บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ซึ่งจะกลาวถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยตอไป รายละเอียดไดกลาวเปนลําดับดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนา การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส
สมมติฐาน
1. หัวหนางานที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีทัศนะตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
2. หัวหนางานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีทัศนะตอการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หัวหนางาน 4 งาน และหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจําปการศึกษา 2553
จํานวน 216 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2553 จํานวน 141 คน ไดมาจาก
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane,727-728 อางถึงใน
ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546 : 104) หากลุมตัวอยางโดยการเทียบสัดสวนของประชากร
จําแนกตาม ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ใชวิธีจับฉลากโดยการสุมแบบไมคืนกลับ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 141 คนจากหัวหนางานและ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check list) ประกอบดวย วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของ
หัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบริหารทั่วไป และการบริหารงาน
บุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 45 ขอ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด ตามลําดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใหขอเสนอแนะ ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ .932
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย
จากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี แนะนําตัวผูวิจัย และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล สงถึงผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูวิจัยได
ขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหสงแบบสอบถามคืนหลังจากไดรับแบบสอบถามแลว 15
วัน โดยสงทีต่ ูรับเอกสารของโรงเรียนที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู หรือสงคืนกลับผูวิจัยโดยตรง หลังจาก
นั้นผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวดําเนินการวิเคราะห สรุปผลการ
วิเคราะหตามขั้นตอนการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2
ไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผล และหาคาสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษาของหัวหนา
งาน และประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ
(Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยภาพรวมและรายดาน
3. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ที่มวี ุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันโดยการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่อิสระจาก
กัน (Two Independent Samples Test)
4. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามในการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส โดยการวิเคราะหความถีแ่ ละนําเสนอความเรียง
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะ
ของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม รายดานและรายขอ
สรุปผลไดดังนี้
1.1 ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับมาก สวนดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง
1.2 ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ดานการบริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก สวนขอการพิจารณาจัดกิจกรรมเสริมเพื่อความเปน
เลิศทางวิชาการ ขอการแกปญหาครูสอนไมตรงวิชาเอก ขอการวางแผนการนิเทศการศึกษาหรือ
การจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
1.3 ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ดานการบริหารงานงบประมาณ
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอการวางแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป ขอการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจําปและขอการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง
วัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียนอยูในระดับมาก โดยการวางแผนการใชจายงบประมาณประจําปและ
การวางแผนจัดสรรงบประมาณมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
1.4 ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ดานการบริหารงานทั่วไป โดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอการดําเนินการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียนตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
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1.5 ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ดานการบริหารงานบุคคล
ทั้งภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยขอการกําหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร
ของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส สามารถ
สรุปไดวา
2.1 การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา
ในภาพรวมหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส มีทัศนะตอการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส มีทัศนะตอการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ไมแตกตางกัน
2.2 การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน พบวาในภาพรวมและรายดานหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส มี
ทัศนะตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่วางไว
3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกเปน
รายดาน 4 ดาน ดังนี้ คือ
3.1 ดานการบริหารงานวิชาการ มีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ที่มากที่สุด คือ เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและการกําหนดรูปแบบการวัดผลประเมินผล รองลงมา คือ เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวน
รวมในการจัดตารางสอนและเลือกเปดรายวิชาเพิ่มเติม ตามลําดับ
3.2 ดานการการบริหารงานงบประมาณ มีขอเสนอแนะในการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ที่มากที่สุด คือ เปดโอกาสใหหัวหนางานมีสวนรวมใน
การจัดสรรงบประมาณประจําปมีความสอดคลองกับความตองการของฝายงานและเกิดประโยชน
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สูงสุดตอโรงเรียน รองลงมา คือ ควรเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการคัดเลือกบุคลากรเขา
มาปฏิบัติหนาที่การเงิน โปรงใสตรวจสอบได และควรเปดโอกาสใหหัวหนางานมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามลําดับ
3.3 ดานการบริหารงานทั่วไป มีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนที่มากที่สุด คือ เปดโอกาสใหหัวหนางานมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนรองลงมา คือ เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และควรเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบของโรงเรียน ตามลําดับ
3.4 ดานการบริหารงานบุคคล มีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ที่มากที่สุด คือ ควรเปดโอกาสใหหัวหนางานมีสวนรวมในการ
พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน รองลงมา คือ เปดโอกาสให
ครูมีสวนรวมในการกําหนดโครงการพัฒนา สงเสริม สรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียน และเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการสรรหาและกําหนดอัตรากําลังครูที่ขาด
แคลนมีความโปรงใสตรวจสอบได ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส นํามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานไดดังนี้
1. วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัย พบวา การมี
สวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา อึ้งเจริญ
(2537) ทีศ่ ึกษาสภาพการตัดสินใจสั่งการกับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ ใช
วิธีการตัดสินใจสั่งการ โดยปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง ซึ่งทั้งผูบริหาร
โรงเรียนและครู - อาจารย มีความพึงพอใจในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยรรยง
แกนสาร (2545) ทีศ่ ึกษาการมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนของขาราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง พบวาการมีสวนรวม
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ตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง ในภาพรวมอยูระดับมาก
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนเห็นในความสําคัญของ
ผูรวมงานทุกคนที่มีตอหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ ชาญชัย อาจินสมาจาร
(2539 : 10) ที่เชื่อวา องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งตอความสําเร็จของวงจรการทํางานแบบทุกฝาย
มีสวนรวมก็คือ การมีความเชื่อในตัวทรัพยากรที่มีคุณคาขององคการ เพราะในบางเรื่องผูบริหาร
ตองพึ่งพาความคิดเห็นของผูรวมงาน เคยมีผกู ลาววา ถึงแมผูนําจะมีคุณสมบัติดีเพียงใดก็ตาม หาก
ผูตามไมใหความรวมมือ ไมยินดีที่จะใหชักจูงไปในทางที่ผูนําตองการแลว ก็จะทําใหความเปน
ผูนําของเขาไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร หรืออาจสรุปวา ประสิทธิภาพของผูนําขึ้นอยูกับผูตามยอมได
(กรองแกว อยูสุข , 133) และสอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2538 : 34) ที่กลาวไววา
การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหารดวยการแสดงความคิดเห็น จะ
เปนสิ่งจูงใจใหทุกคนปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น การใหความสําคัญตอผูรวมงานเปนการบริหาร
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อีกทั้งยังสอดคลองกับลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวมที่เกิดจากปรัชญา
และความเชื่อในคุณคาของคน หากผูนําใหความสําคัญในความเทาเทียมกันของคนในสังคม
ยอมรับความรูความสามารถ ความคิด และยอมรับความชวยเหลือกัน จะนําไปสูความสําเร็จ
ภายใตความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Terry , 1977 : 419 อางถึงในยงยุทธ เกษสาคร , ม.ป.ป. , :
71) โดยที่ผูนําจะเปนผูใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติตามไดรวมวางแผนและตัดสินใจ
และในขณะเดียวกัน ผูร วมงานจะยอมรับและเห็นชอบกับเปาหมายของผูบริหาร ซึ่งจะทําใหเขา
ทุมเทความรู ความสามารถ และมีกําลังใจในการทํางานเพือ่ บรรลุเปาหมายอยางเต็มที่ (มัลลิกา
ตนสอน, 2544, : 169)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 4 ดาน ผลการวิจัยพบวา
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม จิตตธรรม (2546 : บทคัดยอ)
ทีศ่ ึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาใหม สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ยงยุทธ โชคสมบัติ (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา
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สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการ
บริหารวิชาการอยูใ นระดับมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับภาวนา วงศสวาห (2541) ไดศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจแบบมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ มาก
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบ ริหารเห็นวา การบริหารงานวิชาการ
ถือเปนงานหลักของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารจะตองดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ของการศึกษา
และผูบริหารตองใหความสําคัญในการตัดสินใจอยางรอบคอบ เพื่อพัฒนางานวิชาการอยางดีที่สุด
ผูบริหารจึงตองใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจากเปนผูใชหลักสูตร
โดยตรงและการจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกสื่อ อุปกรณการสอนในแตละชั้นเรียน รวมถึง
การวัดผลประเมินผล ควรเปนหนาที่ของครู เพราะเปนผูรูขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากที่สุด จาก
ที่กลาวมาทําให การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูระดับ มาก
1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ รัชนีวรรณ ชางวงศ (2542) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา การบริหารงาน ดานการเงิน พัสดุ ผูบริหารเปดโอกาสให
ผูรวมงานบางคนทราบปญหา ขอความคิดเห็นจากผูรวมงานแตละคน โดยไมตองใหมารวมกลุม
กัน ผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจและสอดคลองกับ มงคล อี๊ดเหล็ง (2543) ไดศึกษาการมีสวนรวม
ของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมบางคนทราบ
ปญหา ขอความคิดเห็นจากผูรวมงานแตละคนโดยไมตองใหมารวมกลุมผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจ
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากงานงบประมาณเปนงานสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการจัดสรรงบประมาณ ที่จะนํามาพัฒนาดานตาง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไดเปลี่ยน
แนวการบริหารเรือ่ งงบประมาณมาเปนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB :
pexformance Base Budgeting) ที่ทุกโรงเรียนจะตองเริ่มตนจากการทําแผนกลยุทธแลวนํามาจัดทํา
กรอบ งบประมาณลวงหนาระยะกลาง 3 ป และถาจะนําระบบงบประมาณนี้ไปใชใหประสบ
ผลสําเร็จ จะตองพัฒนาการจัดการทางการเงินดานตาง ๆ เชน การวางแผนงบประมาณ การ
กําหนดผลผลิต ระบบการจัดซื้อ จัดจาง และการตรวจสอบ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการ
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ประถมศึกษาแหงชาติ , 2545 : 7) จึงตองมีการปรึกษาหารือกันในรูปคณะกรรมการเพื่อฟง
ความเห็นของแตละฝายใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ วีระพงษ ไชยรา (2541) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมและปญหาในการตัดสินใจสั่งการของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวาผูบริหารใชวิธีผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง โดยอภิปราย
ปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวตัดสินใจ และสอดคลองกับ ธิดาวรรณ นาคเสน (2542)
ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาระกิจการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของครู อาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี
พบวาครูอาจารยโดยสวนรวมมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการบริหารงานทัว่ ไป
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ ยรรยง แกนสาร (2545) ไดศึกษาการมีสวนรวมตัดสินใจ
ในการบริหารโรงเรียนของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดระยอง พบวาดานการบริหารงานทั่วไป ผูบริหารมีการปรึกษาหารือกลุมผูใตบังคับบัญชา
แลวตัดสินใจ
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2543 ไดกําหนดใหทุกหนวยงานทางการศึกษาทําการปฏิรูปการศึกษา ทําใหทุก
หนวยงานมีความตื่นตัวในเรื่องที่จะใหชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา มุง ที่จะเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียนใหเกิดกับผูเรียน ตามจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา
และการพิจารณา ปรับปรุง พัฒนา ภูมิทัศนโรงเรียนการดูแลดานอาคาร สถานที่ พัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม เปนเรื่องที่ตองตื่นตัวที่จะตองรวมมือกับทุกฝาย คือ นักเรียน ครู
ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม ประกอบกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีบทบาทนอยลง สงผลใหโรงเรียนที่อยู
ในพื้นที่เสี่ยง ขาดการมีสวนรวมจากชุมชนที่จะเขามาพัฒนาโรงเรียนเต็มตามศักยภาพ จากที่กลาว
มาทําให การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ดานการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
1.4 ดานการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัย พบวา การมีสว นรวมในการ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ รัชนีวรรณ ชางวงศ (2542) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวาดานการบริหารงานบุคคล ผูบ ริหารเปดโอกาส
ใหผูรวมงานบางคนทราบปญหาขอความคิดเห็นจากผูรวมงานแตละคนโดยไมตองใหมารวมกัน
ผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจ และสอดคลองกับ มงคล อีด๊ เหล็ง (2543) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด พบวา ในภาพรวมผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานบาง
คนทราบปญหาขอความคิดเห็นจากผูรวมงานแตละคน โดยไมตองมารวมกลุมกัน ผูบริหารจะเปน
ผูตัดสินใจ
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก งานบริหารบุคคลเปนงานที่เกี่ยวของกับตัว
ผูปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งตองใชความรอบคอบ และระมัดระวังที่สุดในการตัดสินใจ การใหมี
คณะทํางานเพื่อพิจารณามากคน อาจจะมากความ การเลนพวกพองจะเกิดขึ้นความยุติธรรม จึงมี
นอยและการที่จะตัดสินเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรวมงานไปในทางใดทางหนึ่งจําเปนตองปรึกษาผูที่
เกี่ยวของเปนราย ๆ ไป เพราะคนไทย ยังเห็นแกพวกพองการที่จะกลาวเกีย่ วกับความผิดของผูหนึ่ง
ใหอีกผูห นึ่งฟงยอมทําใหยาก ผูบ ริหารอาจไมไดรับความจริงอะไรเลย และผูบริหารตองคํานึงถึง
ขวัญและกําลังใจครูเปนสําคัญ เนื่องจากการสรางขวัญและกําลังใจ ถือเปนกลยุทธในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน งานจะดําเนินไปดวยดี หากผูรวมงานมีความตั้งใจในการทํางานขวัญ
จึงเปนสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคการ ผูบริหารและครูตองสรางศรัทธาและฟนฟู
บทบาทการเปนผูนําชุมชนดานการศึกษาใหกลับคืนมา ตองสรางความตระหนักและความเขาใจใน
การมีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษาวามิใชเพียงแตสนับสนุนดานวัตถุเทานั้น แตตัวบุคลากรและ
องคกรในทองถิ่นเองสามารถเปนสื่อการเรียนรูซึ่งกันและกันได รวมทั้งสามารถสรางชุมชนแหง
การเรียนรูและเขาถึงการเรียนรูไดทั้งระดับตนเองและสังคม การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ตอง
เริ่มที่การมีสวนรวม การเรียนรูจากการมีสวนรวมทําใหเกิดพลังชุมชน พลังชุมชนทําใหเกิดชุมชน
แหงการเรียนรู ชุมชนแหงการเรียนรูทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรูทําใหคน
ในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ
2. วัตถุประสงคขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดย
จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน
2.1 สมมติฐานขอที่ 1 หัวหนางานที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีทัศนะตอการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
ผลการวิจัย พบวา การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบ ริหารโรงเรียน ตามทัศนะของ
หัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามวุฒิการศึกษา
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ของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก หัวหนางานที่มีวุฒิปริญญาตรี
และสูงกวาสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ในการบริหารงาน
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป
ดานการบริหารงานบุคลากร ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับหัวหนางาน เพื่อพัฒนา
และยกระดับสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดเปาหมาย และการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหการทํางานมีผลงานสูงสุด และสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นถึงแมวาหัวหนางานจะมี
วุฒิการศึกษาตางกัน ตางก็มีทัศนะคติตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนไม
แตกตางกัน
2.2 สมมติฐานขอที่ 2 หัวหนางานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกันมีทัศนะตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส แตกตางกันผลการวิจัย พบวา การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยครัง้ นี้ไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก หัวหนางานที่มีประสบการณ
ปฏิบัติงานตางกันมีทัศนะตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ จุฑารัตน พิบูลย (2534) ไดศึกษาเรื่องปญหา
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบวา ครู อาจารย ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอปญหาการบริหารงาน
บุคลากรโดยสวนรวมรายดานไมแตกตางกันและสอดคลองกับ สาวิตรี สัตยายุทธ (2534) ซึ่งได
ศึกษาเรื่องการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พบวา การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ครู อาจารย ที่มีประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกัน ที่ปฏิบัติจริงและควรปฏิบัติโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน
3. วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนา
การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยมีขอเสนอแนะ ดานการบริหารงานวิชาการ ในเรื่อง เปดโอกาส
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ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการกําหนดรูปแบบการวัดผลประเมินประเมินผล
ดานการบริหารงานงบประมาณ ในเรื่อง เปดโอกาสใหหัวหนางานมีสวนรวมในการจัดสรร
งบประมาณประจําปมีความสอดคลองกับความตองการของฝายงานและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
โรงเรียน ดานการบริหารงานทั่วไป ในเรื่อง เปดโอกาสใหหัวหนางานมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนและดานการบริหารงานบุคคล ในเรื่อง เปดโอกาสให
หัวหนางานมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
ขอเสนอแนะดังกลาวเปนเพราะวา ครูและบุคลากรในโรงเรียนอยากมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค การวางแผนจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่คาดหวัง และเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือตามความสามารถของ
บุคคลในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเพื่อใหทุกคนเขามาชวยในการที่จะทําใหองคการทํางานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียน ครู บุคลากร พอแม ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผูบริหารโรงเรียนควรใหครูและบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนรวมให
มากขึ้นในการตัดสินใจบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการไดแก การพิจารณาจัด
กิจกรรมเสริมเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณไดแก การกําหนดนโยบาย
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน งานบริหารงานทั่วไปไดแก การจัดระบบสื่อ สารสนเทศ
และการประชาสัมพันธของโรงเรียน งานบริหารงานบุคคลไดแก การพิจารณาสรรหาวิทยากร
ทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและ
นําพาสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปนบุรุษและสตรี
2.2 ควรศึกษาการมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอการมี
สวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
2.4 ควรศึกษารูปแบบ และพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
วิจัยเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงาน
งบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล ที่มีผลการประเมินในระดับปานกลาง
2.5 ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียน

