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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 200 คน ได้มาจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควต้ากระจายตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 50 คน จากสถานศึกษาขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีส่วนร่วมใน 

การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานงบประมาณ  

2.  ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
ไม่แตกต่างกัน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                         

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน, การบริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to: 1) investigate the teachers’ participation in school 

administration under the Secondary Educational Service Area Office 1; 2) compare the teachers’ 
participation in school administration under the Secondary Educational Service Area Office 1 
in overall and in each aspect classified by education level, work experience, and school size. The 
research sample was 200 teachers derived by quota sampling as distributed by school size. 50 
teachers were selects from small, medium, large, and extra-large schools. The research 
instrument was a five scale questionnaire with reliability value at .98. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one way 
analysis of variation.  

The results of the study revealed as follows:  
1.  Overall and in specific aspects, the teachers’ participation in school administration 

under the Secondary Educational Service Area Office 1 was at a high level. These aspects were 
academic administration, general administration, personnel administration, and budget 
administration.  

2.  Overall and in specific aspects, there was no significant difference among teachers 
with different educational level in participation of school administration. There was also no 
significant difference among teachers with different work experience in participation of school 
administration in overall and specific aspects. However, there was a significant difference at 
.05 level among teachers who worked in different school size in overall and each aspect. 
 

Keyword: teacher’s participation, school administration 

 

บทน า 

การศึกษามีความจ าเป็นต่อมนุษย์ หากบุคคลใดไม่ได้รับการศึกษา โอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้า
และพัฒนาชีวิตก็จะมีน้อยตามกันไป จะเห็นได้ว่าการศึกษา เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
การศึกษาที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วน ที่จะต้องร่วมแรง 
ร่วมใจขับเคลื่อน พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่ง
สถานศึกษาก็จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยจะต้องให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา มีทักษะกระบวนการคิด และทักษะการใช้ชีวิต เพ่ืออยู่ร่วมกันกับ
คนในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ระบบการศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ยั่งยืน 
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การบริหารสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับอารยประเทศในเวทีโลกได้ จึงต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
โครงสร้าง การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบของทุกคน (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2553: 18-19) 
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน  
ด้านการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การบริหาร
บุคคล (staffing) การสั่งการ (directing) และการควบคุม (controlling) (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 
31) โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาด าเนินการบริหารอย่างมีอิสระ คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 2-11) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาไว้เป็น  
4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการน าหลักสูตรไปใช้ ส่วนการบริหารงานงบประมาณ 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ ระดมทรัพยากร  
การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ รวมถึงจัดหารายได้มาบริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีแก่ผู้เรียน ส าหรับการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน ท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข ท างานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จสูงสุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยต้องครอบคลุมทั้งในด้าน
การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
การบริหารงานทั่วไปนั้น มุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษามีความส าคัญ ผู้บริหารจ าเป็นจะต้อง
น าหลักการมีส่วนร่วม (participation) มาใช้ควบคู่กับการด าเนินงานในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกันท างาน เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์ (2557: 11) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจน
การประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในสถานศึกษา นอกจากนี้ การให้ความส าคัญของ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ เกิดความเข้าใจกันในการปฏิบัติงาน ลดความเหลื่อมล้ าภายใน
สถานศึกษา เปิดกว้างทางความคิด น าไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ระดมความเห็นและอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ได้ความคิดที่ดีน าไปใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่า
การคิดเพียงผู้เดียว และยังเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
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สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันลดการต่อต้านให้น้อยลง เกิดการยอมรับมากขึ้น ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันนี้มีสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด จ านวน 67 สถานศึกษา มีเป้าหมาย เพ่ือให้การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย และมีนโยบาย  
จัดการศึกษา ด้านพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกลไกหลักใน 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีจุดเน้น 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาอีกมากมาย รวมทั้งการยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างงาน สร้างสัมพันธ์ มุ่งมั่น
บริการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 
2562) 

ส าหรับการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จากรายงาน 
การประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2561) พบว่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีบทบาทน้อยในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษายังขาดกระบวนการ
และระบบความรับผิดชอบต่อผลงานที่ชัดเจน แม้ว่าคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาจะสูงกว่าคุณภาพโดยรวม
ของประเทศ แต่พิจารณาจากฐานข้อมูลแบบอิงเกณฑ์ และความเป็นสถานศึกษาในเขตเมืองหลวงของประเทศ 
จัดอยู่ในข่ายที่ยังต้องพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางวิสัยทัศน์ของ สพม.1 ซึ่งหนทางที่จะพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั้น จะต้องด าเนินการพัฒนาให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเห็นได้ว่า  
หากคณะบุคคลโดยเฉพาะครู ได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
จะช่วยส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร 
ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา 

 

วิธีด าเนินการ 
ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 โรงเรียน โดยมีครูจ านวนทั้งหมด 1,046 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการก าหนดโควต้า
กระจายตามขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดละ 50 คน 

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2.1.1  ระดับการศึกษา จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 2.1.2  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น ต่ ากว่า 10 ปี, 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี 
 2.1.3  ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่

พิเศษ 
2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด มี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ระดับการศึกษา ประสบการณ์  

ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมา ณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของ Likert 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ขอบข่าย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 

ในการบริหารสถานศึกษา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปร การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน และ

นิยามศัพท์เฉพาะ แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 คน และใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) มีค่าความตรงระหว่าง 0.67-1.00 
4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 
แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ขอหนังสือราชการ เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 1 กรุงเทพมหานคร 

2. ด าเนินการยื่นหนังสือราชการ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามจากครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 โรงเรียน โดยน าแบบสอบถามไปส่ง
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรับกลับคืนมาด้วยตนเอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(percentage) 
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2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยก าหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์การประมาณค่าของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 102) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษามาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาน้อยท่ีสุด 
 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าที (t-test: independent 
sample) และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหาร

 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวม 
  

ข้อที ่ การบริหารงานสถานศึกษา 
n = 200 

ระดับ 

 
 
 

ล าดับ 
.X . . S.D. 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.93  .61 มาก 1 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.73  .84 มาก 4 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.75  .86 มาก 3 

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 3.81  .77 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.81  .69 มาก  
 

จากตารางที่ 1 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D. = .69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.73 - 3.93 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหาร 
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งานวิชาการ ( X  = 3.93, S.D. = .61) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ( X  = 3.81, S.D. = .77)  
ด้านการบริหารงานบุคคล (X  = 3.75, S.D. = .86) และด้านการบริหารงานงบประมาณ (X  = 3.73, S.D. = .84) 
ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

การบริหารงานสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา  
t 

 
p ปริญญาตรี 

n = 116 
สูงกว่าปริญญาตรี 

n = 84 

. X  S.D. . X  S.D. 

1. การบริหารงานวิชาการ 3.87 .67 4.03 .48 1.89 .060 

2. การบริหารงานงบประมาณ 3.72 .97 3.76 .61 .30 .764 

3. การบริหารงานบุคคล 3.72 .91 3.79 .80 .50 .616 

4. การบริหารงานท่ัวไป 3.75 .83 3.90 .66 1.35 .177 

รวม 3.76 .76 3.87 .56 1.05 .297 
 

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

การบริหารงานสถานศึกษา df SS MS F P 

1. การบริหารงานวิชาการ      

    ระหว่างกลุ่ม 2 .86 .43 1.18 .309 

    ภายในกลุ่ม 197 72.04 .36   

รวม 199 72.90    

2. การบริหารงานงบประมาณ      

    ระหว่างกลุ่ม 2 2.44 1.22 1.75 .176 

    ภายในกลุ่ม 197 137.17 .70   

รวม 199 139.61    

3. การบริหารงานบุคคล      

    ระหว่างกลุ่ม 2 1.65 .83 1.11 .332 

    ภายในกลุ่ม 197 146.75 .75   

รวม 199 148.40    

4. การบริหารงานท่ัวไป      

    ระหว่างกลุ่ม 2 3.03 1.51 2.60 .077 

    ภายในกลุ่ม 197 114.71 .58   

รวม 199 117.74    

ภาพรวม      

    ระหว่างกลุ่ม 2 1.40 .70 1.49 .227 

    ภายในกลุ่ม 197 92.22 .47   

รวม 199 93.61    
 

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

การบริหารงานสถานศึกษา df SS MS F P 

1. การบริหารงานวิชาการ      

    ระหว่างกลุ่ม 3 10.33 3.44 10.78* .000 

    ภายในกลุ่ม 196 62.57 .32   

รวม 199 72.90    

2. การบริหารงานงบประมาณ      

    ระหว่างกลุ่ม 3 21.52 7.17 11.91* .000 

    ภายในกลุ่ม 196 118.09 .60   

รวม 199 139.61    

3. การบริหารงานบุคคล      
    ระหว่างกลุ่ม 3 15.18 5.06 7.45* .000 
    ภายในกลุ่ม 196 133.22 .68   

รวม 199 148.40    

4. การบริหารงานท่ัวไป      
    ระหว่างกลุ่ม 3 15.66 5.22 10.02* .000 
    ภายในกลุ่ม 196 102.08 .52   

รวม 199 117.74    

ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม 3 1.40 5.05 12.61* .000 
    ภายในกลุ่ม 196 92.22 .40   

รวม 199 93.61    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม 

 

 
ขนาดของสถานศกึษา 

.   

X  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาด 
ใหญ่พิเศษ 

3.46 3.96 3.64 4.17 

ขนาดเล็ก 3.46 - -.50* -.18 -.71* 

ขนาดกลาง 3.96 - - .32 -.21 

ขนาดใหญ ่ 3.64 - - - -.53* 

ขนาดใหญ่พิเศษ 4.17 - - - - 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5 แสดงว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม
แตกต่างกับครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกับครูผู้สอน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 
1.  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  
1.1  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ยึดหลักยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการบริหาร  
แบบการกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษาทั้งด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เห็นได้ว่า สถานศึกษามุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารการท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามามี 
ส่วนร่วมแสดงความเห็น ตัดสินใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล งบประมาณและสินทรัพย์ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  การพัฒนา
บุคลากร งานธุรการ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้ครูและบุคลากรสามารถท างานเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน ท างานเป็นทีม จึงส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง
กับแนวคิดของท านอง ภูเกิดพิมพ์ (2551: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการท างาน
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ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างพลัง การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะท าให้ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จักรกฤษณ์ ปลัดเซ็นต์ (2555: 57) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มจังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของครูใน 
การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มจังหวัด
จันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวิษณุ ชั้นบน (2556: 64) ได้ศึกษาเรื่อง  
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจากสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเล็งเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันของครูในสถานศึกษา   

1.2  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามุ่งเน้นการบริหารการด าเนินงานตามนโยบายของ สพม.1 ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องด าเนินการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นได้ว่า สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนต่าง ๆ ทางด้าน
การบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และงานอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีว่่า งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด าเนินการโดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน  
การบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้ง  
วัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิรา เกษมราษฎร์ (2559: 47) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมใน 
การบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก  
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1.3  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานงบประมาณ เพราะ
เป็นส่วนที่มีความละเอียดและต้องด าเนินการโดยค านึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
ซึ่งสถานศึกษาได้ให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานงบประมาณในรูปแบบของการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปในแต่ละงานอย่างทั่วถึง โดยสถานศึกษาให้ครูทุกคนร่วมกันให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้ง
งบประมาณและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การจัดท าบัญชี
การเงิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การท ารายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
ตามโครงสร้างการบริหารเงินงบประมาณตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 28) ที่ว่า สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
งานงบประมาณให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้
จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี มนัสสนิท (2560 : 52) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

1.4  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาให้ความส าคัญกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาผู้ซึ่งเป็นก าลังส าคัญใน 
การผลักดันพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาให้ครูปฏิบัติงานร่วมกันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในงานต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน โดยครูมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจในการท างาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ และรวมถึงสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพน ามาซึ่งการเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2547: 10) ที่กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลถือว่าเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการให้เกิด 
ความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรฎา พวงจันทร์ (2553: 59) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครู 
ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับ
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การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตดุสิตด้าน  
การบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.5  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานทั่วไป โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ในงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ทั้งในการพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายการศึกษา การด าเนินงานธุรการ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
การจัดระบบการบริหารการพัฒนาองค์กร และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นระบบตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบในงานร่วมกัน มีการประสานความร่ วมมือใน 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2561: 78)  
ที่กล่าวว่า การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืนให้
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุน 
และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการบริหารการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและสิทธิผล ผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี มนัสสนิท (2560: 54) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนใน 
การบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการบริหารงานทั่วไป 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา  

2.1  ครูผู้สอนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและในแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูที่ระดับการศึกษา
ต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม ทั้งการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารให้กับครู
ได้รับความรู้ไปพร้อมกัน ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยไปกว่ากัน ท าให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันจึงมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภาวิณี ขุนศรี (2557: 54) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดเขตเทศบาลนครยะลา 
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พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดเขตเทศบาลนครยะลา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยภาพรวม การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน สังกัดเขตเทศบาลนครยะลา ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวีระศักดิ์ วงศ์อินทร์ (2557: 80-81) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจากสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญ 
ในเรื่องของความรู้ ความสามารถในการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูมากกว่าระดับการศึกษาของครู  

2.2  ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและในแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามความรู้ความสามารถของครู โดยสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูที่มีประสบการณ์
ในปฏิบัติงานต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในแต่ละด้านร่วมกันตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา และสถานศึกษายังมีการก าหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ตรงตาม
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของครูแต่ละบุคคล ซึ่งครูทุกคนก็ต่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยก็อาจมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานเท่าเทียมกับครูที่มีประสบการณ์มาก ดังนั้น จึงส่งผลให้ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของทวิท ระโหฐาน (2552: 
60) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี หมื่นพล (2552: 80) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม 
การบริหารงานของครูในโรงเรียนอ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การมีส่วน
ร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจาก
สถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน โดยค านึงถึงความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของครูมากกว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

2.3  ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกับครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากนี้ ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกับครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาแตกต่าง
กับครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมี
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารงานที่แตกต่างกัน มีระบบงานที่มีความสลับซับซ้อน
แตกต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อีกทั้งยังขาดแคลน
บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการบริหารจัดการ
งานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งยังได้รับการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ 
มีการก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ชัดเจน เหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักเรียน สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยังมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ด้านต่าง ๆ ท าให้ครูสามารถร่วมกันปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้  ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจึงมีส่วนร่วม 
ในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี มนัสสนิท 
(2560: 57-58) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิตา สุทธิหา (2556: 100) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางปะกง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที ่.05 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจาก สถานศึกษาแต่ละขนาดมีระบบการบริหารงานที่แตกต่างกัน และ
มีจ านวนครูและบุคลากรแตกต่างกัน ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรก็ต่างกันด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของงบประมาณภายในสถานศึกษา โดยการจัดแต่งตั้งให้ครูเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสม  

2.  ด้านการบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน  
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การบริหารจัดการด้านการศึกษาและด้านต่าง ๆ ด้วย และควรจะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนรู้
ร่วมกับชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษากับชุมชนเกิดความรัก สามัคคี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3.  ด้านการบริหารงานงบประมาณ การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4.  ด้านการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบปฏิบัติ ดังนั้นสถานศึกษาควรใช้วิธีการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือนแบบ 360 องศา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ
ในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม 

5.  ด้านการบริหารงานทั่วไป การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการในการติดต่อใช้งานของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้ครูได้หมุนเวียน แลกเปลี่ยนกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ โดยการร่วมกัน
วางแผน และพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

6.  ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
น้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้นสถานศึกษาขนาดเล็ก ควรก าหนด
นโยบายให้ครู บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างทั่วถึง โดยการจัด
เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
จะช่วยส่งผลให้เกิดความร่วมมือกัน ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันมากยิ่งขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

สรุป 
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ครูผู้สอนในสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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