	โดยรวมมรีะดบัการปฏบัิตอิยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาราย

ด้านพบว่า	ทกุด้านมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั	ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนี	้อาจเนือ่งจากผูบ้รหิารส่วน

ใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัการบรหิารทีเ่หน็ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมตามหลกัการปฏริปูการศกึษา	

เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน

	 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบระดับการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์

ท�างาน	น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.2.1		ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีมี่เพศต่างกนั	คอื	เพศชายและเพศหญงิ	มคีวามคดิเหน็

ต่อการมีส่วนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศึกษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่า	 ผู้บริหารให้เกียรติและให้ความส�าคัญแก่ครูผู้สอนเท่าเทียมกันท้ังเพศชายและเพศหญิง	

และปฏบิตัตินอย่างเท่าเทยีมกนั	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิผูบ้รหิารโรงเรยีนในฐานะเป็นผูบ้รหิารสงูสดุในองค์กร	และ

มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานให้บรรลุผลส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	 โดยให้ความเสมอภาคท้ังเพศชาย

และเพศหญงิ	และเน่ืองจากภาระงานในโรงเรยีนส่วนใหญ่เป็นงานการสอนและกจิกรรมทัว่ไป	ทีไ่ม่ใช่กจิกรรม

ภาคสนามหรือมีการใช้แรงงานของบุคลากร	ความคิดเห็นจึงไม่เกิดความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศ

หญิง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฐรฎา	พวงจันทร์	(2553,	หน้า	86-87)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วม

ของครใูนการบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดักรุงเทพมหานคร	ส�านกังานเขตดสิุต	กรงุเทพมหานคร	ผล

การวจิยัพบว่า	ครทูีม่เีพศต่างกนัมส่ีวนร่วมของครใูนการบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา	สงักดักรงุเทพมหานคร	

ส�านักงานเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ตามการบริหารงาน	4	ด้าน	 ได้แก่	 งานวิชาการ	 งานการบริหารงาน

บุคคล	งานงบประมาณ	และงานบริหารงานทั่วไป	ในภาพรวมและรายข้อ	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั	คอื	ปรญิญาตรแีละ	ปรญิญาโท

หรอืสงูกว่าปรญิญาโท	มคีวามคิดเหน็ต่อการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถาน
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ศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท	มีมุมมอง	หรือมีทักษะ	องค์ความรู้ในการน�ามาประยุกต์

ใช้กบังานในฝ่ายบรหิารต่าง	ๆ 	รวมทัง้เข้าไปมส่ีวนร่วม	ในการด�าเนนิงานของการบรหิารด้านต่าง	ๆ 	มากกว่า

ครูและบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	 และได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน	 ให้เป็นหัวหน้า

งานหรือตัวแทนในการเข้าไปมีส่วนร่วม	ในการตัดสินใจ	วางแผน	จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

สงูกว่าครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่วีฒุกิารศึกษาปรญิญาตร	ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ	จกัรกฤษณ์	ปลดั

เซ็น	(2555,	หน้า	77)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของครใูนการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	กลุ่มจังหวัดจันทบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของ

ครใูนการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	กลุม่จงัหวดั

จนัทบรีุ	จ�าแนกตามระดับการศกึษาสงูสดุโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	ทุกด้าน

	 	 7.2.3		ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน	คือ	น้อยกว่า	5	ปี	

5-10	ปี	และมากกว่า	10	ปี	มคีวามคดิเห็นต่อการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า	ครผููส้อนและบคุลากรทางการศกึษา

ที่มีประสบการณ์มาก	ย่อมผ่านการท�างานในบทบาท	หน้าที่ต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	จึงมีทักษะการท�างานใน

ด้านต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการบริหารวิชาการ	การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหาร

ทั่วไป	 จึงท�าให้เกิดภาวะผู้น�าในการท�างานในบทบาทหน้าที่ต่าง	 ๆ	 เป็นที่เคารพและมีความน่าเชื่อถือ	 

จึงท�าให้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโรงเรียนมากกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสบการณ์น้อยกว่า	 นอกจากนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารในการด�าเนินงานที่มีความส�าคัญ	 

หรือมคีวามเส่ียง	สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ	วษิณ	ุชัน้บน	(2556,	หน้า	74)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การมส่ีวน

ร่วมของครผููส้อนในการบรหิารโรงเรียนขยายโอกาส	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี	

เขต	1	ผลการวจัิยพบว่า	การมส่ีวนร่วมของครผููส้อนในการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส	สงักดัส�านกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 ระหว่างครูท่ีมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	 10	 ปี	 และครูท่ีมี

ประสบการณ์	10	ปี	ขึ้นไป	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยครูที่

มีประสบการณ์สอน	10	ปี	ขึ้นไป	มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ	และบริหารงานบุคคล	มากกว่าครูที่

มีประสบการณ์น้อยกว่า	10	ปี

8.  ข้อเนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ด้านการบริหารวิชาการ	ควรก�าหนดนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	มีส่วน

ร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการน�าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้	 ในการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 8.1.2		ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควรก�าหนดนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

	 	 8.1.3		ด้านการบรหิารงานบคุคล	ควรก�าหนดนโยบายให้ครแูละบุคลากรทางการศกึษา	มส่ีวน

ร่วมวางแผนการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและการด�าเนินการด้านความผิดวินัยของข้าราชการครู	 และบุคลากร

ทางการศึกษา

	 	 8.1.4		ด้านการบรหิารทัว่ไป	ควรก�าหนดนโยบายให้ครูและบคุลากรทางการศกึษามีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการวางแผนการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศให้ทันสมัย

	 8.2	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถาน

ศกึษา	โรงเรียนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามตวัแปรอืน่	ๆ 	เช่น	ตวัแปรเกีย่วกบัขนาด

หรือจ�านวนนักเรียน

	 	 8.2.2		ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา	 แนวทาง

การแก้ปัญหา	ในการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.3		ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด	ในโรงเรยีนทีป่ระสพผล

ส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับ
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จักรกฤษณ์	 ปลัดเซ็น.	 (2555).	 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มจังหวัดจันทบุรี.	วิทยานิพนธ์	การศึกษา

มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.	คณะศึกษาศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชาฤนี	เหมอืนโพธิท์อง.	(2554).	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมกบัการท�างานเป็นทีมของพนกังานครใูนสถาน

ศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	 สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ณัฐรฎา	 พวงจันทร์.	 (2553).	 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ส�านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.	 วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ณัฐวดี	ทรัพย์ธนาศิริ.	(2556).	การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4.	วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการ

ศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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วิษณุ	ชั้นบน.	 (2556).	การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	1.	วทิยานพินธ์การศกึษามหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิาร

การศึกษา.	คณะศึกษาศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยบูรพา.

เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์.	(2550).	การกระจายอ�านาจบริหารและการจัดการศึกษา.	อัดส�าเนา.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.	(2558).	รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา.	อัดส�าเนา.

10.  ค�าขอบคุณ

	 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงด้วยดี	 ด้วยการเอาใจใส่	 ช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก	 รอง

ศาสตราจารย์	ดร.สุเทพ	เมยไธสง	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	และ	ดร.กุศล	ศรีสารคาม	อาจารย์	ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ร่วม	ทีไ่ด้เสยีสละเวลาอนัมค่ีาของท่านให้ค�าปรกึษาแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์และมีคณุค่ายิง่ส�าหรบั

ผู้วิจัย	ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้	ณ	ที่นี้

	 ขอกราบขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอนก	ศิลปนิลมาลย์	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขา

วชิาการบรหิารการศกึษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	ดร.สชุา

ติ	วิริยะ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	และ	นางริศร	

พงศ์สวุรรณ	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการสอนภาษาไทย	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์	ตรวจสอบเนือ้หา	ความถกูต้อง	และข้อเสนอแนะเพือ่

ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจัย	 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	และ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่คอยอบรมสอนสั่งและให้วิทยาการความรู้แก่ผู้วิจัย

	 ความส�าเร็จของการท�าสารนิพนธ์ครั้งนี้จะไม่สามารถส�าเร็จลงได้ถ้าหากขาดก�าลังใจ	ที่ส�าคัญจาก

ครอบครัว	รากเงิน	ที่คอยเป็นก�าลังใจอยู่เบื้องหลัง	สุดท้ายผลอันจะเป็นประโยชน์	ความดีความงามทั้งปวง	

ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสารนิพนธ์นี้	 ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ท่ีเคารพยิ่ง	 และหากมีข้อบกพร่องด้วย

ประการใด	ๆ	ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง


