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บทคัดยอ่  

การค๎นคว๎าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถาน 
ศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา กลุํมตัวอยําง 
ได๎แกํ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 313 คน 
ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน สุ ํมแบบแบํงชั ้น 
(Stratified.Random.Sampling) .จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาจากนั้นท าการสุํมอยําง .(Simple  
Random.Sampling).โดยวิธีการจับสลาก.วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ . เพ่ือ
ประมวลผลและหาคําสถิติ .คือ.หาคําความถี่.คําร๎อยละ.คําเฉลี่ย.และหาคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตลอดจนใช๎คําที (t-test) ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํ างที่มีสอง
กลุํม และคําเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวํามีความ
แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญ จะทดสอบคําเฉลี่ยรายคูํ ด๎วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 ผลการวิจัยพบวํา การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
การเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวํา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยูํในสถานศึกษา
ขนาดตํางกัน โดยภาพรวมไมํแตกตํางกันเมื่อพิจารณารายด๎านพบวําด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารและ
จัดการศึกษาพบวําครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอการมีสํวนรํวมในการ
บริหารสถานศึกษาของชุมชน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, 

ผู๎บริหาร, คร ู
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study and evaluate the participation in 

school administration of community according to teacher’s opinion of under the office 
of Songkhla primary educational service area office 2, classified by gender, age, level of 
education, work experience, and area of school. The sample was a group of 313 teachers 
in under the office of Songkhla primary educational service area office 2 in academic 
year of 2017. The sample extent was determined by using Krejcie and Morgan schedule 
and the sample were selected by stratified random sampling method and places of 
education were selected by simple random sampling method. Data were statistically 
analyzed for percentage, mean and standard deviation including T-test was used to test 
the hypothesis to compare the mean of the two groups, F-test analyzed one-way 
variance and test the pair average by LSD (Least Significant Difference)  

The finding indicated that the overall of participation in school administration of 
community according to teacher’s opinion of under the office of Songkhla primary 
educational service area office 2 were at a high level. The comparison of participation in 
school administration of community according to teacher’s opinion of under the office 
of Songkhla primary educational service area office 2 by gender, age, level of education 
and work experiences in overall showed that there is no different. The participation in 
the administration and management of the study found that the teachers working in the 
different area of school have different opinions. There were statistically significant 
differences at .05 and .01 level, respectively. 
Keywords: National Education Act, BE 2542 (1999), Amended (No. 2) BE 2545, Manager, 

Teachers 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง 
การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ การจัดการศึกษามี เป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาคนให๎มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ               
ที่ 21 และในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต๎องมีปัจจัยและองค์ประกอบตําง ๆ ทั้งด๎านขําวสาร เทคโนโลยี 
และด๎านบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและวิทยากรตําง ๆ ทันสมัยเพ่ือสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าในด๎าน 
การศึกษา (อนุชา  กอนพํวง, 2553) การบริหารแบบมีสํวนรํวมนั้นมีมาตั้งแตํอดีต เพราะการท ากิจกรรมใด
ก็ตามหากท าตามล าพังแล๎วก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ การมีสํวนรํวมเป็นความเกี่ยวข๎องทางด๎านจิตใจ
และอารมณ์ของบุคคลที่มีตํอกิจกรรมของกลุํม เป็นตัวกระตุ๎นให๎งานส าเร็จไปตามเป้าหมาย ดังนั้น
ผู๎บริหารควรให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเสมอภาคการประสาน
ความรํวมมือ กับบิดามารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 
ทั้งนี้เพราะเม่ือชุมชนเข๎ามามีบทบาทมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษายํอมจะชํวยขับเคลื่อนให๎การบริหารจัด
การศึกษาด าเนินไปตามความต๎องการของผู๎ปกครองและชุมชน ชํวยให๎สถานศึกษาได๎รับการยอมรับจาก
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ชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา.ซึ่งสํงผลให๎ผู๎ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา 
และให๎ความรํวมกับสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ด๎วยความเต็มใจ (ธนสาร .บัลลังก์ปัทมา, 
2551)    

ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให๎บรรลุผลดังกลําว สถานศึกษาจะต๎องจัดระบบให๎คลํองตัวและ
เป็นไปอยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ สถานศึกษาจึงจ าเป็นต๎องจัดระบบการบริหารให๎มีประสิทธิภาพ มีการ
รวบรวมข๎อมูล วางแผนและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด เป็นการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ
และเน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนเป็นการกระจายอ านาจการตั ดสินใจ ให๎ครู 
ผู๎บริหารและผู๎ปกครองหรือชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมตัดสินใจในการจัดการศึกษา ชุมชนจึงมีอิทธิพลและมี
ความส าคัญตํอโรงเรียนในการจัดการศึกษาท่ีดี (สุชาติ  สุขไกร, 2550) ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษา การมี
สํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน การมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน การมีสํวนรํวมในการพัฒนาครู
และการมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือน าไปพัฒนา สนับสนุนและสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างานและขนาดสถานศึกษา 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ครูที่มีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์ท างาน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 แตกตํางกัน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารและจัด
การศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนการมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาครูและการมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

2. เป็นแนวทางของชุมชนและผู๎บริหารในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
และการด าเนินการจัดการศึกษารํวมกับชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
2 และพ้ืนที่อ่ืนตํอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตดา๎นเนื้อหา 
 ศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 บนพ้ืนฐานแนวคิดการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาตามแนวทางของคินเดรด (Kindred, 1984 อ๎างถึงใน ปาริชาต  สุขมาก, 2550) ประกอบด๎วย     
5 ด๎าน 
 1.1 การบริหารการศึกษา 
 1.2 การจัดการเรียนการสอน 
 1.3 การพัฒนาครู 
 1.4 การพัฒนาโรงเรียน 
 1.5 การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 เทนเนนบอม และ มาสซาริค (Tannenbauma.Massarik,.1950 อ๎างถึงใน.นพวรรณ.พรรณราย, 
2559) กลําววํา การมีสํวนรํวมมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจการตัดสินใจเกิดขึ้นโดย
ผู๎บริหาร เมื่อเวลาที่ต๎องการประสานสิ่งตํางๆตลอดจนเป็นการควบคุมให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่และเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว๎ ผู๎บริหารจะเป็นผู๎ซึ่งผลักดันผลส าเร็จให๎แกํองค์การโดยผําน
ผู๎ใต๎บังคับบัญชารวมทั้งจะเป็นผู๎ดูแลผลประโยชน์ขององค์การซึ่งในประเด็นเรื่องผลประโยชน์นี่เองที่
ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความปรารถนาอยํางยิ่งที่จะเข๎าไปมีสํวนรํวมในกระบวนการก าหนดสิ่งตํางๆภายใน
องค์การกระบวนการตัดสินใจมีความเกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกของการเลือกพฤติกรรมหนึ่งๆทํามกลาง
ทางเลือกมากมายที่ปรากฏอยูํซึ่งกระบวนการตัดสินใจประกอบไปด๎วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกบุคคล
จะต๎องมีความรู๎พอสมควรตํอทางเลือกของพฤติกรรมเหลํานั้นซึ่งควรจะมีความเกี่ยวข๎องกับประเด็นที่ก าลัง
พิจารณาเพ่ือท าการตัดสินใจอยูํ ขั้นตอนที่สองคือ บุคคลผู๎เข๎าไปมีสํวนรํวมจะต๎องให๎ความหมายของ
ทางเลือกแตํละอันซึ่งค านิยามดังกลําวจะมีความเป็นเหตุเป็นผลกันขั้นตอนสุดท๎ายบุคคลจะต๎องเลือก
พฤติกรรมอันใดอันหนึ่งในทํามกลางทางเลือกตํางๆเหลํานั้นแล๎วท าการตัดสินใจ 
 โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 อ๎างถึงใน นพวรรณ  พรรณราย, 2559) สรุปวํา 
การบริหารแบบมีสํวนรํวมมีข้ันตอนในการบริหารตามแนวคิด มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจประการแรกที่จะต๎องท า คือ การก าหนดความต๎องการและ
การจัดล าดับความส าคัญ ตํอจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข๎อง การตัดสินใจในชํวงเริ่มต๎น 
การตัดสินใจในชํวงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชํวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ 
 ขั้นที่ 2 การมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน ได๎มาจากค าถาม
ที่วํา ใครจะท าประโยชน์ให๎แกํโครงการได๎บ๎างและจะท าประโยชน์ได๎โดยวิธีใด เชํน การชํวยเหลือด๎าน
ทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการขอความชํวยเหลือ 
 ขั้นที่ 3 การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และต๎องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในด๎วย ผลประโยชน์ของโครงการในทางบวกและผลเสียหายของโครงการที่
เกิดข้ึนในทางลบ ซึ่งเป็นประโยชน์ และเป็นโทษตํอบุคคลและสังคม 
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 ขั้นที่ 4 การมีสํวนรํวมในการประเมินผล สิ่งส าคัญจะต๎องสังเกต คือ ความเห็น (View) ความชอบ 
(Preference) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ในกลุํมตําง ๆ ได ๎
 สรุปแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารแบบมีสํวนรํวม เห็นได๎วํา สัมพันธภาพระหวําง
บุคคลเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อบุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปภายในองค์กรได๎มีสํวนรํวมในการติดตํอสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนหรือท ากิจกรรมรํวมกัน เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได๎วางไว๎รํวมกัน ซึ่งพฤติกรรมหรือการ
กระท าที่แสดงออกมาอาจมีผลมาจากปัจจัยหลายประการในการที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมในองค์กรนั้นๆที่
ส าคัญขึ้นอยูํกับการให๎ความส าคัญกับการให๎อ านาจในการตัดสินใจ พฤติกรรมภาวะผู๎น าของผู๎บริหารและ
การเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในทุกกระบวนการโดยอยูํบนพ้ืนฐานของความไว๎วางใจกันความผูกพันตํอ
องค์กรและความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งขององค์กรอยํางแท๎จริง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                   ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ  
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. อายุ 
 2.1 ต่ ากวํา30 ปี 
 2.2 31-40 ปี 
 2.3 41-50 ปี 
 2.4 50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  
 3.1 ปริญญาตรี 
 3.2 สูงกวําปริญญาตรี 
4. ประสบการณ์การท างาน 
 4.1 ต่ ากวํา5 ปี 
 4.2 6-10 ปี 
 4.3 11 ปีขึ้นไป 
5. ขนาดสถานศึกษา 
    5.1 ขนาดเล็ก นักเรียนไมํเกิน 120 คน 
    5.2 ขนาดกลาง นักเรียน 121- 600 คน 
    5.3 ขนาดใหญํ นักเรียน 601-1,500 คน 
 

การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษา
ของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ประกอบด๎วย 5 ด๎าน 
 
1. การมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษา 
2. การมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการ
สอน 
3. การมีสํวนรํวมในการพัฒนาครู 
4. การมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5. การมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1.ประชากร.ได๎แกํ.ครูในสถานศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต.2.ปีการศึกษา.2560.จ านวน.1,702.คน 
  1.2.กลุํมตัวอยําง.ได๎แกํ.ครูในสถานศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต.2.ปีการศึกษา.2560.จ านวน.313.คน.ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของ 
เครจซีและมอร์แกน.(Krejcie.and.Morgan,.1970).โดยการสุํมแบบแบํงชั้น .(Stratified.Random 
Sampling).ตามขนาดสถานศึกษา.จากนั้นท าการสุํมอยํางงําย.(Simple.Random.Sampling).โดย
วิธีการจับสลาก.ดังตารางที.่1 

 
ตารางท่ี.1.จ านวนประชากรและกลุํมตัวอยําง 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ขนาดเล็ก 60 436 80 
ขนาดกลาง 68 1,121 206 
ขนาดใหญํ 4 145 27 

รวม 132 1,702 313 
 
2. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 2 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่.1.ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม.ประกอบด๎วย.เพศ.อายุ.ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน.และขนาดสถานศึกษา.ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
  ตอนที่.2.เป็นแบบสอบถามการมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของ
ครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขล.เขต.2.ปีการศึกษา.2560.ทั้ง.5.ด๎าน.จ านวน.54 ข๎อ  
 
3. วิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  3.1.ศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร๎างแบบสอบถามจากงานวิจัยของทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550), 
ปาริชาต สุขมาก (2550) และสุชาติ สุขไกร (2550)  
  3.2.วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค๎นคว๎าอิสระ 
 3.3.สร๎างแบบสอบถามที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษาของชุมชน จ านวน 54 ข๎อ 
 3.4.น าแบบสอบถามที่สร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบแล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 3.5.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล๎วให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
 พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล๎วน าผลที่ได๎จากการพิจารณา
ไปวิเคราะห์หาคําความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา โดยใช๎คําความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับประเด็นหลัก
ของเนื้อหาที่ต๎องการศึกษา โดยก าหนดคําคะแนนการพิจารณาดังนี้ 
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   +1   หมายถึง เมื่อแนํใจวําแบบสอบถามนั้นสามารถวัดตามวัตถุประสงค์ 
  0  หมายถึง เมื่อไมํแนํใจวําแบบสอบถามนั้นสามารถวัดตามวัตถุประสงค์ 

-1   หมายถึง เมื่อแนํใจวําแบบสอบถามนั้นไมํสามารถวัดตามวัตถุประสงค์    
 จากนั้นท าการคัดเลือกข๎อค าถามที่มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.67 เพื่อน ามาสร๎าง
แบบสอบถาม ส าหรับข๎อค าถามที่มีคําดัชนีความสอดคล๎องต่ ากวํา 0.67 จะต๎องน าไปปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือ 
ให๎มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3.6.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try Out) กับกลุํมประชากรที่มิใชํกลุํม
ตัวอยําง และมีความใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยํางและน าผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด๎วยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s.Alpha.Coefficients) โดยใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูป.คําความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทํากับ .802 

3.7.จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับทีส่มบูรณ์เพื่อใช๎เก็บข๎อมูล 
 
4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข๎อมูล ตามข้ันตอนดังนี้ 
  4.1 ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางพร๎อมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน  
  4.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่จัดสํงไป จ านวน 313 ฉบับ
ได๎รับกลับคืนมา จ านวน 313 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 
  4.3 ตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
5.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 น าแบบสอบถามมาตรวจให๎คะแนนเป็นรายข๎อตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ 
  5.2 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุํมตัวอยําง คือ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 313 ชุด ได๎รับแบบสอบถามคืน 313 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100. เป็นแบบสอบถาม               
ที่สมบูรณ์ 313 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
จ านวน 242 คน คิดเป็นร๎อยละ 77.32 เพศชายจ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.68.อายุสํวนใหญํอยูํ
ในชํวง 31-40 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.87 รองลงมาอยูํในชํวง 41-50 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 24.92 รองลงมาอยูํในชํวงต่ ากวํา 30 ปีขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.82 และอยูํในชํวง 
50 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.39.ระดับการศึกษาสํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี จ านวน 
250 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.87 ระดับปริญญาโทร จ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.13 ประสบการณ์การ
ท างานสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ 5-10 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.73 รองลงมาอยูํในเกณฑ์ 11 
ปีขึ้นไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.85 และอยูํในเกณฑ์ต่ ากวํา 5 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 13.42 ในสํวนของสถานศึกษามีครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 206 คน 
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คิดเป็นร๎อยละ 65.81 ครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.56.และ
ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญํ จ านวน.27.คน คิดเป็นร๎อยละ 8.63 ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ด๎าน 
การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน

ตามความคิดเห็นของครู 
n = 313 

ระดับ 
 S.D. 

1 การมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษา 3.7808 0.1400 มาก 
2 การมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน 3.5655 0.1611 มาก 
3 การมีสํวนรํวมในการพัฒนาครู 3.9407 0.1739 มาก 
4 
5 

การมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
การมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

3.5652 
4.0029 

0.1686 
0.2751 

มาก 
มาก 

รวม 3.7710 0.0911 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบวํา การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํใน
ระดับมากทุกด๎าน 

 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบคําเฉลี่ย ( x ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคําที  (t-test) การ

มีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.จ าแนกตามตัวแปรเพศ 

 
ด๎าน 

การมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชนตาม

ความคิดเห็นของครู 

                         เพศ 
t Sig ชาย (n =  73) หญิง (n = 132) 

 S.D.  S.D. 
1 การมีสํวนรํวมในการบริหาร

และการจัดการศึกษา 
3.7871 0.1271 3.7790 0.1438 .424 .357 

2 การมีสํวนรํวมในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.5915 0.1922 3.5579 0.1503 1.360 .177 

3 การมีสํวนรํวมในการพัฒนาครู 3.9499 0.2252 3.9380 0.1561 .417 .678 
4 

 
การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
โรงเรียน 

3.5746 0.2304 3.5624 0.1462 .538 .591 
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ตารางที่  3  (ตํอ) 

 
ด๎าน 

 
การมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชนตาม

ความคิดเห็นของครู 

                         เพศ 

t Sig ชาย 
( n =  73 ) 

หญิง 
( n = 132 ) 

 S.D.  S.D. 
5 การมีสํวนรํวมในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน 
3.9765 0.2315 4.0107 0.2866 -.919 .359 

รวม 3.7759 0.1276 3.7696 0.0775 .516 .607 

 
 จากตารางที่  3 พบวําครูที่มีเพศตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน โดยระดับความคิดเห็นของครูเพศชายมีคําเฉลี่ย.3.5915.ครูเพศหญิงมี
คําเฉลี่ย 3.5579 
 
ตารางที่  4 เปรียบเทียบคําเฉลี่ย ( x ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคําเอฟ (F-test) การมี 

สํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู .สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.จ าแนกตามตัวแปรอายุ 

ด๎าน 

การมีสํวนรํวม
ในการบริหาร

สถานศึกษาของ
ชุมชนตามความ
คิดเห็นของครู 

อายุ 
ต่ ากวํา 30 ปี 31 - 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึ้นไป 
(n  =  17) (n  =  104) (n  =  58) (n  =  26) 
 

X  
 

S.D. 
 

X  
 

S.D. 
 

X  
 

S.D. 
 

X  
 

S.D. 
1 
 
2 
 
 
3 
 

การมีสํวนรํวม
ในการบริหาร 
การมีสํวนรํวม
ในการจัดการ
เรียนการสอน 
การมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาครู 

3.7949 
 

3.5706 
 
 

3.9550 
 

0.1535 
 

0.1485 
 
 

0.1686 

3.7821 
 

3.5612 
 
 

3.9513 

0.1431 
 

0.1676 
 
 

0.1662 

3.7760 
 

3.5741 
 
 

3.9231 

0.1361 
 

0.1513 
 
 

0.1820 

3.7706 
 

3.5611 
 
 

3.8889 

0.1044 
 

0.1709 
 
 

0.2133 

4 
 

การมีสํวนรํวม
ในการพัฒนา
โรงเรียน 

3.5216 0.1436 3.5730 0.1827 3.5692 0.1435 3.5600 0.1698 

5 การมีสํวนรํวม
ในการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียน 

3.9910 0.1803 4.0170 0.3206 3.9715 0.1998 4.0222 0.2353 

รวม 3.7666 0.0793 3.7768 0.0998 3.7628 0.0737 3.7606 0.0940 
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 จากตารางที่ .4.พบวําครูที่มีอายุตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.โดยภาพรวมไมํ
แตกตํางกัน.เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําครูที่มีอายุ 31– 40.ปี.มีคําเฉลี่ยสูงสุด.( x =3.7768).รองลงมา 
ครูที่มีอายุต่ ากวํา.30.ปี ( x =3.7666),.อายุ.31.-.40.ปี ( x =3.7628) และครูที่มี.อายุ.50.ปีขึ้นไป ( x =
3.7606)   
 
ตารางที่  5 เปรียบเทียบคําเฉลี่ย ( x ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคําที (t-test) การมี

สํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา 

 
ด๎าน 

 
การมีสํวนรํวมในการบริหาร

สถานศึกษาของชุมชนตามความ
คิดเห็นของครู 

ระดับการศึกษา 

t Sig 
ปริญญาตรี 

(n =  250  ) 
ปริญญาโท 
(n = 63 ) 

 S.D.  S.D. 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 

การมีสํวนรํวมในการบริหาร
การศึกษา 
การมีสํวนรํวมในการจัดการ
เรียนการสอน 
การมีสํวนรํวมในการพัฒนาครู 
การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
โรงเรียน 
การมีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.7840 
 
3.5636 
 
3.9462 
3.5640 
 
4.0023 

0.1452 
 
0.1582 
 
0.1723 
0.1740 
 
0.2908 

3.7684 
 
3.5732 
 
3.9189 
3.5698 
 
4.0053 

0.1176 
 
0.1731 
 
0.1798 
0.1466 
 
0.2030 

.893* 
 
-.424 
 
1.116 
-.245 
 
-.076 

.020 
 
.672 
 
.265 
.806 
 
.939 

รวม 3.7720 0.0950 3.7671 0.0739 .381 .704 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
 จากตารางท่ี 5 พบวําครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
บริหารสถานศึกษาของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต.2.ในภาพรวม
ไมํแตกตํางกัน ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีคําเฉลี่ย ( x =3.7720) และครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทมีคําเฉลี่ย ( x =3.7671) และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวําครูมีระดับการศึกษาตํางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารและ
การจัดการศึกษาแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  6 เปรียบเทียบคําเฉลี่ย ( x ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคําที (t-test) การมีสํวน 
รํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในภาพรวมและรายด๎าน จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์
การท างาน 

 
ด๎าน 

 
การมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชนตาม

ความคิดเห็นของครู 

ประสบการณ์การท างาน 
ต่ ากวํา 5 ปี 
(n =  20  ) 

5 – 10 ปี 
(n =  65  ) 

11 ปีขึ้นไป 
(n =  120  ) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1 การมีสํวนรํวมในการบริหาร 

การศึกษา 
3.7759 0.1465 3.7814 0.1430 3.7827 0.1261 

2 การมีสํวนรํวมในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.5847 0.1788 3.5577 0.1604 3.5800 0.1503 

3 การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
คร ู

3.9471 0.2370 3.9492 0.1565 3.9058 0.1797 

4 การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
โรงเรียน 

3.5571 0.2715 3.5660 0.1433 3.5678 0.1613 

5 การมีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

4.0238 0.2399 4.0022 0.3009 3.9906 0.1917 

รวม 3.7777 0.1473 3.7713 0.0810 3.7654 0.0734 
  
 จากตารางที่ 6 พบวํา การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.จ าแนกตามประสบการณ์การโดย
ภาพรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําด๎านครูที่มีประสบการณ์การท างาน มีคําเฉลี่ยสูงสุด 5 ปี
ขึ้นไป ( x =3.7777) รองลงมาด๎านครูที่มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ( x =3.7713) และด๎านครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีขึ้นไป ( x =3.7654)   
 
ตารางที่  7 เปรียบเทียบคําเฉลี่ย ( x ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคําเอฟ (F-test) การมีสํวน 

รํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.ในภาพรวมและรายด๎าน.จ าแนกตามตัวแปรขนาด 
สถานศึกษา 

ด๎าน 
 
 

การมีสํวนรํวมใน
การบริหาร

สถานศึกษาของ
ชุมชนตามความ
คิดเห็นของครู 

แหลํงความ
แปรปรวน df  SS MS F Sig 

1 การมีสํวนรํวมใน
การบริหาร
การศึกษา 

ระหวํางกลุํม 2 .242 .121 6.390** .002 
ภายในกลุํม 310 5.877 .019   

รวม 312 6.119    
 



 
 

การประชุมหาดใหญํวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1370 

 

ตารางที่  7 (ตํอ) 

ด๎าน 
 
 

การมีสํวนรํวมใน
การบริหาร

สถานศึกษาของ
ชุมชนตามความ
คิดเห็นของครู 

แหลํงความ
แปรปรวน 

df  SS MS F Sig 

2 การมีสํวนรํวมใน
การจัดการเรียน
การสอน 

ระหวํางกลุํม 2  .094 .047 1.815 .164 
 ภายในกลุํม 310 7.999 .026  
 รวม 312 8.093   

3 การมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาครู 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

2 
310 
312 

.106 
9.325 
9.431 

.053 

.030 
1.763 .173 

4 
 

การมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาโรงเรียน 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

2 
310 
312 

.143 
8.727 
8.870 

.072 

.028 
2.543 .080 

 

5 การมีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรยีน 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

2 
310 
312 

.307 
23.308 
23.615 

.154 

.075 
2.044 .131 

 

6 
 

 

ภาพรวม ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

2 
310 
312 

.002 
2.587 
2.589 

.001 

.008 
.146 

 
.865 

 

**   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่.7.พบวําครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตํางกัน.มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต 
2.โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน.เมื่อพิจารณารายด๎าน.พบวํา.ด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัด
การศึกษา.แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํของการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความ 

คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.จ าแนกตาม 
ตัวแปรขนาดสถานศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษาคร ูโดยใช๎สถิติ LSD 

 
ที ่ ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ 
= 3.8228 x = 3.7610 x = 3.8083 

1 ขนาดเล็ก       x = 3.8228 -  .0618** .0145 
2 ขนาดกลาง     x = 3.7610 - - .0473 
3 ขนาดใหญ ํ    x = 3.8083 - - - 

  **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่  8 พบวํา ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํของการมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษา พบวํา คําเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นของครูที่ที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก ( x = 3.8228) กับครูที่ปฏิบัติงาน
ในขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง ( x = 3.7610) แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และครูที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ ํ( x = 3.8083) มีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก โดยด๎านการมีสํวน
รํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน มีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด๎านการมีสํวนรํวมในการพัฒนาครูและ
การมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนา.โดยมีการก าหนด
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให๎ ชุมชน องค์กรและสถาบันอ่ืน ๆ ได๎มีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค (ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา, 2551)   
  สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จึงต๎องจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของทุกฝ่ายสถานศึกษาจึงได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปาริชาต สุขมาก (2550) ศึกษาสภาพและปัญหาการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  พบวํา สภาพ
การมีสํวนรํวมของชุมชนในด๎านการบริหารการจัดการศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการพัฒนา
โรงเรียน ด๎านการพัฒนาครู และด๎านการจัดกิจกรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ชุมชนเข๎ามีสํวนรํวมใน
ระดับมากถึงมากที่สุดได๎แกํชุมชนมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียนในฐานะสมาชิก
ชุมชนของโรงเรียน และพูลเกษม ราชบรรเทา (2551) ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต 1 พบวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาในภาพรวมอยูํในระดับมากเชํนกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อธิพงษ์ ดาวเวียงกัน 
(2555) ศกึษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านแมํหงานหลวง อ าเภอแมํแจํม 
จังหวัดเชียงใหมํ พบวําชุมชนมีสํวนรํวมในการเสนอปราชญ์ชาวบ๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาเป็นวิทยากร  
ให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขําวสารในโรงเรียน สํวนการจัดสรรทรัพยากร ในด๎าน
วิชาการ ชุมชนสํวนใหญํให๎ความรํวมมือในการจัดแหลํงศึกษาแหลํงเรียนรู๎และรับเชิญให๎เป็นวิทยากรให๎
ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน สํวนด๎านการประเมินผล การประเมินผลด๎านวิชาการชุมชนมีสํวนรํวมใน
ลักษณะไมํเป็นทางการโดยให๎ความเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ประเมินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ และกิจกรรมของโรงเรียน และการประเมินผลด๎านบริหารทั่วไปชุมชนมีสํวนรํวมในการประเมินผล
ด๎านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมตลอดจนประเมินความรํวมมือระหวํางชุมชนกับโรงเรียนในลักษณะการ
ประเมินอยํางไมํเป็นทางการ โดยการสังเกตบริบทที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับอดีตที่ผํานมา 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตามตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลได๎ดังนี้ 
     2.1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของ
ชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตาม
เพศ  พบวําครูที่มีเพศตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้อาจ
เป็นเพราะวํา ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงตํางตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของ
ชุมชน โดยมุํงเน๎นการท างานเป็นทีมและการกระจายอ านาจหรือมีบทบาทหน๎าที่เสมอภาคกันในการ
ท างาน มีการชํวยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกัน และซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของอัศนีย์  สุพรรณนนท์ (2553) 
ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตํอการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอ                
แมํสรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวําความคิดเห็นของครูที่มีตํอการ
บริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแมํสรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีเพศแตกตํางกัน มคีวามคิดเห็นตํอการบริหารงานไมํแตกตํางกัน  
   2.2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของ
ชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตาม
อายุ พบวําครูที่มีอายุตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน ผลการวิจัยที่
เป็นเชํนนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตํางกัน มีมุมมองและทัศนคติในการคิดที่คล๎ายคลึง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 
ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของชุมชนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร สนับสนุนให๎ชุมชนได๎เข๎ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา ให๎การจัดการศึกษาได๎รับการพัฒนาตรงตามความต๎องการ มีสํวนรํวมชํวย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎ดีขึ้นเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา     
   2.3 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของ
ชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวํา พบวําครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
บริหารสถานศึกษาของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 ในภาพรวม
ไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้เพราะ ครูและบุคลากรใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2.ที่มีระดับการศึกษาตํางกันเล็งเห็นความส าคัญของการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามภาระหน๎าที่  
และสอดคล๎องกับพงศกร ครองศิริ (2556) ศึกษาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาระหวําง
ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวําปริญญาตรี พบวําโดยภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
   2.4 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของ
ชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบวํา ครูที่มีประสบการณ์การท างานตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวน
รํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต.2                       
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ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งอาจเป็นเพราะวํา ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา.เขต.2.ที่มีประสบการณ์การท างานมานานได๎มีการแนะน ากระบวนการการท างาน
หรือการท ากิจกรรมตํางๆ ความส าคัญของการมีสํวนรํวมกับชุมชน ที่เกี่ยวกับการบริหารงานใน
สถานศึกษาแกํครูที่มีประสบการณ์การท างานที่น๎อยกวํา เพ่ือให๎ได๎เข๎าใจภาพรวมของการบริหารงานของ
แตํละสถานศึกษาเป็นอยํางดี จนสามารถมองเห็นภาพการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน
ได๎ในทิศทางเดียวกับครูที่มีประสบการณ์การท างานมากซึ่งสอดคล๎องกับอภิชาติ ขาวสุริยจันทร์ (2550)      
   2.5 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาของ
ชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบวํา ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวน
รํวมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.2 
โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะวําในแตํละขนาดสถานศึกษาจะประกอบด๎วยชุมชน
ที่มจี านวนประชากร ศาสนา และการประกอบอาชีพที่แตกตํางกันไป จึงท าให๎การมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาในแตํละขนาดสถานศึกษาแตกตํางกัน แตํทั้งนี้การมีสํวนรํวมประสานงานติดตํอสื่อสารและ
การรํวมมือกันในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชนก็สามารถอยูํกันเป็นกลุํมเป็นก๎อน 
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