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ช่ือเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา    

ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

ผูวิจัย นางสาวฐิตา วิหครัตน 
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อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม 

 

 

บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้ งนี้  มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ                               

สถานศึกษา 2) ระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวม

และประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 4) สรางสมการพยากรณการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 กลุมตัวอยาง จํานวน 331 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน 

 ผลการวิจัย พบวา                                                
 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เม่ือเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมี

สวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือเรียงลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน

สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 
 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา                      

มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับคอนขางสูง (rxy = .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4) การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา มีจํานวน 3 ดาน 

เรียงลําดับดานท่ีมีอํานาจพยากรณจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน     
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ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สรางสมการพยากรณ   

ในรูปคะแนนดิบ คือ Y’ = 2.004 + .258X3 +.145X1 +.109X2 และสมการพยากรณในรูปคะแนน

มาตรฐาน คือ Z’=.463X3 +.217X1 +.163X2 
 

คําสําคัญ: การบริหารแบบมีสวนรวม ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study 1) the level of the participative 

administration of schools, 2) the level of the effectiveness of schools, 3) the relationship 

between the participative administration and the effectiveness of schools, and 4) to generate 

predictive equation the participative administration affecting effectiveness of schools in 

Samut Prakan province under the Secondary Educational Service Area Office 6.                                               

The samples consisted of 331 selected by simple random sampling method. The 

instrument for collecting data was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, 

and multiple regression analysis (stepwise method). 
 The research results were as follows: 
 1) The level of the participative administration of schools as a whole was at         

a high level ranking by the mean scores from high to low: the participation in the 

evaluation, the participation in the operation, the participation in the decision, and the 

participation in benefits, respectively. 
 2) The level of the effectiveness of schools as a whole was at a high level 

ranking by the mean scores from high to low: the ability to develop students with             

a positive attitude, the ability to produce students with high academic achievements,       

the ability to develop modifications to the educational environment, and the ability        

to solve the academy, respectively. 
 3) The relationship between the participative administration and the effectiveness 

of schools as a whole was significantly positive correlation at the level of .05. 
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 4) The participative administration affecting effectiveness of schools, which 

had prediction power were the participation in benefits, the participation in the decision, 

and the participation in the operation. Generating predictive equation of raw score was           

Y’ = 2.004 + .258X3 +.145X1 +.109X2 and the standard equation was Z’ =.463X3 +.217X1 

+.163X2 
 

Keywords: participative administration, effectiveness of schools 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

            วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหและเมตตาอยางยิ่งจาก           

ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม อาจารยท่ีปรึกษารวม 

ซ่ึงทานไดใหความกรุณาแนะนําแนวทาง ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง ตลอดจนให

ขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปน    

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.นิวัตต นอยมณี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ   

พรอมท้ัง ดร.กัญภร เอ่ียมพญา และดร.ลินดา นาคโปย กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีทานไดใหความกรุณา

ตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะอันเกิดประโยชน ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและ   

มีคุณภาพมากข้ึน และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ ท่ีไดให   

ความกรุณาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม รวมถึงคําแนะนําซ่ึงทําใหผูวิจัยเกิด    

ความเขาใจมากข้ึน สงผลใหสามารถวิเคราะหผลการวิจัยจนสําเร็จไดดวยดี  

            ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีไดใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนอยางดี สุดทายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวท่ีใหการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัย

เสมอมา     

            คุณประโยชนอันพึงไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณแด บิดา มารดา และ

บูรพาจารยทุกทานท่ีเพียรอบรม สอนสั่งท้ังความรูพรอมดวยคุณธรรม และเปนแรงบันดาลใจใหแก

ผูวิจัยในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  

 

 

  นางสาวฐิตา วิหครัตน 
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บทท่ี 1 

บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

            การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

เพราะการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ไดเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ จากอดีตท่ีมุงเนน    

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือยกระดับการผลิตและรายได มาเปนการเพ่ิมศักยภาพของคน 

จึงเนนคนเปนจุดหมายหลักของการพัฒนา โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10     

(พ.ศ. 2550-2554) ยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานํา

ทางการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการพัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม โดยมุงพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะท่ีดี อยูในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนท่ีเขมแข็ง 

พ่ึงตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2550, หนา 39) ตอเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) ระบุไววา ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ          

ท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยง

ตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนํา

ภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอม

ใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก           

การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืน

ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2555, หนา 2) และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน 

ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”        

มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ

การเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2555, หนา 7) 
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            สําหรับการจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) 

กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) กําหนดให บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
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สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือนําความรู         

ภูมิปญญา สรางสรรคใหเกิดความเจริญกาวหนา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ

เรียนรูภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และ

รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ    

ความตองการ รวมท้ังวิธีการสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

(อุทัย นกเผือก, 2554, หนา 1) ซ่ึงสอดคลองกับ ณัฐฐินันท พราหมณสังข (2550, หนา 20) ไดกลาววา 

ปจจุบันแนวคิดของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศเปนแนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึง

อยางกวางขวาง เปาหมายของการมีสวนรวม คือ การทําใหทุกคนท่ีถูกละเลยหรือถูกกีดกันใหไปอยู  

วงนอกการพัฒนาไดเขามาเก่ียวของกับการพัฒนา ใหมีสิทธิมีสวนรวมในการดําเนินการ หรือ         

ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เนนท่ีการตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรับผลประโยชน 

และการรวมกันประเมินผลการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนา เนื่องจากการมีสวนรวมเปนหัวใจ

สําคัญของแนวคิดประชาธิปไตย นั่นคือ บุคคลท่ีเก่ียวของกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดรวมกัน ยอมมีสิทธิ

อํานาจท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ และกําหนดสถานการณใหเปนไปตามแนวทางท่ี

ผูเก่ียวของยอมรับและปฏิบัติได ดังนั้นถาผูบริหารทราบวาบุคลากรมีความประสงค ความปรารถนา 

สนใจท่ีจะรวมทํางานบริหารในดานตางๆ สามารถท่ีจะกระตุนหรือเปดโอกาสใหบุคลากรเขามาชวย

ทํางานมากข้ึน งานสรางสรรคใหมๆ จะเกิดข้ึน บุคลากรจะมีความรับผิดชอบสูงข้ึน เพราะผูบริหารให

ความสําคัญกับความคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากร ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และใสใจ สนใจท่ีจะ

ทํางานมากข้ึน งานจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย และทําใหเกิดความรัก ความผูกพัน   

ความสามัคคีในโรงเรียนได (ทินกร ประเสริฐหลา, 2553, หนา 1-2) 

            กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการบริหารแบบมีสวนรวมเปนอยางยิ่ง โดยไดบัญญัติ

ไว ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 40 ให มี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา และ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง  

สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี

และผูทรงคุณวุฒิ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หนา 15) 

            รุง แกวแดง (2546, หนา 169) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ คือ ผลสําเร็จหรือผลท่ี

เกิดข้ึนของงานท่ีองคการพึงประสงค หรือความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไป ซ่ึงสอดคลองกับ 

วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, หนา 1-2) ไดกลาววา ประสิทธิผลขององคการ มีความสําคัญยิ่งในศาสตร

ทางการบริหารและองคการ เปนการแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดของ                 

องคการไว (Robbin, 1990) ถาองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายกําหนดไว สามารถ
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ดํารงอยูตอไป แตถาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย องคการนั้นก็จะลมสลาย (Banard, 

1968) ดังนั้น อาจกลาวไดวา แนวคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวชี้วัดท่ีเปนเครื่องตัดสินในข้ันสุดทายถึง

ความสําเร็จในการบริหารองคการ แตการท่ีจะทําใหประสิทธิผลบังเกิดข้ึนไดอาจตองอาศัย

กระบวนการท่ีชัดเจน ซ่ึงตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย และการท่ีจะสามารถทําใหบุคลากรใน

องคกรมีการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งสําคัญคือผูบริหารอาจตองใชหลักการบริหาร      

แบบมีสวนรวมเขามาสนับสนุน โดยท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ เปนโรงเรียนท่ีอยูในชุมชนอุตสาหกรรม เปนเขต

ปริมณฑล ซ่ึงมีความแออัดของประชากรมาก มีนักเรียนจํานวนมาก และนักเรียนมีพ้ืนฐาน         

ทางครอบครัวท่ีตางกัน จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารโรงเรียนตองสรางความเขาใจกับผูปกครอง เพ่ือให

การบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เกิดความภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน      

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมในลักษณะ รวมรับรู รวมคิด รวมปฏิบัติ   

ท่ีมีผลกระทบตอตนเอง หรือตอชุมชน ซ่ึงกอใหเกิดการทํางานอยางสรางสรรค เกิดการยอมรับ 

ความสัมพันธและความสามัคคีของบุคลากรรวมท้ังความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยศึกษาความตองการ

มีสวนรวมของบุคลากรวาอยูในระดับใด แตกตางกันมากนอยเพียงใด เพราะหากบุคลากรท่ีเขามา

เก่ียวของในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ก็จะทําใหการบริหารงานมีคุณภาพ 

 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีภารกิจในการจัดการศึกษาใหกับ

ประชาชนใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร แตสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ยังคงประสบปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึง

จากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (o-net) ปการศึกษา 2556 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3     

และมัธยมศึกษาป ท่ี  6 พบวา ในชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 นักเรียนมีระดับคะแนนต่ํ าในวิชา                                                          

คณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.81 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนมีระดับคะแนนต่ําในวิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.05, 30.62, 33.92 และ 

30.87 ตามลําดับ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 2557, หนา 10) ซ่ึงการพิจารณา

วาสถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไมนั้น มีตัวบงชี้ท่ีสําคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

และตัวบงชี้อ่ืนๆ เชน บรรยากาศของสถานศึกษา การดําเนินการบริหาร สอดคลองกับแนวคิดของ                                                                                                                                         

มอท  (Mott, 1972, p. 97; cited in Hoy & Miskel, 2013, pp. 319-320)  ได ระบุว า  การ ท่ี                                                                                           

สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 6 ใน 4 ดาน คือ     
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การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน การมี     

สวนรวมในการประเมินผล และใชผลการวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวม

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

            การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามดังนี ้
            1.2.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน                  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับใด 

            1.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี                                                                 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับใด 

            1.2.3 การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด                 

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยางไร 

            1.2.4 การบริหารแบบมีสวนรวมดานใดบางท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

            1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ                                      

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

            1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

            1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลของ                                        

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

6 

 

            1.3.4 เพ่ือสรางสมการพยากรณการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ                             

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

            การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

            1.4.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขต                            

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก 

            1.4.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                 

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก 

            1.4.3 การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

            1.4.4 การบริหารแบบมีสวนรวมสามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด                   

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

            การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

            1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

            การวิจัยครั้ งนี้ ผูวิจัยศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ                     

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยนํา                       

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี มาเปนเนื้อหาในการวิจัย คือ การบริหารแบบมีสวนรวม ศึกษาตามแนวคิด

ทฤษฎีของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218) ใน 4 ดาน ประกอบดวย  

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

  3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 

  4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 เนื่องจากมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนสถานศึกษาเปนฐาน 

โดยการกระจายอํานาจใหทุกคนมีสวนรวมสงผลตอผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติ มีความครอบคลุม    

ในทุกดาน ซ่ึงแนวคิดของไวท (White, 1999, p. 5; อางถึงใน บวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร, 2553, หนา 8) 

ไดสนับสนุนแนวคิดนี้ดวย อีกท้ังยังสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
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ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม        

ทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา 

  สําหรับประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดใชแนวคิดของ มอท (Mott, 1972, p. 97; cited in 

Hoy & Miskel, 2013, pp. 319-320) เปนเครื่องมือสําหรับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  

พิจารณาไดจากตัวบงชี้ 4 ประการ ประกอบดวย   

  1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

  2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

  3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

  4) ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

 เนื่องจากโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองเปนโรงเรียนท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคหรือ

ผลสําเร็จของงาน ซ่ึงผูบริหารตองมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม สอดคลองกับ   

ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 457-459) กลาววา ประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนเปน

องคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยพิจารณาจากความสามารถ   

ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก และรวมท้ังสามารถ

แกปญหาภายในโรงเรียน  

 

 

 

 

   1.5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

  1) ประชากร ไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด                            

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557                                                                                                   

ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 101 คน ครู จํานวน 1,933 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 363 คน รวมประชากรท้ังสิ้น จํานวน 2,397 คน 

  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                            

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 โดย

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 

ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 331 คน กําหนดสัดสวนโดยคํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ และใชการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใหไดครบตามจํานวน ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน    

14 คน คร ูจํานวน 267 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50 คน  
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   1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1) ตัวแปรตน ไดแก การบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย 

 (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

 (3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 

 (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสทิธิผลของสถานศึกษา แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

 (1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 (2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

 (3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

 (4) ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

            การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

   ผูวิจัยศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มา                                                      

เปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย คือ  

    1.6.1 การบริหารแบบมีสวนรวม ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & 

Uphoff, 1980, pp. 213-218) ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมี                  

สวนรวมในการปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  

   1.6.2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดใชแนวคิดของ มอท (Mott, 1972, p. 97; cited in Hoy 

& Miskel, 2013, pp. 319-320) เปนเครื่องมือสําหรับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา                                    

พิจารณาไดจากตัวบงชี้  4 ประการ ประกอบดวย  1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการ

พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

สามารถแสดงไดดังภาพประกอบดังนี ้

 

    ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม  

 

        การบริหารแบบมีสวนรวม 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย  

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

            การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

            1.7.1 การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรใน

หนวยงานหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครูไดมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็น วินิจฉัย และตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีตนเองรับผิดชอบ พรอมท้ังเปด

โอกาสใหใชความรูความสามารถ สติปญญาและประสบการณมาปรับปรุงหนวยงานเพ่ือทําใหงานท่ี

รวมกันรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย โดยมีบทบาทหนาท่ีแยกออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

                    1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหคร ู                                                      

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในสวนท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติขององคการ หรือรวมตัดสินใจในบทบาทหนาท่ีท่ีครูหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ

รับผิดชอบ มีความรูความชํานาญ และผลประโยชนรวมกันตามกระบวนการและข้ันตอนของการตัดสินใจ 

                    2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหคร ู                                       

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม หรือสรางทีมเพ่ือใชความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผูบริหารเปนผูใหการ

สนับสนุนในดานทรัพยากร และการประสานงาน 

                    3) การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การท่ีผูบริหารจูงใจและเปดโอกาสใหคร ู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียนไดรับผลประโยชนตอบแทนท่ี

1. การมีสวนรวมในการตดัสินใจ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัตกิาร  

 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 

 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

  1. ความสามารถผลตินักเรยีนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

  2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

  3. ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลีย่นสถานศึกษาใหเขา  

      กับสภาพแวดลอม  
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เหมาะสมกับผลงาน ตอบสนองความตองการของครูและบุคลากร ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือสามารถตีคา

เปนเงินได และท่ีไมใชตัวเงิน 

                    4) การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหครู                                                        

และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย    

ท่ีวางไว การประเมินตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาท่ีตนรับผิดชอบ การแสดง                  

ความคิดเห็นและพัฒนาครูพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใหดีข้ึนตาม

ข้ันตอนและวิธีการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

            1.7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใหบรรลุตามเปาหมาย 

หรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจากประสิทธิผลในภาพรวมแบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

                    1) ความสามารถผลิตนัก เรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูง  หมายถึง                                                                            

การดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ

อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน และมี

การนิเทศภายในเพ่ือกํากับ ติดตาม ทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

                    2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง การดําเนินงาน

ดานบริหารและอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี โดยมีคุณธรรม จริยธรรมอยูใน

ระเบียบวินัยท่ีดี รูจักพัฒนาตนเองและมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา เปนผูมีความรูสึกและแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมตางๆ ท่ีพึงประสงคของสังคมโดยรวม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เปนแบบอยางท่ีดีของ

สังคม 

                    3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม                                                  

หมายถึง สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูยุคใหม ใหครูและบุคลากร

ชวยกันจัดทําแหลงเรียนรูในโรงเรียน โดยใชพ้ืนท่ีอยางคุมคา เนนเรื่องความสะอาด สวยงาม 

ปลอดภัยและท่ีสําคัญตองเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนได ตลอดจนปรับเปลี่ยนการสอนโดยเนน

นักเรียนเปนสําคัญ พัฒนาหลักสูตรใหทันยุคสมัยทันตอเหตุการณ  

                    4) ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการ                                               

สถานศึกษาใหมีครูสอนอยางพอเพียง มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสมกับศักยภาพ มีการ

ทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบ ใชหลักการมีสวนรวมในการบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงาน     

ชวยคิด ชวยแกปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จ หรือเปนไปดวยดี เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
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            1.7.3 ครู หมายถึง ขาราชการท่ีไดรับการแตงต้ังใหทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

            1.7.4 ผูบริหาร หมายถึง ผู อํานวยการโรงเรียน หรือรองผู อํานวยการโรงเรียน หรือ                                                                   

ผูรักษาราชการแทน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

            1.7.5 กรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  หมายถึง  คณะกรรมการตามระเบี ยบ                                                                                                    

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ไดแก ผูอํานวยการ

สถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

ศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน และผูทรงคุณวุฒิของสถานศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

            1.7.6 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัด                                         

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 25 แหง ประกอบดวย                       

 1) โรงเรียนสมุทรปราการ 

 2) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 3) โรงเรียนมัธยมดานสําโรง 

 4) โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 

 5) โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 

 6) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

 7) โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 

 8) โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

 9) โรงเรียนวัดทรงธรรม 

 10) โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 

 11) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ 

 12) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 

 13) โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ 

 14) โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 

 15) โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 

 16) โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 

 17) โรงเรียนบางบอวิทยาคม 

 18) โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 

 19) โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 
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 20) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 21) โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 

 22) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

 23) โรงเรียนราชวินิตบางแกว 

 24) โรงเรียนบางแกวประชาสรรค 

 25) โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

            1.7.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                                                            

มัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

            การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี ้

            1.8.1 ผลจากการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนสําหรบัการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตอไป 

            1.8.2 ผลจากการศึกษาวิจัยจะชวยใหผูบริหารสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของนําไปกําหนด

นโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 6 ตอไป 

            1.8.3 ผลจากการศึกษาวิจัยจะเปนขอมูลสําคัญในการตอยอดงานวิจัยดานการบริหารแบบมี

สวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 6 และสถานศึกษาอ่ืนๆ ตอไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

             การศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา 

รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

  2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  2.1.2 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  2.1.3 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  2.1.4 ขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  

  2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

   2.2.1 ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 

   2.2.2 ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 

  2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

  2.2.4 ลักษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

  2.2.5 ระดับการมีสวนรวม 

  2.2.6 การนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวมไปใช 

 2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

   2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

   2.3.2 ความสําคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

   2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.3.4 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา       

  2.3.5 ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา                     

   2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

             2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทราและ

จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังอยูท่ีอาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (เดิม) เลขท่ี 410/1    
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ถนนมรุพงษ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเปดท่ีทําการเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. 

โดยผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนประธานพิธีเปด เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษา

และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบัง คับ 9 ป              

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแกไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 )             

พ.ศ. 2545 มาตรา 31 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับ 

ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา             

เพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาและราชการอ่ืนตามกฎหมาย

กําหนด มาตรา 37 กําหนดใหมีการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ

ดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติระบุไวชัดเจนวา ตองการ

ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ  มีหนาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย

ของการจัดการศึกษา เม่ือมีการประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนทางการ มีภารกิจ

ในการดําเนินการตามปฏิทิน กิจกรรมหลัก เพ่ือปรับเปลี่ยนสูการเตรียมความพรอมในการบริหารและ

จัดการการศึกษาแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             ดังนั้นมติท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 จึงเห็นชอบ

หลักการใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยใหดําเนินการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใน            

การประกาศการจัดตั้งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐานดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีไมขัดกับกฎหมาย 

             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดมาตรการระยะสั้น เพ่ือใหการ

จัดการมัธยมศึกษาไดขับเคลื่อนตอไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามมติของสภาการศึกษา            

จึงกําหนดใหจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จํานวน 41 ศูนย และเครือขายการนิเทศ

การมัธยมศึกษา จํานวน 19 เครือขาย พรอมท้ังกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้คุณภาพความสําเร็จของ

การจัดการมัธยมศึกษา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดลงนาม
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ประกาศจัดตั้งเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ซ่ึงสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

กํ าหนดให มี เ ขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา  และเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา มัธยม ศึกษานั้ น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดย
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ในสวนเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด

สมุทรปราการ โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, หนา 3) 

             2.1.2 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนองคกรท่ีสงเสริมสนับสนุนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ปลูกฝงคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีเปาหมายเพ่ือ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6, ออนไลน, 2552) 

                     1) สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไดตามเปาหมาย สูความเปน

สากลและมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

                     2) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวมใน

การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูสากล 

                     3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษา มีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

                     4) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษา ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือ

ศึกษาตอระดับ อุดมศึกษา และมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

                     5) สถานศึกษาในสังกัดมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

                     6) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
 

โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
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ภาพ 2  โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ท่ีมา: (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, ออนไลน, 2552) 

             การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบดวย                             

กลุมงาน ดังนี ้

 1) กลุมอํานวยการ มีหนาท่ีจัดระบบบริหารองคกร การประสานงานและใหบริการ 

สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริหาร

จัดการและดําเนินงานตามบทบาท ภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร 

เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพ่ือให

สถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประกอบดวยภารกิจงาน ดังนี้ 

 (1) งานสารบรรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (2) งานชวยอํานวยการ 

 (3) งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

 (4) งานยานพาหนะ 

 (5) งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (6) งานประสานงาน 

 (7) งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

 (8) งานประชาสัมพันธ 

 (9) งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (10) งานอ่ืนๆ ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบงานกลุมใด 
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 2) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีหนาท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาใน

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนน             

การบูรณาการการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานรางกาย 

จิตใจ สังคม สติปญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี           

ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน – กองทุนการศึกษาเพ่ือ                                                                                            

ชวยเหลือผูเรียนท้ังเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

อีกท้ังสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน รวมจัดการศึกษาท่ีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน รวมท้ัง

ปฏิบัติตามพันธกิจท่ีไดมีการลงนามในความตกลงรวมกันระหวางประเทศ การรองรับประชาคม

อาเซียนในดานการจัดการศึกษาท้ังการแลกเปลี่ยนและการสงเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการ

ดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยภารกิจงาน ดังนี้ 

 (1) งานสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 (2) งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

 (3) งานสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 (4) งานสงเสริมสวัสดิการนักเรียน 

 (5) งานสงเสริมการแนะแนว 

 (6) งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 (7) งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (8) งานวิเทศสัมพันธ 

 (9) งานสงเสริมแหลงเรียนรู 

 3) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับ

การนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร

และการจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผู เรียนท้ังในระบบ                                    

นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 

ประกอบดวยภารกิจงาน ดังนี้ 

 (1) งานประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร 

 (2) งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 

 (3) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
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 (4) งานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 (5) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

 (6) งานศึกษา วิ เคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม                                     

และเทคโนโลยีการศึกษา 

 (7) งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ                               

การศึกษา 

 (8) งานปฏิบัติงานรวมกัน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 

 4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย/ตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีดําเนินงานการ

ใหบริการ สนับสนุน สงเสริมใหกลุมตางๆ และสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการ และดําเนินงานตาม

บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว ประกอบดวยภารกิจงาน 

ดังนี้ 

 (1) กลุมงานการเงิน 

 (2) กลุมงานบัญชี 

 (3) กลุมงานบริหารพัสดุ 

 (4) กลุมงานบริหารสินทรัพย 

 5) กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีจูงใจใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและ             

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต 

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสู                       

การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะสงผลตอ                  

คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวยภารกิจงาน ดังนี้ 

 (1) งานธุรการ 

 (2) กลุมงานวางแผนอัตรากําลังฯ  

  (3) กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

 (4) กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 (5) กลุมงานพัฒนาบุคลากร 

 (6) กลุมงานวินัยและนิติการ 

 (7) กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. 

 6) กลุมนโยบายและแผน มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย

ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณ   

แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได   

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน 

(school-based management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ 

ติดตามผล อยางเปนระบบ ประกอบดวยภารกิจงาน ดังนี้ 

 (1) งานธุรการ 

 (2) กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 

 (3) กลุมงานนโยบายและแผน 

 (4) กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

 (5) กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 (6) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             2.1.3 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีการพัฒนาหรือประยุกตใชนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ครบท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

                     1) ดานการบริหารวิชาการ 

 (1) โปรแกรม student ใชในการจัดทําฐานขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)                                                                                                                                                                           

ตลอดจนใชประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สถานศึกษา 

 (2) ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT, O-net, LAS, วัดผลของ สพม.6 จําแนกราย                                                                                                  

จังหวัด 

 (3) แบบทดสอบท่ีเนนการวิเคราะห 5 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใชทดสอบ                                               

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สงผลสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

 (4) โปรแกรม E-libraly, E-learning เพ่ือใหสถานศึกษาใชในการปฏิบัติงาน                                                                                                               

เก่ียวกับหองสมุดและจัดเปนศูนยการเรียนรูเก่ียวกับกลุมสาระตางๆ ตลอดจนประกอบการเรียน   

การสอนในสถานศึกษา 

 (5) เว็บไซต http://www.spm6.org (เว็บไซตการจัดการความรู) สพม.6 จัดทํา

ข้ึนเพ่ือรวบรวมความรูตางๆ ของสมาชิกท่ีตองการเผยแพรใหบุคคลท่ัวไปไดใชประโยชน 

 2) ดานการบริหารบุคคล 

 (1) P-OBEC ใชระบบฐานขอมูลรายบุคคล 

 (2) กรมบัญชีกลาง การบริหารขอมูลกับทะเบียนการจายตรงคารักษา พยาบาล 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

19 

 

 (3) E-training การประมวลผลขอมูลครูท่ีผานการพัฒนา (ยกระดับคุณภาพครู

ท้ังระบบ)                   

 3) ดานการบริหารงบประมาณ 

 (1) โปรแกรม DATA CENTER 2011 เปนโปรแกรมท่ีจัดทําเก่ียวกับขอมูล                                                                                 

นักเรียนเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวใหกับสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษา     

ทุกแหงตองเขาไปกรอกขอมูล 

 (2) ใชโปรแกรมบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือบริหารจัดการงานการเงินและ

การเบิกจายเงินงบประมาณ  ตลอดจนรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ (GFMIS) 

 (3) โปรแกรม E-Money ใชเปนโปรแกรมท่ีรายงานขอมูลการเบิกจายเงินเดือน 

คาจางของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด สพม.6 เปนรายบุคคล รายโรงเรียน                   

 (4) ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (E-GP) เพ่ือใชในการจัดซ้ือจัดจางและสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ท่ัวถึง 

 (5) มีการตรวจติดตาม การเบิกจายงบประมาณโดยหนวยตรวจสอบภายใน  

 4) ดานการบริหารท่ัวไป 

 (1) ใชโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (OBEC e-filing system) 

เพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับระบบงานสารบรรณระหวาง สพฐ. กับ สพท. ระหวาง สพท. กับ สพท. 

 (2) ใชเว็บไซตของ สพม.6 (http://www.spm6.go.th) เพ่ือเผยแพรขาวสาร                            

และใชในการรับ–สงหนังสือราชการระหวาง สพม.6 กับโรงเรียนในสังกัด 

             2.1.4 ขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาใน                               

ความรับผิดชอบ จํานวนท้ังหมด 25 แหง มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28,363 คน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 22,204 คน รวม 50,567 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6, ออนไลน, 2552) การดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และมัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ            

โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ (คูมือปฏิบัติงาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ออนไลน, 2551) 

 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

 2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
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 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

และสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ   

การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 5) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 6) กํากับ  ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผล                                                 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 7) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา        

ผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถานศึกษา 

 8) จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 9) สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน สรางความสัมพันธกับสถานศึกษา สถาบันอ่ืน

ในชุมชน  และทองถ่ิน 

 10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

และตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 

             การบริหารแบบมีสวนรวม หรือการมีสวนรวมในการบริหารนับวาเปนวิทยาการสมัยใหม 

ในการบริหารจัดการอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงนอกจากผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในองคการแลว สมาชิก

หรือบุคคลในองคการก็เปนสวนหนึ่ง ท่ีทําใหองคการกาวหนาไปดวยดี เปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับ

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย 

Likert (1961) ไดทําการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวม (participative management)   

เปนการบริหารท่ีดีท่ีสุด เพราะการบริหารแบบมีสวนรวมจะใชกระบวนการกลุมในการกําหนด

เปาหมายและตัดสินใจเรื่องตางๆ ซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบ โดยมีผูนําอยู

ตรงกลาง ไมใชอยูเบื้องบน การวินิจฉัยสั่งการและการบริหารงานเปนผลงานของกลุม โดยผูนําไมได

นําจริง แตมีบทบาทเปนผูประสานงานและปฏิบัติงาน การบริหารแบบมีสวนรวมจะมีผลในเชิง

จิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ 
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(Vroom & Yetton, 1973) ซ่ึงสอดคลองกับ Swansburg (1996) ไดกลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม

จะทําใหบุคคลมีความไววางใจกันในองคการสูง รวมถึงสามารถเพ่ิมประสิทธิผลและผลผลิตของ

องคการได 

             การบริหารแบบมีสวนรวมเปนท่ีนิยมใชทางธุรกิจท่ีมีการแขงขัน เนนเปาหมายการมีสวน

รวมของผูบริหาร ผูใตบังคับบัญชาและผูท่ีเก่ียวของทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

การบริหารแบบมีสวนรวมเนนการใหความสําคัญกับตัวบุคคล ใหกลุมมีสวนรวมในการดําเนินการ โดย

มีการพัฒนาการติดตอสื่อสาร การฝกอบรม แรงจูงใจ ภาวะผูนํา และความรวมมือ สอดคลองกับ

แนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2542, หนา 4-5) ท่ีกลาววา การใหบุคคลมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

ยอมทําใหบุคคลมีความผูกพันตอกิจกรรมและองคการ เชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม

ในการบริหาร รวมคิด รวมทํา ชวยเหลือสนับสนุนและรวมรับผิดชอบ 

             2.2.1 ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 

             การบริหารแบบมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในเชิงมนุษยสัมพันธ สงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ     

ทุกคนจะมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร รูสึกเปนเจาขององคกรรวมกัน โดยจะมุงม่ัน 

รวมมือ อดทนทํางานใหไดดีเพ่ือตนเองและหนวยงาน 

             การบริหารแบบมีสวนรวมนั้น ได มีหนวยงานและนักการศึกษาหลายทานเสนอ

แนวความคิดและใหความหมายท่ีคลายคลึงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

             วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, หนา 10) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม                                        

หมายถึง กระบวนการท่ีผูมีสวนเก่ียวของหรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนในการตัดสินใจในเรื่องท่ี

สําคัญตอการบริหารหนวยงาน อยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดการแบงอํานาจหนาท่ี จัดใหมีการ

ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และใหความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

             ชิดชนก รอดเงิน (2553, หนา 17) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม                                   

หมายถึง การท่ีสมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีผูบริหาร บุคลากรในองคกรและสมาชิกของชุมชน

รวมกันคิด รวมกันประเมินผลเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยประการสําคัญของการมี

สวนรวมคือ การเปดโอกาสใหประชาชนและบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรมากท่ีสุด 

ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

             ณฐกร สุขสม (2553, หนา 11) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 

การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนทางตรงหรือ

ทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผล โดยทุกฝาย

ไดสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกัน อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ 
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             บวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร (2553, หนา 14) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม 

หมายถึง การท่ีมุงใหสมาชิกในองคการมีโอกาสทํางานรวมกันเปนทีม หรือเปนกลุมใหทุกคนมีบทบาท

เขามามีสวนรวมชวยสนับสนุนทําประโยชนในงานตางๆ อาจจะเปนการมีสวนรวมตัดสินใจ                         

รวมรับผิดชอบในกระบวนการบริหาร และรวมมือพัฒนาองคการดวยความเต็มใจ 

             อริยวัตณ จันแดง (2555, หนา 15) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม                                                                                                                                                                                                                      

หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนและชุมชนเขามามี

สวนรวมในการบริหาร และจัดการศึกษาตั้งแตการมีสวนรวมในการคิด การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมี

สวนรวมในการรับผลประโยชน 

             น้ําผึ้ง หมุดเพชร (2556, หนา 43) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม                                                                                                  

หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคกรทุกคนไดเขามาทํางานอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน โดยมีจุดมุงหมาย

เดียวกัน เริ่มตั้งแตกําหนดจุดมุงหมาย ปฏิบัติงาน แกไขปญหา เพ่ือใหบรรลุจุดหมายท่ีตั้งไว 

             สุทิน ปวนเปย (2556, หนา 55-56) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม                                                

หมายถึง การท่ีผูบริหารใชการจูงใจใหผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการคิด 

รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนาท่ีปฏิบัติใหมีคุณภาพสูง 

             รอบบินส (Robbins, 1990, p. 356) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 

การท่ีผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจกับผูบริหาร 

             จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปได

วา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานหรือ

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครูไดมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น วินิจฉัย และตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีตนเองรับผิดชอบ พรอมท้ังเปดโอกาสใหใช

ความรูความสามารถ สติปญญาและประสบการณมาปรับปรุงหนวยงานเพ่ือทําใหงานท่ีรวมกัน

รับผิดชอบบรรลุเปาหมาย 

             2.2.2 ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 

             การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดใหความสําคัญกับชุมชน และสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน ประชาชน และภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 

เพ่ือใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา และจัดการศึกษาไดตรงกับสภาพความตองการของทองถ่ิน เปนไป

ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2544, หนา 1-117) กลาวถึง นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 

ไดใหความสําคัญในการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน เอกชนและสถาบันทางศาสนา 

ท่ีอยูในทองถ่ินในการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองกับศักยภาพ และความพรอมของผูเรียน ดังนั้น



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

23 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา ในฐานะตัวแทนของประชาขน ในการเขามารวมบริหาร 

และจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงตองมีสวนรวมในการสรางทางเลือกท่ีหลากหลายและกํากับดูแล

ใหมีการพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดตลอดเวลาท้ังในโรงเรียนและในชุมชน 

             ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) สรุปไววา การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ หลายประการ คือ 

                     1) การมีสวนรวม เปนการระดมสรรพกําลังจากทรัพยากรมนุษย สามารถนําเอา

ประสบการณ ความรู ทักษะของแตละคนมาใช 

                     2) การมีสวนรวมทําใหคุณภาพการตัดสินใจสูงข้ึน และทําใหไดแผนงานท่ีเกิดจาก

หลายๆ ทัศนะและทักษะของแตละคนมาใชในการวางแผนท่ีดีสมบูรณข้ึน และการนําไปปฏิบัติจะ

ประสบผลสําเร็จไดดีข้ึน 

                     3) การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีสงเสริมใหมีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ทําใหเกิด                                                     

พันธะสัญญาพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ตลอดจนชวยใหเกิดการสนับสนุนในการปฏิบัติ และรวม

รับผิดชอบในผลลพัธ 

                     4) การมีสวนรวมในการวางแผน และการตัดสินใจเปนมรรควิธีหนึ่งในการพัฒนา 

หรือเปนการสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในทีมงาน และสราง   

ความเปนน้ําหนึ่งเดียวกันในองคการ 

                     5) การมีสวนรวมในการบริหาร เปดโอกาสใหแตละบุคคล กลุมบุคคล เพ่ิมพูน                             

ประสบการณในวิชาชีพและเสาะแสวงหาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

                     6) การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจเปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญ            

สําหรับโรงเรียน ท่ีจะลดการตอตาน และปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

                     7) การมีสวนรวมถือวาเปนความชอบธรรมหรือเปนสิทธิของผูรวมงานทุกคน 

             สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545, หนา 9-10) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมวา เปนการ                              

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูเก่ียวของมีสวนรวมในการทํางานจะทําใหเกิดความรูสึกเก่ียวของกับ

งานหรือองคการ ความรูสึกผูกพันเก่ียวของท่ีวานี้ หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

รวมกันแลว จะเปนผลใหเกิดขอผูกพันหรือขอผูกมัดหรือขอตกลงใจรวมกัน จะทําใหเกิดประโยชน 

การบริหารแบบมีสวนรวม มีดังนี้ 

                     1) การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิดและอภิปรายรวมกันระหวางผู ท่ี      

เก่ียวของทําใหเกิดความคิดเห็นหลากหลาย การปฏิบัติเปนไปไดมากกวาการคิดเพียงคนเดียว 

                     2) การมีสวนรวมในการบริหารมีผลมาทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตาน                                                             

นอยลง ในขณะเดียวกันเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากนี้ยังเปนวิธีการท่ีผูบริหารสามารถทดสอบวา 

สิ่งท่ีตนเองรูตรงกับสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 
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                     3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารท่ีดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล และประสบการณ

ในการทํางานรวมกันตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

                     4) เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูเก่ียวของมีโอกาสไดใชความสามารถ และทักษะ

การทํางานรวมกันเกิดความมีน้ําใจ และความจงรักภักดีตอหนวยงานอ่ืนมากข้ึน 

             สุรชัย เทียนขาว (2545, หนา 18) ไดสรุปความสําคัญของการมีสวนรวม ไดดังนี้ 

                     1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือการรวมทํากิจกรรม 

ไดแก การเขารวมในการวางแผน รวมประชุมแสดงความคิดเห็น รวมการดําเนินการ รวมการติดตาม 

และรวมการประเมินผล 

                     2) อํานาจหนาท่ีของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึงลักษณะ

การมีสวนรวมนี้แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวา การมีสวนรวมโดยใชวิธีการ

พัฒนาความสามารถของประชาชน เปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน   

เพราะสวนมากแลวประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ จึงเกิดการเสริมสรางพลังอํานาจ 

(empowerment) แกประชาชน 

             พนม พงษไพบูลย และคณะ (2546, หนา 271-371) ไดกลาวถึง แผนการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2545-2559 วา แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีนําสาระของการปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ เปนกรอบแนวทางใน 

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในระดับตางๆ ซ่ึงไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนพ้ืนฐานใน  

การกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเปนกระบวน

โดยรวมท่ี “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ในเรื่องของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไดกลาวไว

ในวัตถุประสงคของแผน ในสวนของการพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน 

และสรางสังคม คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู เนนการสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัด และ

สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาดวยการใหทุกสวน

ของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูได 

             สมยศ อําพันศิริ (2550, หนา 45) ไดสรุปไววา การมีสวนรวมมีความสําคัญและจําเปน คือ 

ชวยสงเสริมประชาธิปไตยผูมีสวนเก่ียวของยอมรับปญหา ชวยแกปญหา ลดความขัดแยง ไดผลงาน

ตามความตองการท่ีแทจริง และทุกสวนพึงพอใจกับผลงาน 

             แฮค แคนโดลี และเรย (Hack, Candoli & Ray, 1995, p. 261) กลาววา ความตองการ                                                               

มีสวนรวมในปจจุบันมีมากข้ึนเรื่อยๆ และมากกวาในอดีตท่ีผานมาจะเปนพลังสําคัญท่ีขับเคลื่อนมาสู

ระบบบริหารในโรงเรียนอยางรวดเรว็ โดยการวางแผนใหผูปกครอง ประชาชน นักเรียน ทีมงาน และ

คณะกรรมการโรงเรียนเขามามีสวนรวมไดอยางงายและสะดวกยิ่งข้ึน 
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             จากการศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา 

ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 1) กอใหเกิดความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานท่ีมุงหวัง 

2) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองคกรไดกวางขวางและเกิด                                                        

การยอมรับได 3) เปนหลักการของการบริหารท่ีเปนผลตอการดําเนินการเชิงวิเคราะห ซ่ึงนําไปสู     

การตัดสินใจได 4) ลดชองวางของระบบการสื่อสารในองคกรและขจัดปญหาความขัดแยงได 

             2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

             การบริหารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบการบริหารท่ีผูบริหารใชยุทธศาสตรเพ่ือระดมกําลัง

ความคิด การตัดสินใจและรับผิดชอบผลจากการตัดสินใจมากข้ึน ทฤษฎีบริหารแบบนี้ย้ําในดานการ

ใหขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในงาน โดยการใหแรงจูงใจคนงานเพ่ือทําใหองคการเปนไปตาม

จุดมุงหมาย โครงสรางขององคการ รูปแบบนี้จึงทําใหถูกใจคนงาน และสงผลตอผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปนแนวคิดทางการบริหารท่ียอมรับกันในยุคปจจุบัน วาเปนแนวคิด

ทางการบริหารท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยพิจารณาถึง

ความสําคัญของผูรวมงานทุกระดับ (ธัญญาพร อนันตกูล, 2547, หนา 14) เพ่ือใหเกิดความเขาใจการบริหาร

แบบมีสวนรวม จึงควรทําความเขาใจกับแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

             การบริหารแบบมีสวนรวมมีท่ีมาจากแนวคิดทางการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ และการ

บริหารเชิงพฤติกรรม บุคคลสําคัญท่ีเปนผูริเริ่มแนวคิดนี้ คือ แมรี่ ปารคเกอร ฟอลเลท (Mary Parker 

Follet) โดยไดเขียนหนังสือและบทความตางๆ เก่ียวกับการใหความสําคัญตอบุคคลในการบริหารงาน 

แมรี่ ปารคเกอร ฟอลเลท เชื่อม่ันวา การใหบุคคลมีสวนเปนเจาของจะทําใหเขาเกิดความรูสึก

รับผิดชอบรวมกัน (ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, 2542, หนา 69)  

             จากการทดลองท่ี “ฮอวธอรน” (Hawthorne Studies) ของ เอลตัน มาโย (Elton Mayo) 

ศาสตราจารยดานการบริหาร พบวา ปจจัยทางดานสังคมและดานจิตวิทยามีความสําคัญตอ       

ความพอใจของมนุษยมากกวาสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอมนุษยท่ี    

มีสวนตอการเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคลอันเกิดจากการทํางาน     

การใหความสําคัญตอบุคคลมีความสําคัญตอการบริหารงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน        

สืบเนื่องมาจากการไดรับการยอมรับ การมีมิตรภาพท่ีดีตอกัน การจูงใจ การใหคําปรึกษาหารือ     

การติดตอสื่อสาร (ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, 2542, หนา 77) 

             เฮอรเบอรก (Herzberg, 1959, pp. 113-115) มุงความสนใจท่ีองคประกอบ 2 ชุด คือ องคประกอบ

ของความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ จากการศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขใน

การทํางานมีอยู 2 ประการ ดังนี้ 

 1) องคประกอบท่ีเรียกวา องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivative factors) 

มีอยู 5 ประการ คือ 
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 (1) ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การท่ีคนทํางานไดเสร็จสิ้นและ

ประสบผลสําเร็จอยางดี เม่ืองานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ

ของงานนั้น 

 (2) การไดรับการยอมรับ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ           

ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้

จะอยูในรูปของการยกยองชมเชย หรือการยอมรับในความรู ความสามารถ 

 (3) ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานท่ีสนใจ งานท่ีตองอาศัย                      

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

 (4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

 (5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนข้ัน

เลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม 

 2) องคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน องคประกอบนี้เรียกวา 

องคประกอบคํ้าจุน (hygiene factors) มีอยู 11 ประการ คือ 

 (1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนนั้นเปนท่ีพอใจของบุคคล

ในหนวยงาน 

 (2) โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรับการ                        

แตงตั้งเลื่อนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

 (3) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางาน              

รวมกัน มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา 

 (4) ฐานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติและ    

ศักดิ์ศรี 

 (5) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับ      

ผูบังคับบัญชาท่ีแสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

 (6) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับเพ่ือน

รวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

 (7) เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน 

หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

 (8) นโยบายและการบริหารงานของบริษัท หมายถึง การจัดการ การบริหารงาน

ขององคการ และการติดตอสื่อสารในองคการ 
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 (9) สภาพการทํางาน ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ 

ชั่วโมงทํางาน และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 

 (10) ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดี อันเปนผลท่ีไดรับจาก

งานของเขา 

 (11) ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคงในงาน 

ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

             เดวิด แมคเคลแลนด (David McClelland, 1961, pp. 100-112) นักจิตวิทยาแหง                                                                                                           

มหาวิทยาลัยฮารวารดไดทําการวิจัยเก่ียวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ท้ังใน

ระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปไดวา คนเรามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 

 1) ความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทํา

สิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ มีความสบายใจเม่ือประสบ

ความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือประสบความไมสําเร็จ                  

 2) ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน 

 3) ความตองการมี อํานาจบารมี (need for power)  ไดแก  ความตองการ                                                                                                                                                                                                                                                                         

รับผิดชอบบุคคลอ่ืน ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได 

             สาระสําคัญประการหนึ่งของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด ก็คือ ผูท่ีจะทํางานได

อยางประสบความสําเร็จตองมีแรงจูงใจในดานความตองการสัมฤทธิ์ผลอยูในระดับสูงหรือกลาวไดวา

ความสําเร็จของงานจะทําไดโดยการกระตุนความตองการดานสัมฤทธิ์ผลเปนสําคัญ บุคคลแตละคน

เม่ือมีความตองการดานสัมฤทธิ์ผลสูงก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหงานของหนวยงานสําเร็จไป

ดวย 

             เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert, 1967, pp. 16-24) ไดเสนอทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะ

แตกตางกัน 4 รูปแบบ และเรียกวา การบริหาร 4 ระบบ (system 4) ประกอบดวย 

             ระบบท่ี 1: เผด็จการ (system 1: exploitative authoritative)                      

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะเชื่อม่ันในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยให

ความไววางใจตอผูรวมงานดวย การตัดสินใจใหทํางานจะบีบบังคับ หรือสรางระเบียบ กฎเกณฑข้ึนให

เกิดความเกรงกลัว ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย และลักษณะการทํางานมักจะทําตาม

ความสามารถสวนบุคคลเปนรายคน เปาหมายงานตางๆ จะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหาร

ระดับสูงขององคการเทานั้น 

             ระบบท่ี 2: เผด็จการแบบมีศิลป (system 2: henevolent authoritative)     
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 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีท่ีไววางใจตอผูรวมงาน        

มีวิธีการจูงใจผูรวมงานโดยรางวัล แตบางครั้งก็มีการบังคับ ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสู

ผูบริหารบาง บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจาก

ผูรวมงาน แตจริงๆ แลว นโยบายและกฎเกณฑตางๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น 

ซ่ึงผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้ตองสอดคลองกับนโยบายท่ีผูบริหารได

วางไว 

             ระบบท่ี 3: การปรึกษาหารือ (system 3: consultative) 

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก         

มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือ

ขอเสนอแนะเพ่ือประกอบเปนแนวทาง มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ          

การติดตอสื่อสารเปนแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการ        

อยางกวางๆ เพ่ือเปนแนวในการทํางาน ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดท้ังผูบริหารและ

ผูรวมงาน แตการตัดสินใจในเรื่องสําคัญยังคงเปนหนาท่ีของฝายบริหารอยู 

             ระบบท่ี 4: กลุมท่ีมีสวนรวม (system 4: participative group) 

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมีความเชื่อม่ันและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก     

มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปท้ังองคการ การติดตอสื่อสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมี

การติดตอสื่อสารระหวางเพ่ือนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูท่ีเปาหมายและการพัฒนาองคการ 

ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงท่ีจะ

สนับสนุนความพยายามท่ีจะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผลตามท่ีวางไว 

             ดักกลาส แมคเกรเกอร (Dauglas Megreger) เขามีความคิดเห็นเก่ียวกับองคการแบบดั้งเดิม

ท่ีมีการแบงฝายในการทํางานอยางเฉพาะเจาะจง และมีการควบคุมตัดสินใจจากสวนกลางและ       

มีการติดตอสื่อสารจากเบื้องบนลงลาง ไมนิยมใหเกิดผลผลิตและมีประสิทธิภาพ เขาเห็นวาจาก

รูปแบบการบริหารองคการแบบดั้งเดิมดังกลาวสะทอนใหเห็นลักษณะธรรมชาติของมนุษยท่ีบงบอกถึง

การทํางานวาบุคคลนั้นสนใจ ตั้งใจทํางาน (ขยัน) หรือไมสนใจ ไมต้ังใจทํางาน (ข้ีเกียจ) และตั้งเปน

ทฤษฎี X กับทฤษฎี y ข้ึน โดยเขาสงเสริมใหคนรูจักควบคุมตนเองและแนะนําเทคนิคในการบริหาร

ดวยการเสนอให มีการปรับรื้อ โครงสรางองคการใหม  เขากล าววา  การกระจายอํานาจ 

(decentralization) และการมอบอํานาจ (delegation) ควรทําใหมีเสรีภาพและหลุดพนจากการควบคุม 

อีกท้ังยังเห็นวา การบริหารงานแบบมีสวนรวม (participative management) จะกอใหเกิดผลดีตอ

การควบคุมตนเอง (ศิริพงษ เศาภายน, 2547, หนา 37-38) 
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             แม็กซ เวเบอร (Max Weber, 1989; อางถึงใน จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, 2524, หนา 60-63) 

ได ศึกษาเรื่องการกระทําของมนุษย  (human action) โดยให คําจํา กัดความการกระทําวา                                        

เปนพฤติกรรมของมนุษยท้ังท่ีเปนแบบเปดเผยและลึกลับ ซ่ึงบุคคลผูทํา เกิดข้ึนได 2 ประการ คือ 

 1) ความหมายสวนตัว จากการกระทําของบุคคลหนึ่ง สามารถเขาใจไดจาก       

การสังเกตโดยตรง 

 2) มีการเขาใจสิ่งเรา และสามารถแสดงความรูสึกออกมาดวยตัวเราเอง ในการให

เหตุผลซ่ึงเปนวัตถุประสงคของผูนํา หรือถาการกระทําของบุคคลไมมีเหตุผลแลว อาจจะเขาใจใน   

สวนรวมท่ีมีความเห็นอกเห็นใจตอมนุษย ผูสังเกตไมจําเปนตองเห็นดวยทฤษฎีหรือจุดมุงหมายสูงสุด 

หรือคานิยมของผูนํา เราอาจเขาใจสถานการณ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวของได อีกนัยหนึ่ง การกระทํา

เกิดข้ึนจากแรงกระตุน การเขาใจแรงกระตุนสามารถถือไดวาเปนการอธิบายเวลาท่ีแทจริงของ     

การกระทํา เพราะวา แรงกระตุนจะมีอยูในสวนลึกของจิตใจผูกระทํา และสําหรับผูสังเกตนั้น       

แรงกระตุนเปนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรม 

 

             แม็กซ เวเบอร กลาววา การกระทําของสังคมมี 4 ข้ันตอน คือ 

 1) การกระทําท่ีมีเหตุผล (rational) เปนการกระทําท่ีใชวิธีการท่ีเหมาะสมในอันท่ี                                                     

จะบรรลุวัตถุประสงคท่ีเลือกไวอยางมีเหตุผล การกระทําดังกลาวมุงไปในดานการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม 

 2) การกระทําท่ีเปนไปตามคานิยม (value) เปนการกระทําท่ีใชวิธีการท่ีเหมาะสมเชนกัน 

เพ่ือท่ีจะใหไดคานิยมสูงสุดในชีวิตท่ีมีความสมบูรณพรอม การกระทําเชนนี้ มุงไปในดานจริยธรรมและ

ศีลธรรมอยางอ่ืน เพ่ือการดํารงไวซ่ึงระเบียบในชีวิตทางสังคม 

 3) การกระทําตามประเพณี (traditional) เปนการกระทําท่ีไมเปลี่ยนแปลง โดยยึด

เอาแบบอยางท่ีทํากันมาตั้งแตอดีตเปนหลักในพฤติกรรม การกระทําประเพณีไมคํานึงถึงเหตุผล 

 4) การกระทําท่ีแฝงไปดวยความเสนหา (affective) การกระทําท่ีคํานึงถึงอารมณ และ

ความผูกพันทางจิตใจระหวางผูกระทํากับวัตถุท่ีเปนจุดมุงหมายของการกระทํา การกระทําเชนนี ้ 

ไมไดคํานึงถึงเหตุผลอยางอ่ืนใดท้ังสิ้น นอกจากเรื่องสวนตัว 

             ดังนั้น การเขามามีสวนรวมในการกระทําทางสังคม เปนเรื่องของการเกิดจากจิตใจท่ี

ตองการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมตนหรือ

ตองการเปนระเบียบในชีวิตทางสังคม 

             ทฤษฎีการสื่อสาร (communication theory) ของโรเจอร (อางถึงใน ศักดา สกนธวัฒน, 

2542, หนา 28) ไดระบุถึงความสัมพันธระหวางการรับของใหมกับกระบวนการสื่อสารวา การท่ีบุคคล
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จะมีการรับของใหมนั้นข้ึนอยูกับกระบวนการสื่อสาร ไดแก ชองทางการสื่อสาร และปจจัยท่ีเก่ียวกับ

ลักษณะสวนตัว ดังนี้ 

 1) ปจจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะสวนตัว ซ่ึงไดแก อายุบุคคล สถานภาพทางสังคม                                          

ฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงรายได ขนาดท่ีดินและความสามารถเฉพาะอยางซ่ึงรวมถึงระดับ

การศึกษา 

 2) ชองทางการสื่อสาร ความรูหรือกกระบวนการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย ผูสื่อสาร

หรือแหลงกําเนิดสาร ชองทางการสื่อสารและผูรับสาร สวนชองทางการสื่อสารซ่ึงเนนท่ีผูรับสารสงไป

ยังผูรับสาร ซ่ึงแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 (1) ชองทางสื่อสารมวลชน (mass media channel) เปนวิถีทางในการถายทอด

ขาวสารท่ีเก่ียวของกับสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หรือสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ เชน 

ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

 (2) ชองทางสื่อสารระหวางบุคคล ( interperson channel) เปนการติดตอ                                                  

ระหวางบุคคล เพ่ือถายทอดขาวสารระหวางผูสื่อสารกับผูรับสาร 

             สรุปไดวา กระบวนการสื่อสารมีอิทธิพลตอการเพ่ิมความรู สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

บุคคลได ยอมสงผลใหมีความรู ความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

ในชุมชนมากข้ึน 

             โฮแมน (Hormans, 1992; อางถึงใน รัตนา ชูสิริ, 2545, หนา 27) เห็นวา พฤติกรรมของ

มนุษยในสังคมประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1) กิจกรรม คือ การกระทําตางๆ ของมนุษยในสถานการณท่ีกําหนด เพ่ือมุงรางวัล 

 2) การกระทําระหวางกัน เปนกระบวนการเก่ียวของสัมพันธกันในหนึ่งหนวย     

กิจกรรม เพ่ือตองการรางวัลและหลีกเลี่ยงการลงโทษจากบุคคลอ่ืน 

 3) ความรูสึก เปนสภาพจิตภายในตัวบุคคล ในกิจกรรมและการกระทําระหวางกัน 

เชน ความรูสึกชอบ ไมชอบ 

             สรุปไดวา เม่ือบุคคลไดรับการตอบสนองปจจัยตางๆ อยางเพียงพอ ทําใหมีความสุขในการ

ทํางาน และเกิดความพึงพอใจ 

             ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2546, หนา 50-57) ไดเสนอกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบ 9 รวม 

ดังนี้ 

    1) รวมประชุมปรึกษาหารือ ผูบริหารควรเชิญบุคคลท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม

ปรึกษาหารือ ถามีความจําเปนตองชี้แจงใหครู อาจารย ไดรูและเขาใจ มีโอกาสซักถาม พบปะกัน

อยางใกลชิด และในขณะเดียวกันควรมีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารหรือหัวหนากับ

อาจารยทุกๆ คน 
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    2) รวมทีมงาน เปดโอกาสให ทุกคนได มีสวนรวมในกิจกรรมกันอยางท่ัวถึง                                                   

ควรแบงกลุมยอยและพัฒนาทีมงานของตนเองเพ่ือรับรูรวมกัน กระจายความรับผิดชอบตามบทบาท

และหนาท่ี ใหทุกคนไดรวมทํางาน ชวยทําใหเกิดความพอใจแกสมาชิกทุกคน สรางความสําเร็จของ

โรงเรียนและการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนการสรางบรรยากาศในการทํางานโดย

สมาชิกทุกคนรูสึกสบายใจ ไมรูสึกถูกบังคับ สรางความสํานึกในหนาท่ีของตน นอกจากนี้ในการ

ตัดสินใจควรใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ สรางการยอมรับและเคารพในสิทธิ์ของแตละ

บุคคล  

  3) รวมวางแผน สมาชิกทุกคนควรมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย 

วิธีการดําเนินงาน จัดโครงการและกิจกรรมรวมกัน ผูบริหารควรเปดโอกาสพรอมท้ังสนับสนุน        

การจัดสรรงบประมาณพรอมอํานวยความสะดวกในดานอ่ืนๆ ตามความจําเปน 

 4) รวมระดมสมอง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอจากผูรวมงาน อาศัยกลุม

บุคลากร ทีมงาน ชวยตัดสินใจในการแกปญหา ทําใหทุกคนมีความรูสึกรวมและทัศนคติท่ีดีตอกลุม 

รวมท้ังเปนการรักษาบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน ลดภาวะความขัดแยงใหนอยลง 

 5) รวมศึกษาขอมูล สมาชิกทุกคนควรศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูลเพ่ือหาขอเท็จจริง 

ชวยกันคิดและปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 6) รวมวิเคราะหขอมูล โดยอาศัยหลักทางสถิติ หลักการทางพฤติกรรมศาสตร และ

รวมกันวิเคราะหทางเลือก เพ่ือความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

 7) รวมปฏิบัติการ สมาชิกทุกคนดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับ                                                         

มอบหมายจากกลุม เปนการทํางานกันเปนทีมเพ่ือแกปญหาจากการวิเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ทุกคนควรใหความรวมมือตอการปฏิบัติงาน คือ ดําเนินการตามแผนและขอตกลงท่ีกําหนดไว        

สนองนโยบาย วัตถุประสงค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและรายงานผลตามความเปนจริง 

 8) รวมประเมินผล ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการประเมินผลของการปฏิบัติงาน                                 

ใหเกิดการรับรูผลสําเร็จเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางานตอไป 

 9) รวมปรับปรุงและพัฒนา เปนข้ันตอนสุดทายท่ีผูบริหารและผูรวมงานหา                                        

แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมของหนวยงาน

และโรงเรียน เปนตน นําไปปรับปรุง พัฒนาจนไดรับความพอใจ บรรลุเปาหมาย มีความกาวหนา    

ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน 

             น้ําทิพย เสือสารัตน (2546, หนา 27) ไดสรุปทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมของ                                                                                                                                           

ประชาชนกับการศึกษาท้ัง 4 ทฤษฎ ีดังนี ้

 1) การเกลี้ยกลอมเปนปจจัยหนึ่ ง ท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีตรงกับความตองการพ้ืนฐานท่ีเกิดความพึงพอใจของมนุษย 
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 2) ขวัญดียอมนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

 3) ความรูสึกเปนตัวของตัวเองในการท่ีจะอุทิศผลประโยชนสวนตน เพ่ือใหเกิด   

ความพอใจในเกียรติ และมีความผูกพันตอทองถ่ินและชุมชนของตน 

 4) ผูนําเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญ 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบ รวมท้ังการใชระบบบริหารเพ่ือเปนการใหปฏิบัติตาม

นโยบายใหบรรลุเปาหมาย 

             สุวัช พานิชวงษ (2546 , หนา 20) ไดกลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กิจกรรม               

กระบวนการท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางบุคคล กลุม และสังคมท่ีจะประกอบกิจกรรมหรือ

ปฏิบตัิงานรวมกันดวยความสมัครใจโดยมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกัน ทุกคนมีสวนรวมในการคิด 

ตัดสินใจ เสียสละ ลงมือปฏิบัติและประเมินผลงานรวมกัน เปนการสนองความตองการของมนุษย

กอใหเกิดการยอมรับและการรวมมือกันทุกฝาย 

             เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 14-17) ไดกลาววา การมีสวนรวมประกอบดวย 4 มิติ คือ 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา 

 3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

             ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 38) ไดกลาววา การมีสวนรวมแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

             โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980; อางถึงใน บวรลักษณ ศักด์ิวิไลพร, 2553, 

หนา 14-15) ไดกลาววา การมีสวนรวมแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 

 (1) การริเริ่มตัดสินใจ 

 (2) การดําเนินการตัดสินใจ 

 (3) ตัดสินใจปฏิบัติ 

 

 2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (participation in implementation) 

 (1) การสนับสนุนทรัพยากร 

 (2) การบริหารงาน 
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 (3) การขอความรวมมือดานบุคคล 

 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) 

 (1) ดานวัสดุ 

 (2) ดานสังคม 

 (3) ดานบุคคล 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

 (1) ควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 

 (2) ปรับตัวในการมีสวนรวม 

             โอเวนส (Owens, 1987, p. 284) ใหความหมายของการมีสวนรวมในดานการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจวา เปนการใหผูรวมงานเขามามีสวนเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณ โดยใหเขามา

มีสวนเปนเจาของ ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานหรือความรูสึกเปนเจาของทําให

บุคคลมีความรับผิดชอบตอประสิทธิภาพขององคการมากยิ่งข้ึน 

             ไวท (White, 1999, p. 5; อางถึงใน บวรลักษณ ศักด์ิวิไลพร, 2553, หนา 8) ไดกลาววา 

การมีสวนรวมประกอบดวย 4 มิติ คือ 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร 

 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามท่ีตัดสินใจ 

 3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

             สรุปไดวา การมีสวนรวมนั้นเก่ียวของกับการทํางานแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสให

ผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ สิ่งเหลานี้จะทําใหผูรวมงาน 

เกิดความเขาใจในปญหาของหนวยงาน เกิดเปนแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมได ดังนี้            

1) การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการทํางานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูรวมงาน

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการบริหาร 2) โดยธรรมชาติแลว มนุษยมี

ขอจํากัดทางดานรางกาย สติปญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทําใหไมสามารถกระทําสิ่ง

ตางๆ ใหสําเร็จไดดวยคนเดียว จึงตองมีการรวมแรงรวมใจกันแกปญหาในขอจํากัดดังกลาว และ     

3) การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารจะเปนปจจัยหนึ่ง ท่ีชวยกระตุนใหการทํางานมี                                             

ประสิทธิภาพสําเร็จตามเปาหมาย เพราะเปนบรรยากาศท่ีกอใหเกิดความผูกพันท้ังดานจิตใจ อารมณ 

และสังคมท่ีมีตอกิจกรรมนั้นๆ จึงทําใหการลงทุนมีความเสี่ยงนอย 

             จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีนักวิชาการไดกลาวถึง

การบริหารงานแบบมีสวนรวมท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกัน และแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารแบบมี

สวนรวมของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218) มีความสอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนสถานศึกษาเปนฐาน การบริหารงานโดยการกระจายอํานาจ

ใหทุกคนมีสวนรวมสงผลตอผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติ มีความครอบคลุมในทุกดาน ซ่ึงแนวคิดของ

ไวท (White, 1999, p. 5; อางถึงใน บวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร, 2553, หนา 8) ไดสนับสนุนแนวคิดนี้ดวย 

อีกท้ังยังสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559   

ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม ทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร

จัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หนา 5) 

ทําใหเกิดเปนแนวทางในการนําทฤษฎีมาทําการกําหนดกรอบในการทําการวิจัย ประกอบดวย            

การบริหารแบบมีสวนรวม 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมใน                          

การปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน  4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  หมายถึง การท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการอภิปรายปญหา ความตองการ จัดลําดับ

ความสําคัญของปญหานําไปสูการคิดริเริ่มโครงการ การเลือกทําโครงการ งาน และกิจกรรม          

สวนใดบาง การดําเนินงานในโครงการ งาน กิจกรรมใดกอนหลัง รวมถึงการรวมตัดสินใจในขณะท่ีมี

การดําเนินโครงการ งาน กิจกรรมนั้น การตัดสินใจชนิดนี้เปนศูนยกลางของการเกิดทางเลือกตัดสิน

ความคิดท่ีหลากหลาย มีการกําหนด ประเมินทางเลือก และการตัดสินใจเลือก ซ่ึงเปรียบไดกับการวางแผน

เพ่ือนําทางท่ีเลือกมาสูการปฏิบัติ สามารถแบงการตัดสินใจนี้ออกเปน 3 ระยะ คือ 

 (1) การตัดสินใจชวงเริ่มตน (initial decision) เปนการเริ่มตนหาความตองการ                                   

และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการท่ีสําคัญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญท่ีจะเลือกเอาโครงการท่ีเปน

ประโยชนตอกลุมคนและมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจในระยะนี้สามารถ

ใหขอมูลท่ีสําคัญและเสนอกลยุทธเพ่ือแกไขปญหา 

 (2) การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (ongoing decision) ความสําเร็จในชวงนี้                                                                                                                                                                               

เกิดข้ึนไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน ซ่ึงโครงการจะตองคนหาความตองการของ

บุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในภายหลังนี้  จัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนินโครงการ 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูท่ีเขามามีสวนรวม  

 (3) ตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (operational decision) เปนความเก่ียวของใน                                                                                                

องคกรเม่ือโครงการเขามามีการเชื่อมโยงโครงการ มีการรวมตัวขององคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ

กําหนดเกณฑสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิกยึดถือประกอบดวยการประชุมเพ่ือ

จัดทํานโยบาย การคัดเลือกผูนําท่ีมีอิทธิพลตอองคกร 

 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหครู                                                       

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในสวนท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติขององคการ หรือรวมตัดสินใจในบทบาทหนาท่ีท่ีครูหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ
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รับผิดชอบ มีความรูความชํานาญ และผลประโยชนรวมกันตามกระบวนการและข้ันตอนของการตัดสินใจ 

 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

  หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน มีสวนรวมประสานงาน ความตั้งใจ

ตอบสนองในเชิงบวก การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดสงผลใหโครงการท่ีได

ดําเนินการประสบความสําเร็จ รวมถึงการมีสวนรวมท้ังแบบชั่วคราว และแบบถาวร การมีสวนรวม

แบบรายบุคคล แบบเปนกลุม สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคการมากข้ึน การมีสวนรวมใน  

การดําเนินการนั้น อาจทําไดหลายรูปแบบ อาทิ การใหเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน 

การเขารวมเปนสมาชิก การเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา อีกท้ังในการมีสวนรวมตอง

ครอบคลุมถึงบุคคลทุกกลุม คํานึงถึงความเปนธรรมระหวางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา การมีสวนรวม

ในการปฏิบัติการ แบงได 3 ทาง คือ  

 (1) การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (resource contribution) สามารถ                                                                                 

ดําเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณและขอมูลขาวสาร ท้ังหมดนี้เปนแหลง

ทรัพยากรท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาโครงการการสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถ่ินเปนสิ่งท่ีดี การบริจาคเงิน

และวัสดุตางๆ แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม สิ่งสําคัญของการรวมนี้ คือ การรูวาใครเปนผูสนับสนุน

และทําอยางไรโดยวิธีการจูงใจ การไดรับคาตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ สนับสนุนเรื่องทรัพยากร 

บอยครั้งท่ีพบวามีความไมเทาเทียมกันและแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

 (2) การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน (project administration and 

coordination) คนในองคกรสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน หรือสมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเปนผูบริหาร

โครงการเปนสมาชิกอาสาซ่ึงทําหนาท่ีประสานงานกิจกรรมของโครงการมีการฝกอบรมใหรูเทคนิค  

การปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผูเขามาบริหารหรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไววางใจ

ใหกับคนในองคกรแลว ยังชวยใหสมาชิกเกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเองอีกดวย ท้ังยังทําให

เกิดการสื่อสารขอมูลภายในและไดรับคําแนะนําซ่ึงเปนปญหาของคนในทองถ่ิน ตลอดจนผลกระทบ  

ท่ีไดรับเม่ือโครงการเขามา 

 (3) การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ (participation in enlistmen) การขอ

ความรวมมือไมจําเปนตองการผลประโยชนเสมอไป แตพิจารณาขอเท็จจริงท่ีวาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมาภายหลังนําโครงการมาใชและผลกระทบตอคนในองคกรท่ีเขารวมโครงการ 

 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหครู                                        

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม หรือสรางทีมเพ่ือใชความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผูบริหารเปนผูให    

การสนับสนุนในดานทรัพยากร และการประสานงาน                                                        

 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 
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  หมายถึง เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจมีความสําคัญตอ        

การยอมรับเอาโครงการท่ีสําคัญๆ เขามา ท้ังท่ีการตัดสินใจอาจไมเกิดข้ึนหรือมีขีดจํากัด การมีสวนรวม

ในผลประโยชนแบงได 3 ชนิด คือ  

  (1) ผลประโยชนดานวัตถุ (material benefits) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของ

บุคคล เชน เปนการเพ่ิมการบริโภค รายได ทรัพยสิน แตสิ่งเหลานี้อาจจะทําใหการสรุปขอมูลลมเหลวได 

ซ่ึงควรวิเคราะหใหไดวา ใครคือผูมีสวนรวมและดําเนินการใหเกิดข้ึน 

 (2) ผลประโยชนดานสังคม (social benefits) เปนความตองการดานพ้ืนฐาน 

ดานสาธารณะ ไดแก บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค โดยใชรูปแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพชีวิตใหกับคนยากจนจึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมในผลประโยชน ท้ังในเรื่อง

ปริมาณ การแบงผลประโยชน คุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

 (3) ผลประโยชนดานบุคคล (personal benefits) เปนความปรารถนาท่ีจะเขามา

เปนสมาชิกกลุมหรือไดรับการคัดเลือกเขามา เปนความตองการอํานาจทางสังคมและการเมือง      

โดยผานความรวมมือในโครงการ ผลประโยชนสําคัญท่ีไดจากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรูสึก        

มีคุณคาในตนเอง อํานาจการเมืองและความรูสึกวาตนเองทํางานมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมใน

ผลประโยชนควรศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังดวย เพราะอัตราการมีสวนรวมใน

ผลประโยชนแตกตางกันจะเปนขอมูลสําคัญในการวางนโยบายหลักท่ีเก่ียวของวาจะใหใครมีสวนรวม 

หากผลออกมาตรงขามกับความคาดหวัง จะไดแกไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเปนไปไดในการวาง

รูปแบบใหม 

 สรุปไดวา การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การท่ีผูบริหารจูงใจและเปด

โอกาสใหครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียนไดรับผลประโยชน

ตอบแทนท่ีเหมาะสมกับผลงาน ตอบสนองความตองการของครูและบุคลากร ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือ

สามารถตีคาเปนเงินได และท่ีไมใชตัวเงิน                                         

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

  หมายถึง การเขามามีสวนรวมในการประเมินผล แบงออกเปน 2 แบบ คือ การมี

สวนรวมทางตรง และการมีสวนรวมทางออมในการประเมินผลดานงบประมาณ ความพึงพอใจของ

บุคคลตอโครงการ การมีสวนรวม วิธีการเขามามีสวนรวม การแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ หรือ

ผานตัวแทนท่ีเลือกเขาไป เพ่ือนําความคิดเห็นไปใชประโยชน 

  ถาพิจารณาตามมิติของการบริหารแบบมีสวนรวมของโคเฮน และอัพฮอฟ 

(Cohen & Uphoff, 1980; อางถึงใน สิริพัฒน ลาภจิตร, 2550, หนา 29-30) ไดเสนอแนวคิดเบื้องตน

ในการวิเคราะหการมีสวนรวมวามี 3 มิติ (dimensions) ประกอบดวย ประเด็นคําถาม ดังนี้ 

 1) มีสวนรวมอะไรบาง (what) แบงเปน 
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 (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) 

 (2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ (implementation) 

 (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (benefits) 

 (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) 

 2) มีสวนรวมกับใครบาง (who) ไดแก การมีสวนรวมกับชาวบาน การมีสวนรวมกับ

ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีของรัฐบาล เจาหนาท่ีจากตางชาติ จากองคกรท่ีใหทุน เปนตน โดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผูเขามามีสวนรวมในเรื่องอายุ เพศ สถานภาพ 

ครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับชั้นทางสังคม อาชีพ ระดับรายได ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย การถือครอง

ท่ีดิน 

 3) มีสวนรวมอยางไรบาง (how) โดยพิจารณาจาก 

 (1) การมีสวนรวมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้องลาง 

 (2) ถูกบังคับใหเขารวมกิจกรรมหรือแรงจูงใจ 

 (3) โครงสรางชุมชน 

 (4) ชองทางการมีสวนรวมท่ีเกิดข้ึน 

ก. การมีสวนรวมโดยผานปจเจกชนหรือผานกลุม 

ข. การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม (ผานตัวแทน) 

ค.การมีสวนรวมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

 (5) ระยะเวลา (duration) ความตอเนื่องของกิจกรรม 

 (6) ขอบขาย (scope) ความครอบคลุมของกิจกรรม 

 (7) ผลท่ีเกิดจากการมีสวนรวม 

 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหคร ู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย    

ท่ีวางไว การประเมินตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาท่ีตนรับผิดชอบ การแสดง

ความคิดเห็นและพัฒนาครูพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใหดีข้ึนตาม

ข้ันตอนและวิธีการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

             2.2.4 ลักษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

             จากแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการไดเขามา

เก่ียวของในการปฏิบัติงานดวยความสมัคร ดวยความเปนมิตร จนองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น 

ไดมีนักวิชาการกลาวถึงลักษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไว ดังนี้ 

             อนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ (2544, หนา 36) ไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมควรมี                                   

ลักษณะ ดังนี ้
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 1) เปนกระบวนการของการใหผูใตคับบัญชามีสวนเก่ียวของในกระบวนการ    

ตัดสินใจ 

 2) เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล 

 3) ใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการบริหาร 

 4) การบริหารโดยการมีสวนรวมตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดของการแบงอํานาจ              

หนาท่ีท่ีผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 5) ตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเก่ียวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจ                

ท่ีสําคัญขององคการมิใชเพียงแตหวงใยหรือสัมผัสปญหา 

             จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 72-73) ไดกลาวถึง เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

 1) ใชกับกลุมงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ 

 2) ใชในรูปแบบของกรรมการใหคําปรึกษา 

 3) การนําแนวคิดของหมุดเชื่อมโยง (linking pin) มาใช 

 4) ใชการติดตอสื่อสารแบบเปดประตู (open door) 

 5) ใชการระดมความคิด 

 6) ใชการ'ฝกอบรมแบบตางๆ 

 7) ใชการบริหารโดยมีวัตถุประสงค (MBO) 

             สมยศ นาวีการ (2545, หนา 42) ไดกลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมวามี 4 แบบ คือ 

 1) แบบกลุมงาน ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และบุคคลคนอ่ืน

ในองคการท่ีเก่ียวของ ทํางานรวมกันและประสานงานกันเพ่ือบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ     

ทําใหเปนประชาธิปไตยเกิดข้ึนภายใตความคิด “การเพ่ิมงานและความรับผิดชอบ” คือปจจัยจูงใจ      

อันไดแก ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ การยกยอง งานท่ีนาสนใจ ความกาวหนา และความเจริญเติบโต

สวนบุคคล ผูใตบังคับบัญชาจะมีอํานาจหนาท่ีความเปนอิสระและการมีสวนรวมมากข้ึน 

 2) แบบโครงการ หรือเมทริกซ (matrix or project management) เปนการจัด                             

โครงสรางองคการโดยรวมใหม มีผูอํานวยการโครงการเพ่ือประสานงานกับฝายตางๆ องคการจะ

ผลักดันการตัดสินใจลงสูขางลาง อาศัยพนักงานมีความชํานาญเฉพาะดานสูง และจะมีบทบาทในการ

ตัดสินใจสูง 

 3) การรวมเจรจาตอรอง มีสหภาพแรงงานเปนตัวแทนในการเจรจาตอรอง ผูแทน

สหภาพเปนตัวแทนในการตัดสินใจ 

 4) ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (industrial democracy) องคการมีลักษณะเปน

ประชาธิปไตยใหความสําคัญกับความตองการตัดสินใจของพนักงาน คนงานอาจไดรับเลือกเปน
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คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวางแผนและนโยบายแตงตั้งโดยฝายบริหาร คนงานมีบทบาทใน

การบริหารมากข้ึน ฝายบริหารสามารถมอบหมายหนาท่ีใหคนงานเปนคณะกรรมการนโยบายตางๆ ได 

             อุดม เหลืองสด (2545, หนา 20) ไดสรุปไววา รูปแบบการมีสวนรวมมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมคิดและตัดสินใจ หมายถึง การกําหนดความตองการ และ        

การจัดลําดับความสําคัญ แลวรวมตัดสินใจท้ังในชวงเริ่มตน ชวงวางแผน และชวงปฏิบัติตามแผน 

 2) การมีสวนรวมในการวางแผน หมายถึง การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค 

กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน 

 3) การมีสวนรวมในการดําเนินการ หมายถึง การทําประโยชน ให กับงาน                  

ท้ังชวยเหลือดานทุนทรัพย  วัสดุ อุปกรณ  แรงงาน หรือโดยการบริหารประสานงานและ                

ขอความชวยเหลือ 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การประเมินวา การดําเนินงาน บรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังการประเมินผลความกาวหนา และประเมินผล สรุปรวบยอด    

โดยสังเกตจากความชอบ และความคาดหวัง ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลได 

 5) การมีสวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การรับผลประโยชน ท้ังเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยกระจายผลประโยชนภายในกลุมท้ังทางบวกและทางลบ 

             กาญจนา (2546, หนา 51) ไดสรุปไววา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนความพยายามท่ีจะ

จูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและรวมมือในการ

พัฒนาดวยความเต็มใจ และการบริหารแบบมีสวนรวมมีเทคนิคท่ีสําคัญ ดังนี ้

 1) การใชกลุมงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ 

 2) การมีคณะกรรมการคอยใหคําแนะนํา 

 3) การใชแนวความคิดของหมุดเชื่อมโยง 

 4) การติดตอสื่อสารแบบประตูเปด 

 5) การระดมความคิด 

             Arnstien (1969, pp. 215-217) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมจะมีลักษณะมากนอย                                          

เพียงใดใหพิจารณาวาผูนําเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปรวมในการใชอํานาจ และมีบทบาทในการ

ควบคุมไดเทาใด ซ่ึงบงบอกถึงภาวะผูนําท่ีเปนประชาธิปไตย (democratic leadership) วามีสูงหรือต่ํา 

Arnstien ไดใชอํานาจการตัดสินใจเปนเกณฑในการบงบอกการมีสวนรวมโดยสรุปเปนข้ันบันได 

(participation ladder) 8 ข้ัน และจัดไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 

 

 

6 

7 

8 

ข้ันปลอบใจ 

ข้ันเปนหุนสวน 

(Partnership) 

ข้ันมอบอํานาจ 

(Delegated Power) 

ขั้นควบคุม 

โดยประชาชน 

(Citizen Control) 

การมีสวนรวมท่ีแทจริง มีอํานาจและบทบาทมาก 

(Degree of Citizen Power) 
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ภาพ 3  แสดงข้ันบันไดของลักษณะการมีสวนรวม 

ท่ีมา: (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หนา 542) 

 

             บันไดข้ันท่ี 1–2 เรียกวา ข้ันการมีสวนรวมเทียม หรือไมมีสวนรวม หมายถึง ประชาชน

ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง 

             บันไดข้ันท่ี 3–5 เรียกวา ข้ันการมีสวนรวมพอเปนพิธีหรือการมีสวนรวมบางสวน หมายถึง 

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในบางสวนบางเรื่องเทานั้น เพราะบางสวนผู มีอํานาจเต็ม       

สงวนเอาไว แตก็นับวายังดีกวาข้ันท่ี 1–2 

             บันไดข้ันท่ี 6–8 เรียกวา ข้ันการมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชน ซ่ึงเปนระดับท่ี

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก เปนการใชอํานาจตัดสินใจของประชาชนโดยตรง หรือผาน

ตัวแทน 

             บันไดแตละข้ันมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) ข้ันจัดฉาก (manipulation) เปนการเขามามีบทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆ โดยไมได

มุงหวังจะเขามาเพ่ือมีสวนรวมในการบริหาร แตแฝงพฤติกรรมไวเพียงเพ่ือตองการแสดงหรืออวด

ตนเองใหผูอ่ืนสนใจหรือรูจักเทานั้น คลายกับการจัดฉากแสดง หรือเรียก ข้ันเปนหุนเชิด 
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 2) ข้ันบําบัดรักษา (therapy) เปนพฤติกรรมท่ีผูนํามีความมุงหวังท่ีจะใหทุกคนเชื่อฟง

และปฏิบัติตามท่ีผูนําตองการ คลายๆ กับหมอรักษาคนไข เม่ือวินิจฉัยโรคแลวก็สั่งยาใหรับประทาน

และพักผอน คนไขจะตองปฏิบัติตามอยางเดียว 

 3) ข้ันแจงขาวสาร (informing) เปนลักษณะท่ีผูนําเปดโอกาสใหผูตามเขามามีสวนรวม

ในการบริหารเพียงเล็กนอย คลายกับเม่ือมีการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูพูดเพ่ือชี้แจง

นโยบาย วิธีดําเนินงาน เปาหมาย ฯลฯ เปนสวนใหญเพียงผูเดียว แตจะเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม

ขอสงสัยในตอนทายแลวก็ปดประชุม ซ่ึงจะมีลักษณะเชนเดียวกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ท่ีมีหนาท่ี

คอยชี้แจงตอบคําถามของผูมาติดตองานเทานั้น 

 4) ข้ันให คําปรึกษา (consultation) การมีสวนรวมในลักษณะนี้  เหมือนกับ                                                                                               

การนิเทศงานของผูบริหาร หรือหัวหนางาน เม่ือผูรวมงานแสดงความคิดเห็นอะไร ผูบริหารจะรับฟง 

แตจะปฏิบัติตามหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง อยางไรก็ตาม วิธีการนี้เปดโอกาสใหมีสวนรวมมากกวา    

ข้ันแจงขาวสาร 

 5) ข้ันปลอบใจ (placation) เปนลักษณะท่ีผูนําทําทีวาเห็นดวย มีทาทีคลอยตาม    

มีความเห็นใจหรือกระตือรือรนท่ีจะทําตามขอเสนอแนะของผูตาม คลายๆ กับการปลอบใจ                

ใหกําลังใจผูมีปญหา แตในสวนลึกไมไดเห็นดวยกับขอเสนอนั้นๆ เลย ซ่ึงอาจเปนเพราะขอเสนอแนะ

นั้นไมตรงกับแนวคิดของผูบริหารก็ได 

 6) ข้ันเปนหุนสวน (partnership) เปนการมีสวนรวมท่ีผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีสวนรวม 

รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ คลายๆ กับการดําเนินกิจกรรมของหางหุนสวน 

 7) ข้ันมอบอํานาจ (delegated power) เปนการท่ีผูมีอํานาจมอบอํานาจหนาท่ีให

ผูปฏิบัติงานแทน การมอบอํานาจเชนนี้ผูปฏิบัติงานมีอํานาจหนาท่ีเทากับผูมีอํานาจทุกประการ และมี

อิสระในการแสดงความสามารถไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูรับมอบอํานาจเปนท่ีไววางใจของ

ผูบริหาร นับวาเปนการเปดโอกาสในการมีสวนรวมการบริหารมากข้ึน 

 8) ข้ันควบคุมโดยประชาชน (citizen control) เปนลักษณะท่ีผูนําเปดโอกาสให    

ผูตามเขามามีสวนรวมตัดสินใจในกระบวนการบริหารอยางแทจริง มีอํานาจและบทบาทหนาท่ีใน

องคการมากท่ีสุด หรือเรียกข้ันนี้วา ข้ันมีอํานาจและควบคุม (power and control) 

             โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & uphoff, 1980, pp. 213-218) ไดแบงชนิดของการมีสวนรวม

ออกเปน 4 ชนิด 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) คือ การกําหนดความตองการ

และจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 3 

ข้ันตอน คือริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
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 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (implementation) ในสวนท่ีเปนองคประกอบ

ของการดําเนินงาน โครงการนั้นจะไดมาจากคําถามท่ีวา ใครทําประโยชนใหกับโครงการไดบาง และ

จะทําประโยชนไดดวยวิธีใด ประกอบดวย การสนับสนุนดานทรัพยากรการบริหารและการประสาน

ขอความรวมมือ 

 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) ไมวาจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ

ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล ยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน

ภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้จะรวมท้ังผลประโยชนในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนใน   

ทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจเปนประโยชนและโทษไดท้ังตอบุคคลและสังคม 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) สิ่งสําคัญท่ีตองสังเกต คือ                                                                       

ความเห็น (view) ความชอบ (preference) และความคาดหวัง (expectation) จะมีอิทธิพลสามารถ

แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได ประกอบดวย การควบคุมตรวจสอบการดําเนิน

กิจกรรมท้ังหมด และการปรับตัวในการมีสวนรวม 

             สามารถแสดงเปนรูปภาพ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

ตัดสินใจ 

(2) 

ปฏิบัติการ 

(3) 

รับผลประโยชน 
(4) 

ประเมินผล 

หมายถึง การสงผลโดยตรง 

หมายถึง การสงผลยอนกลับ 
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ภาพ 4  รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff 

ท่ีมา: (Cohen, John M and Uphoff, Norman T, 1980, p. 222) 

 

             อลาสแตร (Alastair, 1982, p. 18) ไดใหคําจํากัดความของการมีสวนรวม ประกอบดวย 

 มิติท่ี 1 คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควร 

 มิติท่ี 2 คือการมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาการลงมือปฏบิัติการตามท่ีไดตัดสินใจ 

 มิติท่ี 3 การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

 มิติท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล 

             สรุปไดวา ลักษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเปนลักษณะการมีสวนรวมท่ี

ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนรวมในการปฏิบัติ สวนรวมใน

ผลประโยชนและสวนรวมในการประเมินผล โดยรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมควรเปนการมี

สวนรวมแบบกลุมงานหรือในรูปคณะกรรมการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ ไดรับการ

กลั่นกรองอยางรอบคอบเหมาะสมจนเปนท่ียอมรับและเห็นชอบจากทุกฝาย 

             2.2.5 ระดับการมีสวนรวม 

             ในการมีสวนรวมของบุคลากรนั้น ผูท่ีมีสวนรวมจะเขามาเก่ียวของในระดับท่ีแตกตางกัน

ตามบทบาท รูปแบบและฐานะท่ีเปนผูสนับสนุน หรือผูรับบริการ มีผูรับบริการ มีผูอธิบายเก่ียวกับ

ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรไว ดังนี้ 

             เบญจมาศ อยูประเสริฐ (2544, หนา 26) แบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนเปน 7                                                                                     

ระดับ คือ 

 1) ระดับ 1 ไมมีสวนรวมเลย เปนลักษณะท่ีทางหนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการให

ประชาชนท้ังหมด หรือบางครั้งบังคับประชาชนใหเขามามีสวนรวมโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงได เพราะ

ประชาชนเกรงความผิดท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเกรงวาจะตองสูญเสียผลประโยชนบางประการ เชน    

การถูกปรับการถูกเพงเล็งจากทางราชการ และถาหลีกเลี่ยงไดประชาชนจะไมเขามามีสวนรวม 

 2) ระดับ 2 มีสวนรวมนอยมาก ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะมีสิ่งลอใจ หรือ

ผลประโยชนบางประการท่ีจะไดรับ เชน ไดรับเงินตอบแทนจากการใชแรงงาน ไดมีโอกาส             

ไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี การไดมีชื่อเสียง ฯลฯ แตตัวประชาชนเองมิไดมีความเลื่อมใสตอกิจกรรม 

ดังนั้น เม่ือไรก็ตามท่ีประชาชนเห็นวาตนเองไมไดรับประโยชนเพียงพอท่ีจะเขามามีสวนรวม ก็จะไม

เขามามีสวนรวม 

 3) ระดับ 3 มีสวนรวมนอย ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะถูกชักจูงใจโดย                                                                                                   

โฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท่ีมุงเนนเห็นถึงผลดี และผลประโยชนท่ีจะไดรับซ่ึงไมได
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คํานึงถึงความตองการของประชาชนทองถ่ิน และประชาชนมิไดมีสวนเสนอความเห็นใดๆ ท้ังสิ้น      

ถาประชาชนเขามามีสวนรวมแลวจะไดรับผลประโยชนอาจใหความรวมมือตอไป 

 4) ระดับ 4 มีสวนรวมปานกลาง ทางราชการจะทําการสอบถามประชาชนถึง                                                     

ความตองการของทองถ่ินและสภาพขอเท็จจริงท่ีเปนอยู แลวทางราชการจะนําขอมูลท่ีไดเหลานี้ไป  

ทําการกําหนดแผนงานเพ่ือใหประชาชนปฏิบัติตาม ซ่ึงแผนงานท่ีกําหนดข้ึนนี้บางครั้งอาจไมตรงตาม

ความประสงคของประชาชนได 

 5) ระดับ 5 มีสวนรวมคอนขางสูง ทางราชการจะมีการยอมรับใหประชาชนเขามา  

มีสวนรวมคอนขางสูง โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตางๆ รวมท้ังแนวทางแกไขปญหา      

ความประสงคของประชาชน แตการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานจริงๆ ยังข้ึนอยูกับอํานาจและ

หนาท่ีของทางราชการ 

 6) ระดับ 6 มีสวนรวมสูง ทางราชการจะเปดโอกาสอยางมากใหประชาชนแสดง

ขอคิดเห็น ขอแนะนําเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีสวนรวมจากประชาชนโดยใกลชิด การดําเนินการข้ึนอยูกับ

การตัดสินใจของประชาชนเองวาจะแกไขปญหาชุมชนอยางไร 

 7) มีสวนรวมในอุดมคติ ประชาชนในทองถ่ินจะรวมมือดําเนินการดวยตนเองโดย

ตลอดนับตั้งแตเริ่มตน จนกระท่ังสิ้นสุดการดําเนินการ เปนการอาศัยพ้ืนฐานความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินเอง จึงไดรับการรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี ทางราชการอาจเขามา         

มีสวนรวมในแงของการชวยเหลือ หรือสนับสนุนสิ่งท่ีเกินความสามารถของประชาชน การมีสวนรวม

ในอุดมคติ สามารถแสดงเปนรูปภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5  การมีสวนรวมในอุดมคติ 

ท่ีมา: (เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2544, หนา 26) 
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มีสวนรวมในอุดมคติ 

มีสวนรวมระดับสูง 

มีสวนรวมคอนขางสูง 

มีสวนรวมปานกลาง 

มีสวนรวมนอย 

มีสวนรวมนอยมาก 

ไมมีสวนรวมเลย 

ตัดสินใจดวยตนเอง 

เสนอโครงการ 

เสนอความคิดเห็น 

ถูกสมัภาษณ 

ถูกชกัชวน 

สิ่งลอใจ 

ถูกบังคับ 
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             อารนสไตน (Amstien, 1976, p. 266) ไดจัดระดับการมีสวนรวมไว ดังนี้ 

 1) ระดับท่ีไมมีสวนรวมเลย (non participation) คือ การท่ีบุคลากรถูกกําหนด    

ถูกชักจูง ถูกจัดใหเขารวมในกิจกรรม 

 2) ระดับการมีและไมมีสวนรวมกํ้าก่ึงกัน (degree of tokenism) คือ การท่ีบุคลากร

เปนเพียงผูรับทราบ รับฟง รับคําแนะนําปรึกษา รับคําปลอบโยน 

 3) ระดับการมีสวนรวม (participation) คือ การท่ีเกิดมีพลังของบุคลากร มีการรวมกลุม 

มีการกระจายอํานาจ และเขาควบคุมโดยบุคลากร 

             สําหรับระดับการมีสวนรวมของบุคลากร ประชาชน ในการจัดการศึกษานั้น แคมเบล และ

แรมเซเยอ (Campbell & Ramseyer, 1995, p. 182) กลาววา การมีสวนรวมในสถานศึกษาสามารถ

จัดระดับได ดังนี้ 

 1) ระดับท่ีไมมีสวนรวมเลย คือ การท่ีโรงเรียนและบุคลากรไมมีการเก่ียวของสัมพันธ

กันเลย ตางฝายตางอยู โรงเรียนไมใหโอกาสแกบุคลากรและประชาชนเขามามีสวนรวม และบุคลากร

ไมรับรู ไมสนใจ ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

 2) ระดับท่ีมีสวนรวมนอย คือ การท่ีโรงเรียนไดประชาสัมพันธกับบุคลากรบางเปน

บางครั้ง ลักษณะของการมีสวนรวมเปนการรับฟงซ่ึงทางโรงเรียนไดแจงใหทราบ 

 3) ระดับท่ีมีสวนรวมปานกลาง คือ การท่ีประชาชนรับทราบเรื่องตางๆ จากโรงเรียน

เพ่ิมมากข้ึน และมีคําถามจากบุคลากรและประชาชนมาสูโรงเรียนบางเปนบางครั้ง แตสวนใหญเปน

การรับฟงจากทางโรงเรียนทางเดียว 

 4) ระดับท่ีมีสวนรวมมาก คือ การท่ีโรงเรียนและบุคลากรเริ่มมีความเก่ียวของซ่ึงกัน

และกันมากข้ึน แกปญหารวมกัน 

 5) ระดับท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุด คือ การท่ีโรงเรียนและบุคลากรเปนสวนหนึ่งของกัน

และกัน การคิดหาเหตุผล การตัดสินใจ การแกปญหารวมกัน 

             ซัมซ่ัน และอิงสตรอม (Sumption & Engstrom, 1966, p. 61) ไดเสนอการจัดระดับ                         

การมีสวนรวมของประชาชนในโรงเรียน โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน คือ 

การท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ระดับการมีสวนรวมประกอบดวย 

 1) การมีสวนรวมในระดับตน คือ การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลให                                                                    

รายละเอียดขอมูลเพ่ือการวางแผนกําหนดนโยบาย ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ 

การมีสวนรวมในระดับตนจึงตองการการมีสวนรวมจากบุคลากรจํานวนมาก 

 2) การมีสวนรวมในระดับกลาง คือ การมีสวนรวมของบุคลากรในการวิเคราะห

ตีความขอมูลท่ีเก็บรวบรวมในระดับตน ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมจากบุคลากรจํานวนหนึ่งในการ

วิเคราะห ตีความ เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจ 
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 3) การมีสวนรวมในระดับสูง คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการดําเนินการ

เปนผลตอเนื่องจากการมีสวนรวมในระดับกลางและระดับตน ในการมีสวนรวมตัดสินใจจึงอาศัย    

การมีสวนรวมของบุคลากร 

             สรุปไดวา การมีสวนรวมของบุคลากรและประชาชนสามารถแบงออกเปนหลายระดับ โดย

พิจารณาตามระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การกําหนดบทบาท การควบคุมและการใชอํานาจ 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดระดับการมีสวนรวมของบุคลากร ดังนี้ 

 1) ระดับท่ีไมมีสวนรวมเลย หมายถึง ไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆ เลย 

 2) ระดับมีสวนรวมรับรู หมายถึง การไดรับรู รับทราบกิจกรรมของสถานศึกษา 

 3) ระดับมีสวนรวมสวนคิด หมายถึง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น       

ใหขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 4) ระดับมีสวนรวมทํา หมายถึง การมีสวนรวมในการปฏิบัติ กระทําในกิจกรรมของ

สถานศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5) ระดับมีสวนรวมคิดรวมทํา หมายถึง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น     

ใหขอเสนอแนะ ตัดสินใจ รวมปฏิบัติกิจกรรม และรวมประเมิน       

             2.2.6 การนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวมไปใช 

             แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 

             การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหบุคลากร ผูปกครองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการท่ีปรึกษา และชุมชน เขามามีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษาทุกข้ันตอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

             การบริหารโดยครูมีสวนรวม 

             การบริหารโดยครูมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหครูไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล 

และรวมพัฒนาผลงานเพ่ือปรับปรุงงานใหดีข้ึน โดยใหครูมีสวนรวมในรูปองคคณะบุคคล ซ่ึงมีดังนี้ 

 1) การจดัใหมีครูเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 2) คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือใหคณะครูมีสวนรวมในการบริหาร 

 3) คณะกรรมการปกครองและดูแลนักเรียน 

 4) คณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือใหครูไดมีสวนรวมคิด รวมทําเพ่ือการ

พัฒนาครู พัฒนางาน เพ่ือความกาวหนาของครู 

             แนวทางการปฏิบัติงานรวมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

             ในการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการทําความเขาใจ

ตั้งแตเริ่มแรกของการทํางานรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือใหท้ังสองฝายไดเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง ดังนี้ 
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 1) ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผู เชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการสถานศึกษา                                                                                           

ข้ันพ้ืนฐานในฐานะกรรมการและเลขานุการ กับสถานศึกษาในฐานะผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารจึงเปน   

ผูประสานการดําเนินกิจการตางๆ โดยคํานึงถึงขอคิด ความเห็นและมติของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 2) กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเขาใจในบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ กํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว หากมีขอเสนอแนะใดๆ ควรนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน แลวสรุปผลเปนมติท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือไดมติแลวประธานก็จะมอบใหผูบริหารสถานศึกษา

นําไปสูการพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา 

             สาํหรับบทบาทในการ “กํากับ” ควรเปนการติดตามการปฏิบัติงานตามท่ีสถานศึกษาไดทํา

แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหนวยเหนือหรือตามมติท่ีกําหนด

รวมกัน โดยไมควรกํากับการทํางานของผูบริหาร ครู คือ ไมแสดงบทบาทเปนผูบังคับบัญชาเสียเอง 

             ในการรับทราบผลการดําเนินการ ควรดูเปนภาพรวมของสถานศึกษาวาผลการดําเนิน

กิจการท้ังระหวางดําเนินการ สิ้นปงบประมาณ และสิ้นปการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพิจารณาปรับปรุง 

พัฒนากิจการของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตอง “ไมสั่งการ” ท้ังโดยตรงและโดยออมไปยังบุคคลอ่ืนๆ ไดแก ครูหรือ

บุคลากรในสถานศึกษา เพราะอํานาจการสั่งการเปนของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะรับผิดชอบการนํา

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

             จากบทบาทหนาท่ีดังกลาวนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจมีสวนรวมกับ

สถานศึกษาในกระบวนการและข้ันตอนตางๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยรวมรับรู รวมคิด รวมทํา 

รวมรับผล และรวมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครอง สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา องคกรชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

             กระบวนการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ 

             คณะกรรมการฝายตางๆ ทุกคณะมีกระบวนการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน คือ        

ยึดหลักการประชาธิปไตย มีอิสระในการคิดในการปฏิบัติงาน สรางผลงาน ยึดหลักการทํางานดวย

กระบวนการกลุม เปนทีมงานรวมคิด รวมทํา รวมชวยเหลือ รวมรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการ

สถานศึกษาเปนท่ีปรึกษา มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ โดยประชุมปรึกษาหารือกันอยาง

สมํ่าเสมอ โดย 

 (1) ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการจากปการศึกษาท่ีผานมา 

 (2) นําผลการดําเนินงาน ขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว 
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 (3) แสวงหาจุดบกพรองท่ีตองแกไข และพัฒนาจุดเดน 

 (4) รวมกันกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายระดับปฏิบัติการใหมี     

ความสอดคลอง สอดรับเปาหมายธรรมนูญโรงเรียน 

 (5) กําหนดภารงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือสรางผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 2) จั ด ทํ าแผน พัฒนา  แผนการปฏิบั ติ ป ระจํ าป  โ ค รงการและ กิจกรรม                                      

เพ่ือดําเนินการปรับปรุงขอบกพรองและพัฒนางาน โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานโครงการ 

ดวยวิธีการสอบถามความตองการ มอบหมายงานตามความรูความสามารถและเขียนโครงการ 

วางแผนปฏิบัติงาน จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีความเปนไปไดสูง 

 3) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากฝายบริหาร 

 4) จัดประชุม ประสานแผนงานและโครงการ เปนการประสานงานอยางเปนทางการ 

เพ่ือใหทุกฝายไดรับทราบ แสวงหาความรวมมือกัน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ท้ังดานบุคลากร 

งบประมาณ และดําเนินการประสานงานอยางไมเปนทางการอีกสวนหนึ่ง 

 5) การดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดตามท่ีทุกคนไดรับ

มอบหมาย 

 6) การกํากับ ติดตาม และนิเทศซ่ึงมีการกํากับติดตามหลายสวนไดแก กํากับ                                                                 

ติดตามโดยคณะกรรมการในคณะเดียวกัน และกํากับติดตามโดยฝายบริหาร 

 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลดําเนินการดังนี้ 

 (1) ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง 

 (2) การประเมินผลจากฝายบริหารโดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

 8) การสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการนําขอมูลจาก                             

การประเมินผลมาวิเคราะหผล จัดทําขอมูลสารสนเทศ สรุปผล และนําผลไปใช 

             การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวม 

             คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการคัดเลือกจากบุคคลกลุมตางๆ จากผูปกครอง

นักเรียน ศิษยเกา ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ บุคคลสําคัญในชุมชน และผูแทนจากกลุมตางๆ ลวนเปน

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเอ้ือตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีตามระเบียบ

ของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ดวยการใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการ

บริหารการจัดการ ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ ชวยเหลือสนับสนุน และรวมรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ไดแก 

 (1) รวมคิดจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษา 
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 (2) รวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 2) การมีสวนรวมปฏิบัติงานและชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โดยมีสวนรวม

ทํางานกับผูบริหารและคณะครูทุกดาน ชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ 

 3) การมีสวนรวมแกปญหา โดยท่ัวไปมีมากและหลากหลายสาเหตุ 

 4) การมีสวนรวมรับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบ               

การบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 (1) การมีสวนรวมรับผิดชอบการบริหารจัดการดานการเงิน 

 (2) การมีสวนรวมรับผิดชอบบริหารพัฒนาบุคลากร 

 (3) การมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนางานการเรียนการสอน 

 (4) การมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนางานดานการปกครองนักเรียน 

 (5) การมีสวนรวมรับผิดชอบบริหารงานอาคารสถานท่ี 

 (6) การมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนางานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 5) การมีสวนรวม  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทหนาท่ีเปนผูมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 

 6) การ มีส วนร วมภาคภู มิ ใจ ในความสํ า เ ร็ จ  หรื อ มีส วนรับผลประโยชน                                                                              

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมรับรู มีความภาคภูมิใจในผลการกระทํา และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน 

และรับผลประโยชนในฐานะท่ีเปนผูสงบุตรหลานนักเรียนมาเขาเรียน 

             การบริหารโดยผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวม 

             สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษา ไดแก 

 1) มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร ไดแก 

การแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูปกครองนักเรียน แสดงความคิดเห็นผานการตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็น เพ่ือนําขอมูลไปประกอบการพิจารณา กําหนดเปาหมายการพัฒนา การเสนอแนะจาก

การมาใหคําปรึกษาหารือพูดคุยกับผูบริหาร คณะครู 

 2) มีสวนรวมปฏิบัติงาน อันไดแก การใหผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาดานอาคารสถานท่ี การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในรูปแบบวิทยากรบุคคลภายนอก ฯลฯ 

 3) มีสวนรวมตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณะครู ไดแก               

การตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนท่ีครูรายงานใหทราบเปนระยะๆ รวมประเมินผลคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา รวมเปนคณะกรรมการ เปนผูประเมินโดยตอบแบบสอบถาม เปนตน 
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 4) การมีสวนรวมรับผิดชอบ ชวยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงงานทุกๆ ดานของ                         

สถานศึกษา เชน รวมจัดกิจกรรมนักเรียน ดานสุขภาพอนามัยนักเรียน สนับสนุนทรัพยากร วัสดุ เงิน 

เปนตน 

             เทคนิควิธีการเสริมสรางพลังการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ 

             ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ทุกฝายมีการทํางานกันทุกข้ันตอน ตั้งแตวางแผน

ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล ตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน งานท่ีทํายอมมีความซับซอน มีปญหา

บาง เพ่ือใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น ประสบความสําเร็จ จึงมีเทคนิค

วิธีการเสริมสรางพลังในการมีสวนรวม ดังนี้ 

 

 1) การใชเทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล 

  โดยการบริหารท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของคือ ครู กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง

และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือใหเกิดความรอบคอบเปนการสรางการยอมรับ เปนการเสริมสรางพลังท่ี

เขมแข็ง เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ เพราะการบริหารแบบองคคณะบุคคลชวยใหเกิดพลัง

ความคิด รวมกันทํางาน รวมกันพัฒนา ปรับปรุงแกไขปญหา 

 2) การใชกระบวนการประชาธิปไตยเสริมสรางพลังของการมีสวนรวมใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

  โดยเนนวิถีชีวิตประชาธิปไตย สงเสริมใชคุณธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรมใน

การทํางานรวมกัน และการใชรูปแบบประชาธิปไตยในการดําเนินการ เชน รูปแบบคณะกรรมการ 

และการประชุม สงผลใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน เคารพในความคิดเห็น รวมพลังสรางสรรค

ความสําเร็จของงานไดเปนอยางดี     

 3) การใชเทคนิคการทํางานรวมกันเปนทีม (team works)  

 เปนการสรางความสัมพันธในการทํางานใหดีข้ึน จึงเสริมสรางพลังการทํางาน

รวมกันเปนทีม ซ่ึงมีทีมหลากหลายทํางานรวมกัน ทีมจะพาสมาชิกใหรวมมือกันสูความสําเร็จตาม

ความรับผิดชอบ  

 4) การใชเทคนิคกลุมสรางคุณภาพ (quality control circle) 

 กลุมสรางคุณภาพท่ีนํามาใชเสริมสรางหลักการมีสวนรวม โดยใหบุคลากรหรือ

สมาชิกไดรวมกลุมขนาดเล็ก โดยรวมแบบอิสระตามความรูความสามารถ ไดรวมกันทํากิจกรรม

เดียวกัน การแกปญหาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ท้ังการพัฒนาตนเองและพัฒนาซ่ึงกันและกัน     

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถท่ีสงผลตอความสําเร็จของตน 

 5) การใชเทคนิคการบริหารคุณภาพท้ังองคกร (total quality management) 
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 โดยหลักการสําคัญของการบริหารคุณภาพท้ังองคการมาใชเสริมสรางพลังการ   

มีสวนรวมใหเกิดพลังรวมกัน บริหารใหเกิดประสิทธิภาพ ไดแก ใหสมาชิกมุงม่ันตอคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยภาพรวม ใหเกิดการรับรูเขาใจลึกซ้ึงและเกิดจิตสํานึกท่ัวทุกคน ใหตั้งเปาหมาย      

การพัฒนาคุณภาพ คือ ผลสําเร็จของการศึกษา รวมกันวางแผน ติดตามความกาวหนาและ

ประเมินผล ชื่นชมความกาวหนาหรือความสําเร็จ ปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 6) การใชหลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) 

 เสริมสรางพลังการมีสวนรวม ไดแก หลักการกระจายอํานาจสูหนวยยอย 

หลักการมีสวนรวม ตัดสินใจรวมเปนเจาของสถานศึกษา รวมรับผิดชอบจัดการศึกษา หลักการ              

คืนอํานาจใหชุมชนในบางสวน                                                                                          

             ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม 

 1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลมีสวนรวมในการ              

เปลี่ยนแปลง เขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 

 2) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรับบริการตลอดจน     

ผูมีสวนเก่ียวของมีความราบรื่นมากข้ึน 

 3) ความผูกพันของพนักงานตอองคการเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานมีสวนรวม

กระบวนการขององคการท่ีสําคัญ เชน การตัดสินใจ โดยรวมคิด รวมทํามากข้ึน 

 4) ความไววางใจฝายบริหารมีมากข้ึน พนักงานมีสวนรวม จะมีความรูสึกเปน          

ท่ีไววางใจฝายบริหารมากข้ึน 

 5) การบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายข้ึน ถาหากวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูกพัน

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และไววางใจฝายบริหารมากข้ึน การบริหารจะมีความงาย 

 6) การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการตัดสินใจทางการ

บริหารมาจากบุคคลหลายฝายดวยกันในการคิดแกปญหา 

 7) การตัดสินใจโดยอาศัยการสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีข้ึน ซ่ึงจะชวยให

องคการมีสิ่งยอนกลับจากพนักงานไดเปนอยางดี 

 8) การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงาน

ใหดีข้ึน ซ่ึงทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาท่ีซับซอนท่ีเผชิญกับองคการไดดีข้ึน 

             อุปสรรคของการบริหารแบบมีสวนรวม 

             การบริหารแบบมีสวนรวมมีขอดีหลายประการ แตพบวาการบริหารแบบมีสวนรวมกลับ    

ไมแพรหลายในองคการปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไดแก 

 1) อุปสรรคทางดานองคการ ตัวขององคการเองทําใหเกิดอุปสรรคหลายอยางตอ  

การใชการมีสวนรวม อุปสรรคดังกลาว ไดแก ประเพณี ปรัชญา คานิยมและวัฒนธรรมขององคการ 
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คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานคุณภาพของเจาหนาท่ี โครงสรางขององคการ การขาด

บรรยากาศสนับสนุน และการขาดระบบการใหรางวลัในการมีสวนรวม 

 2) อุปสรรคดานการบริหาร อุปสรรคบางอยางเกิดข้ึนจากตัวผูบริหารเองท่ีขัดขวาง

การใชการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงไดแก นิสัยดานการบริหาร ความไมเขาใจในการบริหารแบบมี

สวนรวม ฐานคติของทฤษฎี X และการขาดความม่ันคงและความกลัว 

 3) อุปสรรคทางด านผู ใตบั ง คับบัญชา อุปสรรคหลายอยาง ท่ี เ กิด ข้ึนจาก                           

ผูใตบังคับบัญชามีหลายประการ ไดแก การขาดความสามารถในการมีสวนรวม การขาดความตองการ 

การขาดความรูเนื้อหา หรือความเชี่ยวชาญ การไมรูวาถูกคาดหวังใหมีสวนรวม ความกลัว และ    

ความเมินเฉย 

 4) อุปสรรคทางดานสถานการณ การใชการบริหารแบบมีสวนรวมอยางมี                        

ประสิทธิภาพอาจถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางดานสถานการณบางอยางดวย ไดแก เวลางาน อิทธิพล

ทางดานสภาพแวดลอม การเอาชนะอุปสรรคตางๆ การสรางบรรยากาศขององคการแบบสนับสนุน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง นโยบายและระบบการใหสิ่งตอบแทน การใหการฝกอบรม และ

การศึกษาความรูสึกไวตอสภาพแวดลอมตลอดจนความสํานึกรับผิดชอบเชิงสังคมของบุคคลและ

หนวยงานทางการศึกษา 

 

 

 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

             ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวคิดเรื่องประสิทธิผล เปนตัววัดและเปน

เครื่องตัดสินใจข้ันสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด ดังนั้น 

ประสิทธิผลจึงเปนสิ่งท่ีสมาชิกทุกคนรวมท้ังองคการปรารถนาและมุงหวัง 

             ประสิทธิผล (effectiveness) มีผูใหคํานิยามไวหลากหลายความหมายและแตกตางกัน                   

ข้ึนอยูกับลักษณะขององคการและมุมมองของผูวิจัยหรือนักวิชาการ แตละสวนมุงไปสูความสําเร็จของ

การบริหารองคการหรือหนวยงานใหดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไวดังท่ีจะ

กลาวตอไปนี้ 

             วันชัย ศิริรัตนปญญากร (2545, หนา 19) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง                                     

ความสําเร็จขององคการในดานปจจัยปอนเขา ดานกระบวนการบริหาร และดานผลผลิตท่ีสามารถ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
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             ศุภชัย โถบํารุง (2545, หนา 11) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง การทํางาน

ท่ีมุงใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีองคการกําหนด 

             อนันต กตารัตน (2545, หนา 16) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง ผลงาน

ของกลุมซ่ึงเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไว 

             สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หนา 283) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา 

หมายถึง ความสําเร็จในงานท่ีสามารถดําเนินกิจการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตางๆ     

ท่ีองคการตั้งไว 

             นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 46) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง                                      

คุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเปนสินคาหรือบริการ มีปจจัยหลายดาน เชน ภาวะผูนําของ

ผูบริหาร ระบบการบริหาร บรรยากาศของโรงเรียน และสิ่งแวดลอม ความสัมพันธท่ีดีระหวาง

โรงเรียนและชุมชน การสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ความคาดหวังท่ี

โรงเรียนมีตอนักเรียน กระบวนการทํางานในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ สําหรับนักวิทยาศาสตรให

ความหมายท่ีเปนนวัตกรรมหรือผลผลิตใหมๆ และนักสังคมสงเคราะหมองประสิทธิผลในรูปของ

คุณภาพและชีวิตการทํางาน ซ่ึงแตละปจจัยจะสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนและเกิดประสิทธิผล

ตรงตามเปาหมายท่ีวางเอาไว 

             สมหวัง มังธานี (2548, หนา 47) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง การบรรลุ

เปาหมาย หรือ วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียน       

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ตลอดจนปรับตัว

เขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน จนทําใหเกิด

ความพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

             เยาวดี จุฑาพรรณาชาติ (2549, หนา 31) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง

ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไป หรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  

             แฮนแมน และฟรีแมน (Hanman & Freeman, 1977, p. 109) ไดใหความหมายของ                                                                                

ประสิทธิผลวา หมายถึง การท่ีองคการสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมาย หรือ 

วัตถุประสงคขององคการท่ีกําหนดไว 

             ฮาล (Hall, 1991, p. 249) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง ความสามารถ

ขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอม เพ่ือใหไดทรัพยากรท่ีหาไดยากและมีคุณคาท่ี

จะนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินการขององคการ 

             จากความหมายของประสิทธิผลท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

             2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

54 

 

             ประสิทธิผลองคการ (organization effectiveness) มีความสําคัญยิ่งในการบริหาร                     

องคการ เปนการตัดสินใจวาการบริหารองคการจะสําเร็จหรือไมเพียงใด โรงเรียนถือเปนองคการใน

ระบบสังคมหนึ่ง ในท่ีนี้จะกลาวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาในความหมายเดียวกับประสิทธิผล

องคการ มีนักการศึกษาไดใหความหมายของคําวาประสิทธิผลองคการ ประสิทธิผลโรงเรียนไว

แตกตางกัน สวนใหญมุงผลสําเร็จของงานหรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี ้

             ภารดี อนันตนาวี (2551, หนา 204) ไดใหความหมายประสิทธิผลองคการ หมายถึง การท่ี

องคการไดดําเนินงานใดๆ โดยการใชทรัพยากรตางๆ จนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆ ท่ีองคการตั้งไว 

             วัชราภรณ ศรีเมืองชาง (2552, หนา 25) ไดใหความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน                                

หมายถึง ความสําเร็จของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยูในระดับสูง สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดและชุมชนให

ความรวมมือเปนอยางดีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             ณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 35) ไดใหความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง 

โรงเรียนท่ีมีความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมบูรณาการผสมผสาน คงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจ 

และผลสําเร็จของการทํางานใหโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถใน   

การผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก และรวมท้ังสามารถแกปญหา

ภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

             เนียม ผะกาแกว (2554, หนา 35) ไดใหความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง                                                                                                       

ผลสําเร็จของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี

กําหนดไวอยางครบถวนสมบูรณ โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

             นอมจิตร แกวประทีป (2554, หนา 53) ไดใหความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษา                                    

หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือความพึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการบรรลุเปาหมาย 

วัตถุประสงคขององคการ สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา พิจารณาจากความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจน

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาจนทําใหเกิด   

ความพอใจในการทํางาน 

             นัตธิณี จงรักษ (2554, หนา 24) ไดใหความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง การท่ี

โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือความสําเร็จตามเปาหมายท่ีโรงเรียน

กําหนดไว โดยสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 
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สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีบีบบังคับได รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

หรือความพึงพอใจในการทํางานของครู ตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการ ผสมผสานเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนตามท่ีตั้งไว 

             แฮนแนน และฟรีแมน (Hannan & Freeman, 1997, p. 109)  ได ใหความหมาย                                                                                                                                                                                                         

ประสิทธิผลองคการ หมายถึง การท่ีองคการสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค

ขององคการท่ีกําหนดไว 

             ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2005, p. 373) ไดใหความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน 

หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของวิชาการหรือความพึงพอใจในการทํางานของครู หรือขวัญของสมาชิกใน

โรงเรียนอยูในระดับดี และสรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน พิจารณาจากตัวบงชี้ 4 ประการ คือ 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม และความสามารถ

ในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

             จากความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนผลลัพธของโรงเรียน โดยผูนําเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน    

การดําเนินการ ประสานงานกับบุคลากรและทุกสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพและตรงตาม

ความตองการของสังคม 

             2.3.2 ความสําคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

             องคการหรือหนวยงานใดท่ีบุคลากรปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย            

มีประสิทธิผลยอมเปนท่ีพอใจของผูบริหารหรือเจาของกิจการ สถานศึกษาก็เชนเดียวกันประสิทธิผล

ของสถานศึกษายอมแสดงถึงความสามารถของผูบริหาร คณะครู บุคลากร ในการบริหารจัดการศึกษา

บรรลุตามวัตถุประสงค เปนท่ีพอใจของผูรับบริการ ตามท่ีนักการศึกษาหลายทานใหแนวคิดไว ดังนี้ 

             วาสนา ไชยพรรณนา (2546, หนา 28) ไดกลาวถึงความสําคัญประสิทธิผลของสถานศึกษา

วาเปนปจจัยหนึ่งท่ีใชเปนเครื่องมือตัดสินวา การบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จมากนอย

หรือไม เพียงใด 

             ภารดี อนันตนาวี (2551, หนา 204) ไดกลาววา ประสิทธิผลขององคการมีความสําคัญตอ

องคการ ดังนี้ 

                     1) ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคกับการจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม 
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                     2) ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนท่ีกําหนด การดําเนินงานในแตละกิจกรรม

ยอมตองมีการวางแผน กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจหนาท่ี   

การบริหาร การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

                     3) ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานท่ีดําเนินการไดตาม

แผนงานกับวัตถุประสงคขององคการท่ีคาดหวัง ถาผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ         

ความคาดหวังขององคการ แสดงวาองคการมีประสิทธิผล 

             Seldin (1988, p. 24) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประเมินประสิทธิผลองคการหรือ

สถานศึกษาวา เพ่ือนําผลการประเมินดังกลาวไปปรับปรุงใหมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด 

และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารเปนอันดับรอง 

             จากความสําคัญของประสิทธิผลสถานศึกษาท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา ประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเปนเรื่องสําคัญท่ีผูบริหารตองคํานึงและนํามาเปนประเด็นในการพิจารณาประกอบ

รายละเอียด เพ่ือประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาสถานศึกษา และประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง 

             2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

             นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบันวาแนวคิดเรื่องประสิทธิผล เปนตัววัดและ

เปนเครื่องตัดสินใจข้ันสุดทายวา การบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด สรุปได

ดังนี้ 

             อํารุง จันทวานิช และคณะ (2546, หนา 20-23) ไดเสนอแนวคิดของโรงเรียนท่ีสมบูรณแบบ

วาตองประกอบดวย 

 1) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข 

เรียนตอและประกอบอาชีพได 

 2) โรงเรียนเปนท่ีชื่นชมของชุมชน 

 3) โรงเรียนเปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอ่ืนๆ 

 4) การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 6) การบริหารจัดการท่ีดีใชโรงเรียนเปนฐานและเนนการมีสวนรวม 

 7) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 

 8) มีครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจํานวนเพียงพอ 

 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 

 10) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
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 11) สื่ออุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย 

 12) แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 

 13) งบประมาณมุงเนนผลงาน 

 14) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดลอม                                         

เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

             ศรีเพ็ชร จันทรสองศรี (2548, หนา 30) ไดสรุปสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลไววามี                                                                           

องคประกอบ ดังนี ้

 1) มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสถานศึกษา สามารถผสมผสานความตองการ

ของบุคลากรได 

 2) สถานศึกษามีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ียืดหยุน 

 3) มีความอิสระในการเสนอขอคิดในการแกปญหา 

 4) ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายนํามาซ่ึงผลผลิตท่ีสูงของ              

สถานศึกษา 

             ลูเนนเบิรก และออสเตน (Lunenburg & Ornstein, 1996, p. 348) ไดศึกษาเก่ียวกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนจากโครงการ connecticut school effectiveness project และสรุป

ลักษณะของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

 1) มีสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (a safety and orderly environment) 

และไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน 

 2) พันธะกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (a clear school mission) บุคลากรมี                               

สวนรวมในภาระผูกพันของเปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

 3) มีภาวะผูนําทางวิชาการ โดยท่ีผูบริหารตองมีความเขาใจและประยุกตใช              

คุณลักษณะของงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล (instructional effective) 

 4) มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (a climate of high expectation) โดยท่ี

อาจารยตองสามารถแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบื้องตนใหนักเรียนเห็นได 

 5) ทุมเทเวลาในการทํางาน (high time on task) เพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรียน

การสอนและพัฒนาทักษะ 

 6) มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางส มํ่าเสมอ ( frequent                                                                 

monitoring of student program) เพ่ือนําผลมาปรับปรุงตอไป 

 7) มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครอง (positive home school relations) โดยท่ี

ผูปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและชวยเหลือสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 
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             เอดมอนดส (Edmonds, 1997, p. 38) ไดใหความสําคัญขององคประกอบท่ีจะทําใหเกิด

ประสิทธิผลในโรงเรียนไว ดังนี้  

 1) ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนําสูงโดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 

 2) เนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียน 

 3) ตั้งความหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 

 4) มีการประเมินผลนักเรียนอยางมีระบบ และสมํ่าเสมอ 

 5) มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 

             เปอรก้ี และสมิธ (Parkey & Smith, 1998, p. 87) ใหความสําคัญขององคประกอบท่ีจะ

ทําใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนไว ดังนี้  

 1) ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําทางดานการเรียนการสอน 

 2) มีหลักสูตรท่ีมีจุดมุงหมาย และไดรับการวางแผนไวอยางดี 

 3) มีเปาหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจน และมีความหวังสูง 

 4) มีการทํางานตรงตามเวลา 

 5) สํานึกถึงความสําคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 

 6) มีบรรยากาศท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 

 7) มีสํานึกความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 

 8) มีพัฒนาบุคลากร สงเสริมสวัสดิการ และความม่ันคงกับบุคลากร 

 9) มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวมและมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 

 10) ผูปกครองเขามามีสวนรวมการไดรับการสนับสนุนโดยตรง 

             คลิกแมน กอรดอน และโรสกอรดอน (Glickman Gordon & Ross-Grodon, 2001, p. 49) 

ไดสรุปคุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารงานไวดังนี้ 

 1) ผูบริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูนําซ่ึงรวมถึงภาวะผูนําของครูดวย 

 2) ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 3) การมีสวนรวมของผูปกครอง 

 4) การมีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 

 5) ไดรับการสนับสนุนท้ังจากภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียน การจัดกิจกรรม 

ดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

 6) เนนท่ีการเรียนการสอน 

 7) มีการพัฒนาท่ีตอเนื่อง เชน การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน 

 8) มีแผนการสอนท่ีดี 

 9) ครูมีความรวมมือกัน 
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 10) มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรียน 

 11) มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

 12) ใชวิธีการหลากหลายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

             เซอรจิโอวานี (Sergiovanni, 2001, pp. 23-24) ไดเสนอวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลควร

จะมีลกัษณะ ดังนี้ 

 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 

 3) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 

 4) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 

 5) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 

 6) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค 

 7) ชุมชนเขามามีสวนรวม 

             จากแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา สถานศึกษาท่ี

มีประสิทธิผลนั้นประกอบไปดวย ความพรอมในดานบุคลากร และพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

ตลอดจนมีบรรยากาศของการเรียนรู โครงสรางระบบบริหารท่ีชัดเจน ผูนําและบุคลากรมีสวนรวม

ผสมผสานความตองการ และมีจุดมุงหมายรวมกัน รวมมือ รวมใจปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม และสนับสนุนในการจัดกระบวนการ

เรียนรู ประเมินผลนักเรียนและบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

             2.3.4 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 

             การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา เปนการวัดผลลัพธจาการปฏิบัติงานเทียบกับ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ถาสถานศึกษามีผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ บรรลุหรือ

เกินเปาหมายท่ีตั้งไว ถือวาสถานศึกษานั้นมีประสิทธิผล โดยมีผูเสนอแนวคิดการประเมินประสิทธิผล

ของสถานศึกษาไว ดังนี้ 

             แคมพเบลล (Campbell, 1977, pp. 13-35) และสเตียรส (Steers, 1975) ไดเสนอการวัด

ประสิทธิผลไว ดังนี้ 

 1) การปรับตัว ประกอบดวย 

 (1) ความสามารถในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม 

 (2) การใชนวัตกรรมใหมในการบริหารงาน 

 (3) การเจริญเติบโตขององคการ 

 (4) การพัฒนาคุณภาพองคการอยางตอเนื่อง 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

60 

 

 2) การบรรลุเปาหมายองคการ 

 (1) การบรรลุวัตถุประสงคของงาน และโครงการตางๆ 

 (2) ความมีคุณภาพของปจจัยกระบวนการ และผลผลิตขององคการ 

 (3) ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีองคการตองการ 

 (4) ประสิทธิภาพในการทํางานขององคการ 

 3) การบูรณาการ 

 (1) ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 

 (2) บรรยากาศองคการ หรือสุขภาพจิตของบุคลากร 

 (3) การติดตอสื่อสารในองคการ 

 (4) การวัดระดับ และแกปญหาความขัดแยง 

 4) คุณธรรมจรยิธรรม 

 (1) ความจงรักภักดีของบุคลากรตอองคการ 

 (2) การกําหนดเปาหมายชีวิตของบุคลากร 

 (3) แรงจูงใจในการทํางาน 

 (4) ความเปนตัวของตัวเองของบุคลากรแตละคน 

             มอท (Mott, 1972) ไดผสมผสานแนวความคิดท้ังแงเปาหมาย และระบบทรัพยากรมาเปน

เกณฑในการพิจารณาประสิทธิผลการเรียน มิสเกล และเฟอรกูสัน (Miskel & Ferguson, 1985, p. 55) 

ไดพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลเรียก IPOE (Index of perceived organizational effectiveness) 

ซ่ึงมีการพัฒนาเครื่องมือของ Mott ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดาน คือ 

 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน ใหมีทัศนคติทางบวก 

 3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียน ใหเขากับสภาพแวดลอม 

 4) ความสามารถการแกปญหาในโรงเรียน 

             ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 380-383) ไดเสนอรูปแบบการประเมินแบบ

บูรณาการตามทฤษฎีของ พารสัน (Parsons) ท่ีถือวาองคการเปนระบบสังคม ความอยูรอดของระบบ

สังคมจะข้ึนอยูกับหนาท่ีท่ีสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงหนาท่ีเหลานี้ เปนพ้ืนฐานท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยากร

และสามารถพิจารณาถึงเปาหมายขององคการได ตลอดจนทุกระบบสังคมตองสามารถแกปญหา

พ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

 1) การปรับตัว (adaptation) หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการปรับเปลี่ยน

หรือพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินงานไดอยางสอดคลองกับ
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บทบาทหนาท่ี และสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากการยอมรับในความสามารถ

และความรวดเร็วในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

 2) การบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (goal attainment) หมายถึง ความสามารถ

ของโรงเรียนในการดาํเนินงานตามบทบาทหนาท่ี มีการกําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางชัดเจน

เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น 

 3) การบูรณาการ (integration) หมายถึง การสรางความม่ันคงของสังคมภายในระบบ 

ไดแก กระบวนการของโรงเรียน การประสานงาน และความสัมพันธทางสังคมใหมีลักษณะเปนหนวย

เดียวกัน 

 4) การมีจิตมุงตอองคการ (latency) หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนท่ีทําให

บุคลากรในโรงเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการทํางาน ลักษณะงาน คาตอบแทน เพ่ือนรวมงาน ลักษณะ

การบริหาร หรือความกาวหนาในอาชีพ 

             กิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson, et al., 1997, p. 27) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล

ขององคการไววาประกอบไปดวยตัวบงชี้ 4 ตัว คือ 

 1) ความพึงพอใจของคร ู

 2) การปรับเปลี่ยน 

 3) ประสิทธิภาพ 

 4) การพัฒนา 

             ฮอ ย  แ ล ะ มิ ส เ กล  ( Hoy & Miskel, 2001, pp. 293-297) ไ ด เ ส น อแ นว ท า ง ใ น                                                          

การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว ดังนี้ 

 1) การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย (goal model of organizational 

effectiveness) เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับวาบรรลุ

เปาหมายองคการหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใชเปาหมายองคการเปนเกณฑ            

ใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายหรือผลสุดทายมากกวาวิธีการ ดังนั้นผูบริหารในองคการจะตอง

กําหนดเปาหมายท่ีสามารถทําได หรือเปาหมายท่ีเปนจริงท่ีสามารถวัดได 

 2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร (the system resource 

model of organizational effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการ

ในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ อันจะทําใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ รวมท้ังเปนความสามารถขององคการท่ีจะนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดและ  

มีคุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการขององคการ     

ซ่ึงเปนการเนนปจจัยตัวปอนเขา (input) มากกวาผลผลิต (output) 
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 3) การประเมินประสิทธิผลตามรูปแบบบูรณาการท่ียึดการบรรลุเปาหมายและ

รูปแบบระบบทรัพยากร (an integrated goal and system – resource model of effectiveness) 

โดยเนนลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก มิติเวลา กลุมผูเก่ียวของ และใชเกณฑประเมินหลายเกณฑ ดังนี้ 

 (1) มิติเวลา (time) การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตองคํานึงถึงมิติเวลา

เปนสําคัญ เพราะการประเมินในชวงเวลาตางกัน อาจทําใหผลการประเมินแตกตางกัน 

 (2) กลุมผูเก่ียวของ (multiple constituencies) เปนกลุมคนท้ังภายในและ                                                                 

ภายนอกองคการท่ีสนใจผลขององคการ สําหรับเกณฑประสิทธิผลจะสะทอนความคิดและคานิยมของ

กลุมผูเก่ียวของ เกณฑท่ีกําหนดข้ึน จึงเกิดจากการเชื่อมโยงความคิดของผูเก่ียวของ 

 (3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (the multiple criteria of  effectiveness) 

เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการโดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผล เรียกวา การวัด

ประสิทธิผลเชิงซอน (multiple effectiveness measurement) พิจารณาตัวแปรหลักท่ีอาจมีผลตอ

ความสําเร็จขององคการและพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน การวัด

ประสิทธิผลวิธีนี้เกิดจากแนวคิดท่ีวาองคการเปนระบบสังคมท่ีมีชีวิต มีความตองการหรือขอเรียกรอง 

ซ่ึงองคการจะตองจัดหาเพ่ือความอยูรอดหรือเพ่ือทํางานท่ีมีประสิทธิผล 

             จากการศึกษาเกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา 

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองเปนโรงเรียนท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคหรือผลสําเร็จของงาน และ

มีความคาดหวังสูง โดยเปนความคาดหวังของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน ผูบริหาร ครู ตองมี

ภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวางแผน มีทรัพยากรพอเพียงและมีคุณภาพ  

             ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาประสิทธิผลสถานศึกษาของ มอท (Mott, 1972, p. 97; 

cited in Hoy & Miskel, 2013, pp. 319-320) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวยประสิทธิผล

ของสถานศึกษา 4 ประการ คือ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง                                

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการพัฒนา                          

ปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  

 หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิภาพของสถานศึกษาท่ีสราง

ความเชื่อม่ันไดสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนประการหนึ่ง ไดแก สถานศึกษา

นั้นไดมีนักเรียนเขาเรียนปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก 

สถาบันศึกษาท่ีมีท้ังปริมาณสูงและคุณภาพสูงดังกลาวนี้ ไดแก สถาบันในเมือง สถาบันระดับจังหวัดท่ี

มีชื่อเสียง สถาบันศึกษาท่ีมีความพรอมท้ังดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก

อยางเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ สิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัว สามารถ
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ในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากร คือ ครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน

การบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนนั้น สวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนเปนเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ควรจะพิจารณาถึงสวนตางๆ ไดแก 

การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง         

ความปรารถนาและความคาดหวังตางๆ รวมท้ัง การประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม 

คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาว นับเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคม          

มีความคาดหวัง และมีความตองการอยางมาก (Mott, 1972; อางถึงใน ทินกร ประเสริฐหลา, 2553, 

หนา 42-43) จึงอาจกลาวไดวา คุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษา

เลาเรียน มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาตางๆ 

สูงเปนท่ีนาพอใจแลว ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตางๆ 

ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 องคประกอบตางๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ

ของนักเรียนนั้น นอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก อาคารสถานท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการ

ของผูบริหาร บรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด ราบรื่น สวยงาม วัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอและทันสมัยตอ

การเรียนการสอนแลว บุคลากรท่ีสําคัญ ไดแก ผูบริหารและครู เปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หากผูบริหารเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารงานอยาง        

มีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการในสถานศึกษาอยางแทจริง หาแนวทาง

การสงเสริมและพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล 

ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทและหนาท่ี

ของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนได    

อยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการ และผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับ

พฤติกรรมใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลว เปนท่ีเชื่อวา

สถานศึกษานั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงค เกิดประสิทธิผลในดานปริมาณ และคุณภาพของผูเรียน 

 บลูม (Bloom, 1976; อางถึงใน ปญจา ชูชวย, 2551, หนา 12) กลาววา ปจจัยท่ี

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 3 ลักษณะ คือ  

 (1) พฤติกรรมทางดานความรูความคิดของนักเรียน (cognitive entry behaviors) 

หมายถึง ความสามารถในดานตางๆ ของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย ความถนัด และความรูพ้ืนฐานเดิม

ของนักเรียน  

 (2) คุณลั กษณะด า น จิ ต ใ จ  (affective entry characteristics) หมาย ถึ ง                                                                                                                                                                       

สภาพการณท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ เจตคติตอเนื้อหาวิชา สถาบัน และ
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ระบบการเรียน การยอมรับความสามารถของตนเอง และลักษณะบุคลิกภาพ ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้ 

อาจเปลี่ยนแปลง หรือคงอยูได 

 (3) คุณภาพการสอน (quality of instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพซ่ึงผูเรียน

จะไดรับผลสําเร็จในการเรียนรู ไดแก การไดรับการแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน      

การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และการรับรูผลสะทอนกลับของการกระทําวาถูกตอง

หรือไม 

 จันทมา นนทิกร (2552, หนา 16-78) ไดสังเคราะหวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ                                                                                                        

(best practices) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเดน แลวจําแนกเปน

ประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

 ก. การจัดการความรูเพ่ือกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ                                                                     

การศึกษาของโรงเรียน 

 ข. การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 ค. การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ ์                                                           

ทางการเรียน 

 ง. การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 

 จ. การประสานงานกับผูปกครองเพ่ือเฝาระวังและติดตามแกไขปญหา 

 (2) วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการได 3 รูปแบบ คือ 

  รูปแบบท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนตาม

เกณฑท่ีคาดหวัง มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

 ก. การปรับเปลี่ยนทาทีของครูในการจัดการเรียนรู 

 ข. การกําหนดเกณฑท่ีคาดหวังและเกณฑการประเมินผล 

 ค. การจัดกลุมผูเรียนท่ีเหมาะสม 

 ง. การกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรม 

 รูปแบบท่ี 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

 ก. การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนพิเศษ 

 ข. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ      

 รูปแบบท่ี 3 การชวยเหลือนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการจบหลักสูตร 

 ก. การดูแลใกลชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและใหโอกาสนักเรียน 

 ข. การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือใหไดตามเกณฑการจบหลักสูตร      

 (3) การจัดหลักสูตรนอกระบบ 
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 เปนการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดยไมติดระบบปกติ ซ่ึงอาจใช

นวัตกรรมในการบริหารและดําเนินการ 

 เอนก บุญสวน (2553, หนา 12) กลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไดแก ความรูพ้ืนฐานเดิม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ บรรยากาศในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ

เพ่ือน คุณภาพการสอนของครู ความถนัดทางการเรียน สภาพแวดลอมทางบาน ความคาดหวังใน  

การเรียน และนิสัยทางการเรียน 

 กรรณิการ ภิรมยรัตน (2554, หนา 2-3) กลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพศ รายไดของผูปกครอง การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง การใชเวลา

เพ่ือการเรียน และเจตคติตอการเรียน  

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนท่ีไดเขาเรียน ใหจบการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑ เปาหมาย และ

มาตรฐานของหลักสูตร ใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพเปนรายบุคคลและทุกคน (ประกอบ       

มณีโรจน, ออนไลน, 2554) 

 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ออนไลน, 2554)  

 (1) จัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินการอยางชัดเจน 

 (2) เรงรัดใหมีฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปน

รายบุคคล ระดับโรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 

 (3) พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยใชพัฒนากลุมเครือขาย

สถานศึกษาแตละอําเภอ ชมรมครูแตละกลุมสาระการเรียนรู หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 

 (4) พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลอง

กับความตองการ ความสามารถของผูเรียน 

 (5) จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน 

วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู (หากดําเนินการประสานงานในรูปแบบ

เครือขายเครื่องมือการประเมินคุณภาพมีการแลกเปลี่ยนเครื่องมือการประเมินคุณภาพใหนักเรียน

ไดรับการประเมินจะเพ่ิมประสบการณใหกับผูเรียน) 

 (6) มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินการท่ีชัดเจน 

 (7) รายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบท่ีกําหนดตอคณะกรรมการสถานศึกษา

และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 สุพักตร พิบูลย (ออนไลน, 2554) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์                   

ทางการเรียนโดยใชแนวคิด “empowerment approach” และ “theory - driven approach” 

ไวนาสนใจมาก ดังมีรายละเอียดของกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปไดดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 taking stock คือ การตรวจสภาพปจจุบันเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหวาโรงเรียนเรามีคุณภาพมากนอยเพียงใดเปน            

การวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูล (baseline) เชน พิจารณาจากผลการสอบ o-net, N.T. หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําปของสถานศึกษา 

 ข้ันท่ี 2 setting  goal เปนการกําหนดเปาหมายความสําเร็จ เปนตนวา ภายในป 2554 

เราตองมี 

 ก. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 

 ข. กลุมสาระการเรียนรูหลักอยางนอยรอยละ 90 อยูในระดับดีมาก 

 ค. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมิน o-net จะตองเพ่ิมข้ึน

อยางนอยรอยละ 5 ของฐานเดิม 

 ข้ันท่ี 3 developing strategies and implementing มุงพัฒนากลยุทธแลวนํา

กลยุทธสูการปฏิบัติ ตัวอยางของกลยุทธ เชน 

 ก. ขับเคลื่อนหองเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแตละรายวิชา แตละกลุม

สาระการเรียนรู แมแตครูทุกคนตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ และดําเนินการยกระดับ

คุณภาพใหไดตามเปาหมาย 

 ข. ปฏิรูปการบริหารจัดการหองเรียนประจําชั้นกําหนดเกณฑ “หองประจําชั้น/

ท่ีปรึกษาคุณภาพ” 

 ค. บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเนนการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอยางเปนระบบ

ตามกรอบหลักวิชา 

 ข้ันท่ี 4 documenting progress เปนข้ันตอนการประเมินรวบรวมเอกสาร                                   

หลักฐานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของงานตามเปาหมาย 

 ท้ังนี้ การดําเนินงานแตละข้ันตอนเนน “การมีสวนรวม” ของ ครู อาจารย                               

ผูเก่ียวของฝายตางๆ เชน กรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา เปนตน 

                      อนุวัติ คูณแกว (2555, หนา 20) กลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไดแก เวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา นิสัยในการเรียน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ

ความสัมพันธกับเพ่ือน 

                      นพพร แทนนิล (ออนไลน, 2556) ไดรวบรวมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์                                                    

ทางการเรียนในสถานศึกษาไว ดังนี ้
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                      (1) ผูบริหารสถานศึกษา 

                         ก. มีขอมูลสารสนเทศผลการประเมิน O-net, NT และ LAS ของทุกระดับชั้น

และทุกหองเรียน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารจัดการ 

                         ข. มีการสราง/จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเครื่องมือการนิเทศภายใน เพ่ือ                                                                                                                                                                        

ยกระดับผลสัมฤทธิ์       

                         ค. มีแผนการนิเทศภายใน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                         ง. มีการดําเนินการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศ โดยใชสื่อ นวัตกรรมท่ี

จัดหา/สรางข้ึน 

                         จ. มีวิธีปฏิบัติ ท่ีดีดานบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ท่ีเหมาะสมกับ                     

โรงเรียนของตนเอง 

                         ฉ. มีรายงานผลการนิเทศภายใน 

                      (2) คร ู

                         ก. มีขอมูลสารสนเทศผลการประเมิน O-net, NT และ LAS ของนักเรียนเปน

รายบุคคล เพ่ือใชเปนขอมูลฐานในการวางแผนจัดการเรียนรู 

                         ข. มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียนรายบุคคล 

                         ค . มีและใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิด                                    

การเรียนรูเต็มศักยภาพ 

                         ง. มีรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

                      สรุปไดวา ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

จัดโครงการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรมเพ่ือ

การเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม สอดคลองกับความสามารถของ

ผูเรียน และมีการนิเทศภายในเพ่ือกํากับ ติดตาม ทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

 2) ดานความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

                      หมายถึง มีความคิดเห็น ทาที ความรูสึก หรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษา 

แสดงออกในทางท่ีดีงาม สมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคม การศึกษานอกจาก

จะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ังสี่ดาน คือ ทางรางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาการสวน

ตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมี

ความคิดสรางสรรค ดานสังคมสามารถนําความรูความสามารถ และทักษะอันจําเปน นําไปใชในการ

ดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางเปนสุข และดานจิตใจ รูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
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อยางเหมาะสมและดีงามแลว ทัศนคติทางบวกจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผูไดรับการศึกษาครบถวนท้ังสี่

ดานดังกลาวแลว ผูท่ีมีทัศนคติทางบวกจะเปนผูท่ีมีความรูสึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เปนท่ี

พึงประสงคของสังคม โดยสวนรวมมีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตาน มีความม่ันคงทางจิตใจ           

มีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน และปฏิบัติตามดวยความจริงใจ มีจิตใจเปน

ประชาธิปไตย ยอมรับ และเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยู

รวมกันในสังคม เปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนากับ

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ตลอดจนสามารถ

ดําเนินการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนา

ตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

                      นิภา  แกวศรี งาม  (2548 , หนา  76)  ใหความหมายการคิดเชิ งบวกว า             

เปนกระบวนการทางความคิดของบุคคลท่ีเ กิดจากการท่ีคนมีรูปแบบการรับรูและการคิด 

(perception and cognitive style) ไปในทิศทางท่ีดี มองและรับรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง     

ดวยอารมณท่ีผองใส จึงทําใหมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม เปนการโนมนาวจิตใตสํานึกท่ีดี 

                      รัตนา บรรณาธรรม (2548, หนา 1) ใหความหมายการคิดเชิงบวกวา การคิดเชิงบวก

เปนศิลปะสําคัญของการดํารงชีวิตใหมีความสุข เปนกลอุบายกลอมใจใหยอมรับสภาพปญหาท่ีกําลัง

ปรากฏ เพ่ือใหมีกําลังใจและความเขมแข็งในการตอสูกับชีวิตตอไป 

                      เวรา  ไฟฟ เฟอร  (2002 , pp. 16–27) ใหความหมายการคิดเชิงบวกวา           

เปนการสรางเจตคติท่ีดีตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสภาพการณเจตคติท่ีเปนบวก ทําใหสามารถอยูในโลกท่ี

สับสนวุนวายนี้ไดอยางประสบความสําเร็จและมีความสุข 

                      เฉลิมชัย  เลิศทวีพรกุล (2551, หนา 9-123) ไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

นักเรียนใหเกิดทัศนคติเชิงบวก 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

                      (1) โนมนาวใหนักเรียนควบคุมตนเองใหมีจิตสํานึกคิดเชิงบวก ศรัทธาในความงาม

ความฝน ถาคิดวาทําไดแลวคุณจะทําไดและลงมือทําเดี๋ยวนี้ กฎของความสําเร็จ คือ ลงมือทําเดี๋ยวนี้ 

                      (2) ฝกใหนักเรียนเอาใจจดจอกับสิ่งท่ีพึงปรารถนาและหลีกจากสิ่งท่ีไมพึง

ปรารถนา โดยการสรางมโนภาพ ถายทอดความคิดออกมาเปนรูปภาพ เพราะรูปภาพหนึ่งรูปมีคา

เทากับคําพูดพันคํา เม่ือประสบปญหา ลมเหลว พายแพหรือไมสบอารมณ ใหตอบโตดวยความคิด   

เชิงบวก ท่ีจบไปแลวคือจบ เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได แตเราสามารถเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับ

สิ่งท่ีจะเกิดในปจจุบันและอนาคต วันวานผานไปแลว พรุงนี้ยังมาไมถึง จงทําวันนี้ใหดีท่ีสุด ครูควรฝก

ใหนักเรียนยอมรับวาทุกปญหามีทางออกเสมอและเปนทางออกท่ีสวยงามดวย 

                      (3) ยึดกฎใจเขาใจเรา กฎมนุษยทองคํากลาววา จงปฏิบัติตอผูอ่ืนในลักษณะ

เดียวกับท่ีเราตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา ครูควรฝกใหนักเรียนแบงปนสิ่งของท่ีมีใหผูอ่ืน เปนการเสีย
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เพ่ือได และการใหเพ่ือเพ่ิม เม่ือชวยเหลือผูอ่ืนก็เหมือนไดชวยเหลือตนเอง การใหจึงควรเปนการใหเกียรต ิ

ใหโอกาสและการใหอภัยซ่ึงเปนคุณธรรมสูงสุดของมนุษย 

                      (4) ขจัดความคิดเชิงลบออกใหหมด ดวยการใหนักเรียนทบทวนตนเอง จากสาเหตุ

ท่ีทําใหคิดเชิงลบ 3 เรื่อง คือ 

                         ก. การนําอดีตท่ีเคยผิดหวัง ลมเหลว เราไมมีทางทําได มาตอกย้ําตัวเอง นั่นคือ

ขาดความม่ันใจ 

                         ข. ปฏิเสธคนอ่ืนรอบขาง โดยรูสึกวาคนอ่ืนคงดีใจเม่ือเราลมเหลว ทําให                     

โอกาสท่ีจะรวมมือทํางานหรือแชรความรูสึกกับคนอ่ืนไมสามารถเกิดข้ึนได 

                         ค. คิดวาอะไรท่ีไมสําเร็จก็ไมมีทางแกไขหรือไมมีทางออกอ่ืนอีกแลว เชน เด็ก

ท่ีเอนทรานซไมติด ก็ฆาตัวตาย ท้ังท่ีความเปนจริงเราก็สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยเปด หรือ

มหาวิทยาลัยเอกชนไดเหมือนกัน ครูจึงไมควรตอกย้ําปมดอยของนักเรียน ควรใหเขาไดบอกสิ่งท่ีเขา

ประสบความสําเร็จและภูมิใจในตนเองเพ่ือขจัดความคิดเชิงลบออกใหหมด 

                      (5) ใหนักเรียนไดใชชีวิตอยางมีความสุข แลวแบงปนความสุขใหผูอ่ืนดวย ครูตอง

มีความเมตตาเปนฐาน ไมกดดันใหเกิดความกังวล เปลี่ยนความกังวลใหเปนกังวลอยางสรางสรรค    

ฝกใหยึดกฎในการแกปญหาความกังวล 2 ขอ คือ ใหคิดถึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึนกับปญหาหรือ

ความนาจะเปน กับสิ่งท่ีเขากังวลและสิ่งท่ีเกิดข้ึนในท่ีสุดมีความเปนไปไดสูง ครูควรชวยใหนักเรียน

สามารถควบคุมสถานการณ ตอบสนองตอปญหาเชิงบวก สรางนิสัยมองโลกในแงดีในทุกๆ 

สถานการณ 

                      (6) สรางนิสัยใจกวางใหเกิดข้ึนกับนักเรียน การเปดใจกวางเพ่ือยอมรับผูอ่ืนใน

รูปแบบท่ีเขาเปน มองหาจุดดีและเรียนรูท่ีจะชอบผูอ่ืน ฝกใหนักเรียนนึกถึงบุคคลผูหนึ่งท่ีเขายอมรับ

ไมคอยได โดยใหเขียนชื่อเขาคนนั้น แลวฝกยอมรับในสิ่งท่ีเขาเปนโดยไมปลอยใหความรูสึก           

มาครอบงําจิตใจ ฝกใหนักเรียนเคารพในบุคคลอ่ืนแลวนักเรียนก็จะไดรับการเคารพกลับคืน 

                      (7) ใหนักเรียนเตือนตนเองดวยการคิดเชิงบวก ใหนักเรียนไดควบคุมสิ่งเราจิตใจท่ี

เกิดข้ึนภายนอก การฝกการควบคุม 3 รูปแบบ คือ การเตือน จากสิ่งเราจิตใตสํานึก คือ การมองเห็น 

การไดยิน สัมผัสทางกาย รสชาติและกลิ่น การเตือนตนเองใหพบกับแงมุมสนุกสนาน หัวเราะกับ

ขอผิดพลาด ไมเครียดและมีอารมณขันขณะเกิดปญหา การเตือนอัตโนมัติ คือ ใหนักเรียนไดรับรู

ขอมูลท่ีดีๆ เพ่ือใหการแกปญหาใหเกิดผลลัพธท่ีดีออกมา 

                      (8) พลังแหงการอธิษฐาน เม่ืออธิษฐานจะเกิดแรงศรัทธาและความเชื่อม่ันในสิ่งท่ี                  

มุงหวัง การอธิษฐานไดผลดีท่ีสุดคือการเชื่อม่ันอยางแทจริงวาจะไดรับการตอบรับ ครูควรใหนักเรียน                 

ไดปฏิบัติ 7 ประการคือ อธิษฐาน คิด พูดคุยกับผูรูแตเชื่อทันที ระมัดระวังในการทําตามความตั้งใจ    
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มีความโนนเอียงในสิ่งอธิษฐาน ลงมือทําโดยไมรั้งรอ และบันทึกผลท่ีเกิดจากการอธิษฐาน                                                        

เพราะพลังอันยิ่งใหญท่ีสุด สถิตอยูในพลังของการอธิษฐาน 

                      (9) ฝกใหนักเรียนไดกําหนดเปาหมาย การกําหนดเปาหมายเปนวิธีการหนึ่งใน   

การมุงจุดสนใจไปยังสิ่งท่ีตองการ โดยกําหนดเปาหมายท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ครูควรฝกให

นักเรียนกําหนดเปาหมายตามสูตร D-E-S-I-R-W  ดังนี้ 

   D = determine  ตองการอะไร 

                         E = evaluate  จะใหสิ่งใดตอบแทน 

                         S = setadate  เม่ือใดจึงจะบรรลุผล 

                         I  = identify  จัดทําแผน สิ่งใดใหทําทันที 

                         R = repeat  เขียนข้ันตอนซํ้าอีก             

                         E = every day  ทําทุกวัน 

                         การเดินทางตองมีเข็มทิศ  การดําเนินชีวิตจึงตองมีเปาหมาย 

                      (10) ศึกษาและวางแผนทุกๆ วัน ในแตละวันครูควรฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติ                                                                                                                                       

กิจกรรม 15 ถึง 20 นาที ในการคิดถึงเปาหมายดวยทัศนคติเชิงบวก ตรวจสอบทัศนคติของตนเอง

ดวยทัศนคติเชิงบวก ทบทวนการกระทําและการคิดดวยทัศนคติเชิงบวก อานหนังสือสราง           

แรงบันดาลใจ จัดสรรเวลาเพ่ือศึกษา คิดและวางแผนดวยทัศนคติเชิงบวก 

                      สรุปไดวา ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน คือ         

การดําเนินงานดานบริหารและอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี โดยมีคุณธรรม 

จริยธรรมอยูในระเบียบวินัยท่ีดี รูจักพัฒนาตนเองและมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา เปนผูมีความรูสึกและ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ  ท่ี พึงประสงคของสังคมโดยรวม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย                                     

เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

 3) ดานความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

                      ในปจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก กลาวคือ เทคโนโลยีตางๆ ของโลกได

กาวหนาไปไกลมาก สภาพแวดลอมมีลักษณะท่ีไมแนนอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานศึกษา

จะตองมีความสามารถในการปรับตัว ไมวาจะเปนการบริหารงานการเรียนการสอน การปรับหลักสูตร

เพ่ือใหทันกับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, หนา 56) กลาววา ประสิทธิผล        

ของโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาองคกรใหเกิดการเรียนรูได สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก เง่ือนไขของการใชอยู ท่ี เ กิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงกดดันใหโรงเรียนตองปรับตัว 

                      มอท (Mott, 1972; อางถึงใน ทินกร ประเสริฐหลา, 2553, หนา 44) อธิบายวา 

ความสามารถในการปรับตัวเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะบอกวาองคการนั้นมีประสิทธิภาพ การปรับตัวเขากับ
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สิ่งแวดลอมก็ดี การลดความเสี่ยง และพยายามสรางเกราะกําบังผลกระทบจากภายนอก สิ่งเหลานี้

แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม โดยการควบคุมความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับ เบนนิส (Bennis, 1971, p. 131; cited in Dessler, 1986, pp. 68-69) ซ่ึงกลาววา                    

องคการไมวาตัวบุคคลหรือองคการทางสังคม จะตองทํางานเพ่ือรักษาตัวเองใหสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมภายนอก โดยอาศัยพ้ืนฐานความเปนระบบเปดขององคการ องคการท่ีมีประสิทธิผล 

คือ จะตองมีโครงสรางท่ีปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 

                      สมนึก สุระกุล (2549, หนา 20-30) ไดแบงสภาพแวดลอมของโรงเรียนออกเปน 

3 กลุมใหญๆ ดังนี้  

                      (1) การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ เปนการจัดสภาพทางดานอาคารสถานท่ี 

บริเวณรอบๆ โรงเรียน เปนสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได นับเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสามารถมองเห็นได เปนสิ่ง

แรกท่ีผูมาสัมผัสกับโรงเรียนไดพบเห็น และสภาพแวดลอมเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย 

ดังท่ี วินสตัน เซอรชิล ไดกลาวไววา “We shape our buildings and then they shape us” 

หมายถึง มนุษยเรามีอิทธิพลท่ีจะสรางอาคารสถานท่ีอยางไรก็ไดและในทํานองเดียวกันอาคารสถานท่ี

เหลานี้ก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยท่ีอาศัยอยูหรือใชประโยชนนั้นดวย 

                      การจัดและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น แตละโรงเรียนมีสภาพของ

ปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับแนวความคิดและดุลยพินิจของแตละบุคคล

ภายใน โรงเรียนนั้นๆ ท่ีจะสรางสรรคใหเกิดข้ึน แตควรอยูภายใตหลักการของ “การรวมคิดรวมทํา” 

ซ่ึงเปนการเสริมสรางความรู สึกท่ีดี ความรู สึกของการมีสวนรวม ความรู สึกความเปนเจาของ

โดยเฉพาะนักเรียนซ่ึงเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ผูบริหารและครู-อาจารยควรยอมรับวานักเรียน

ทุกคนมีความสามารถและเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนท่ีมีความรัก ความผูกพันและปรารถนาดีตอ

โรงเรียน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมวางแผนการจัด

สภาพแวดลอมในโรงเรียนภายใตการแนะนําของผูบริหารและครู–อาจารย 

                      (2) การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหาร เปนการดําเนินการของโรงเรียนให 

การปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารและครูเปนผูมีความสําคัญยิ่งตอการสรางสภาพแวดลอม 

โดยเริ่มท่ีตัวผูบริหารเองจะตองเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางครูดวยกัน และระหวาง

ครกัูบผูบริหาร ความสัมพันธท่ีดีจะไดรับการไววางใจจากคณะครู ปฏิบัติตอครูเหมือนกับเปนผูรวมงาน

ท่ีดี ท่ีคอยใหคําแนะนําชวยเหลือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับครู โดยยึดหลักการบริหาร

แบบมีสวนรวม (participation management) 

                      สิ่งชี้วัดลักษณะสภาพแวดลอมดานการบริหาร ไดแก การจัดระบบการทํางาน

ของครูอาจารย สายงานการบังคับบัญชาท่ีมีความเปนกันเอง อบอุน มีความศรัทธาไวเนื้อเชื่อใจกัน
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บรรยากาศการประชุมเปนไปตามครรลองของการเปนประชาธิปไตย ทุกคนรูจักบทบาทหนาท่ีของ

ตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการและการจัดการดานตางๆ ดวย 

                      (3) การจัดสภาพแวดลอมดานวิชาการ มีความสําคัญตอการปรับสภาพแวดลอม

ใหเอ้ือตอการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน ซ่ึงเปนการกระตุน และยั่วยุท่ีจะชวยใหนักเรียน

ไดรับความรู และประสบการณใหมากท่ีสุดในการเรียน 

                      สิ่งชี้วัดลักษณะของสภาพแวดลอมทางดานวิชาการในโรงเรียน ไดแก ครูอาจารย

มีความกระตือรือรนในการเรงเราใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม รูจักหาเทคนิคหรือกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมาชวยเปลี่ยนแปลง 

วิธีสอนเพ่ือลดความเบื่อหนาย ซํ้าซากจําเจ 

                      สรุปไดวา ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม หมายถึง 

สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูยุคใหม ใหครูและบุคลากรชวยกัน

จัดทําแหลงเรียนรูในโรงเรียน โดยใชพ้ืนท่ีอยางคุมคา เนนเรื่องความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและ   

ท่ีสําคัญตองเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนได ตลอดจนปรับเปลี่ยนการสอนโดยเนนนักเรียน     

เปนสําคัญ พัฒนาหลักสูตรใหทันยุคสมัยทันตอเหตุการณ 

 4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา  

                      การท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลนั้น ปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คือ ความสามารถ

ในการแกปญหาภายในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาประกอบดวยคนหลายกลุม ในการทํางาน

รวมกันความขัดแยงทางความคิดยอมเกิดข้ึนได (Glickman, 1990, p. 213) แตผูบริหารสถานศึกษา

ตองสามารถบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีตอการพัฒนางาน เพราะวาหากมี

ความขัดแยงมากเกินไปจะทําใหเกิดความไมไววางใจ ขาดความรวมมือในการทํางาน ทําลาย     

ความสมานฉันทกลมเกลียว สรางความเปนศัตรู และนําไปสูการลดประสิทธิภาพในการทํางาน และ

การลาออกจากงานได ซ่ึงยอมมีผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษาในระดับท่ีเหมาะสมจะมีผลดีตอ

การพัฒนางาน สามารถโนมนาวความคิด คานิยม ความตองการและเปาหมายท่ีตางกัน                

ใหปรับเปลี่ยนไปในแนวทางเดียวกันได 

                      ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งในการบริหารและดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ 

เกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจ

หนาท่ีในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทํางาน  

ควรจะมีการยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนและเปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูท่ีสราง

ความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน ไมควรวางตัวเปน

ผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเปนเพ่ือนรวมงานเพ่ือไมใหเกิดชองวางซ่ึงกันและกัน ควรมีการ

สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการตางๆ เชน การยกยองชมเชยหรือใหรางวัลใน    
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บางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจ          

แกบุคลากรทุกฝายยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

                      สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร

จัดการสถานศึกษาใหมีครูสอนอยางพอเพียง มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสมกับศักยภาพ       

มีการทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบ ใชหลักการมีสวนรวมในการบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงาน

ชวยคิด ชวยแกปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จ หรือเปนไปดวยดี เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของสถานศึกษา 

             2.3.5 ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

             การบริหารองคการโดยท่ัวไป มักมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการเทาๆ กัน คือ

การดําเนินงานเพ่ือใหองคประกอบประสบความสําเร็จ และใหองคการนั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

องคการจะมีประสิทธิผลไดข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง เชน เกิดจากปจจัยท่ีมีการบริหารท่ีดี 

ความสามารถในการจัดองคการ การใชทรัพยากรท่ีหามาไดอยางคุมคา (Steers, 1977, p. 46)                                                   

การบริหารสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอผลสําเร็จของสถานศึกษา 

ดังนั้น ผูบริหารจึงตองเปนท้ังผูนําดานการบริหารสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอน 

พฤติกรรมของผูนําจึงจําเปนตองคํานึงถึง เพ่ือจะไดปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานและบุคลากรใน

สถานศึกษาใหเหมาะสมกับภารกิจในสวนท่ีรับผิดชอบ และการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาใหผูเรียนไดมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อํานวย ขยันตนคร (2544, หนา 85) 

ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ดานการตัดสินใจของผูบริหารอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาใชความรูทางดานการบริหาร ดานวิชาการประกอบการตัดสินใจ มีการวิเคราะห

ปญหาจากขอมูลอยางรอบคอบ เม่ือตองตัดสินใจผูบริหารจะตัดสินใจดวยตนเองเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับ 

นโยบายของสถานศึกษา รายละเอียดจะใชการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใหครูมีสวนในการตัดสินใจ

ท่ีเก่ียวของกับงาน 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

             ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวคิดเรื่องประสิทธิผล เปนตัววัดและเปน 

             2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

             วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมี

สวนรวมของผูบริหารศูนยการศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

74 

 

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานความยึดม่ันผูกพัน ดานการไววางใจกัน ดานความเปนอิสระตอ

ความรับผิดชอบในงาน และดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน สวนประสิทธิผลของศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ไดแก ดานการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม ดานความสามารถในการปรับตัว ดานความสามารถใน

การบูรณาการ และดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย และการบริหารแบบมีสวนรวมโดย

ภาพรวมสงผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

             กัณฑิมา เพียมูล (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจัย พบวา ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากเกือบทุกดานยกเวนดานภาวะผูนํา

ของผูบริหารตามการรับรูของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบความมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูบริหารโรงเรียนมีการรับรูความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมากกวา

ครูผูสอน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เกือบทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนมีการรับรูความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมากกวาครูผูสอน 

ยกเวนดานบรรยากาศมีการรับรูไมแตกตางกัน สวนความมีประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรูของ

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภูตามขนาดของโรงเรียน 

โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากและมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน 3 ขนาด โดยภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเวนดานการตัดสินใจไมแตกตางกัน 

             วิชษารัตน  ธรรมะรัตนจินดา (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง

องคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี     

เขต 2 ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก               

เม่ือพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

             ชิดชนก รอดเงิน (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงาน

บุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง     

ดานการสรรหาบรรจุแตงตั้ง และดานการออกจากราชการอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของ
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สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ไดแก ดานประสิทธิภาพ ดานการปรับเปลี่ยน ดานความพึงพอใจ และดานการพัฒนา        

3) การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา                       

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สามารถพยากรณโดยภาพรวมไดรอยละ 54.70 

             ทินกร ประเสริฐหลา (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัย 

พบวา 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน

ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากทุกดาน 3) การบริหารแบบมีสวนรวมโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน ตามการรับรูของ

ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหาร

โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประเภทตางกัน 

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการรับรู

ของผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 6) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน 

ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประเภทแตกตางกัน 

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 7) การบริหารแบบมีสวนรวมมี

ความสัมพันธกันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 8) การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการประเมินผลและดานการมี 

สวนรวมในการตัดสินใจ มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน 

ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

             2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

             พีนา (Pena, 2000, p. 122) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นในการมีสวนรวมของครอบครัว

ภายในสิ่งแวดลอมโรงเรียนและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูปกครอง เชื้อสายแม็กซิกัน-

อเมริกันดวยวิธีการสัมภาษณครู ผูบริหาร และผูปกครอง พบวาปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมใน

ทัศนะผูปกครอง คือ ภาษาตางกันเนื่องจากผูปกครองสวนใหญใชภาษาสเปน ขณะท่ีโรงเรียนและครู

สอนเปนภาษาอังกฤษทําใหผูปกครองไมเขาใจและเบื่อหนาย วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ระดับการศึกษา

ของผูปกครอง ระยะทางระหวางบานกับโรงเรียน ความคิดเห็นผูปกครองซ่ึงคิดวาการศึกษาเปนหนาท่ี

รับผิดชอบของโรงเรียน จึงไมตองการจะแทรกแซงการทํางานของครู ความไมเขาใจในระบบ
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การศึกษา ขาดคนดูแลเด็กเล็กท่ีบาน เวลาทํางานท่ีไมตรงกัน ปญหาครอบครัว และประโยชนของ

กิจกรรม ความคิดเห็นท่ีมีตอครู คือ รูสึกดอยคาและเหมือนถูกออกคําสั่งมากกวาคําแนะนํา             

สวนผูบริหารก็มีภาระงานมาก พฤติกรรมท่ีแสดงออกไมจริงใจและขาดการยอมรับในตัวผูบริหาร 

ขณะท่ีผูบริหารและครูเห็นวามีภาระหนาท่ีเพ่ิมข้ึนหากผูปกครองเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากข้ึน 

             เพอรสัน (Person, 1994, p. 307- A; อางถึงใน วีรยุทธ แสงสิริวัฒน, 2550, หนา 60)    

ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับการรับรูประสิทธิผลของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนในนอรทแคโรไลนา โดยศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร คณะครูและเจาหนาท่ีใน

วิทยาลัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลและ 

พบวา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหารไมมีผลตอการรับรูในประสิทธิผลของวิทยาลัย 

             ฮอย และมีสเกล (Hoy & Miskel, 1978, p. 228; อางถึงใน ทินกร ประเสริฐหลา, 2553, 

หนา 70) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูอาจารย พบวา โอกาสในการมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญและกําลังใจของครูอาจารย การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสอนของครู ครู

นิยมชมชอบผูบริหารท่ีเปดโอกาสใหพวกเขามีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาผูบริหารท่ีไมคอยเปด

โอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ครูไมไดมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจใน  

ทุกเรื่อง ทุกปญหา บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร และครู ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจควรแตกตางกัน 

ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับลักษณะของปญหา ปจจัยท้ังภายในและภายนอกตัวครูมีผลกระทบตอระดับ            

ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และเพ่ือใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจบังเกิดผลเต็มท่ี 

ผูบริหารควรหาคําตอบจากคําถามตอไปนี้ 1) สถานการณอยางไรท่ีครูควรเขามามีสวนรวมใน           

การตัดสินใจ 2) ครูเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากนอยเพียงใด และอยางไร 3) การตัดสินใจใน

กลุมควรใชเม่ือใด และ 4) ผูบริหารควรมีบทบาทอยางไร จึงจะถือวามีประสิทธิภาพ 

             เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni, 1999; อางถึงใน ทินกร ประเสริฐหลา, 2553, หนา 70) 

กลาวถึงผลการวิเคราะหลักษณะโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ (successful 

school) ของ Duttweiler ซ่ึงไดมาจากการศึกษางานวิจัยของนักวิชาการอีกหลายทาน เชน Purkey 

& Smityh 1982, Roueche & Baker 1986, Stedman 1987, Wayson 1988, Wimpelberg 

Teddlield 1989 แลว พบวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้นมีลักษณะดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) การมีสวนรวม

ของผูปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 5) มีบรรยากาศทางบวก 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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             การศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีมาเปน

กรอบแนวคิดการวิจัย คือ การบริหารแบบมีสวนรวมศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮน และอัพฮอฟ 

(Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218) ใน 4 ดาน ประกอบดวย 

 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหคร ู                                                                                                                                 

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในสวนท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติขององคการ หรือรวมตัดสินใจในบทบาทหนาท่ีท่ีครูหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ

รับผิดชอบ มีความรูความชํานาญ และผลประโยชนรวมกันตามกระบวนการและข้ันตอนของการตัดสินใจ 

 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหครู                                                                                               

และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม หรือสรางทีมเพ่ือใชความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผูบริหารเปนผูให    

การสนับสนุนในดานทรัพยากร และการประสานงาน 

 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การท่ีผูบริหารจูงใจและเปดโอกาสใหครู 

และบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียนไดรับผลประโยชนตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับผลงาน ตอบสนองความตองการของครูและบุคลากร ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือสามารถตีคาเปน

เงินได และท่ีไมใชตัวเงิน 

 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหครู                                                        

และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย   

ท่ีวางไว การประเมินตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาท่ีตนรับผิดชอบ การแสดง

ความคิดเห็นและพัฒนาครูพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใหดีข้ึนตาม

ข้ันตอนและวิธีการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

             สําหรับประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดใชแนวคิดของ มอท (Mott, 1972, p. 97; cited in 

Hoy & Miskel, 2013, pp. 319-320) เปนเครื่องมือสําหรับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  

พิจารณาไดจากตัวบงชี้  4  ประการ ประกอบดวย 

 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง การดําเนินการ

จัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม สัมมนา 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู จัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน และมีการนิเทศ

ภายในเพ่ือกํากับ ติดตาม ทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย  

อยูในระดับสูง 
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 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง การดําเนินงาน

ดานบริหารและอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี โดยมีคุณธรรม จริยธรรมอยูใน

ระเบียบวินัยท่ีดี รูจักพัฒนาตนเองและมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา เปนผูมีความรูสึกและแสดงออก    

ซ่ึงพฤติกรรมตางๆ ท่ีพึงประสงคของสังคมโดยรวม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เปนแบบอยางท่ีดีของ

สังคม 

 3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

หมายถึง สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูยุคใหม ใหครูและบุคลากร

ชวยกันจัดทําแหลงเรียนรูในโรงเรียน โดยใชพ้ืนท่ีอยางคุมคา เนนเรื่องความสะอาด สวยงาม 

ปลอดภัยและท่ีสําคัญตองเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนได ตลอดจนปรับเปลี่ยนการสอนโดยเนน

นักเรียนเปนสําคัญ พัฒนาหลักสูตรใหทันยุคสมัยทันตอเหตุการณ  

 4) ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหมีครูสอนอยางพอเพียง มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสมกับศักยภาพ มีการทํางาน

และเก็บงานอยางเปนระบบ ใชหลักการมีสวนรวมในการบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงานชวยคิด    

ชวยแกปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จ หรือเปนไปดวยดี เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

           การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือศึกษา                              

การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ           

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอน

ตอไปนี ้
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 3.3 การสรางเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

            3.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 6            

ปการศึกษา 2557 ประกอบดวยผูบรหิาร จํานวน 101 คน ครู จํานวน 1,933 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 363 คน รวมประชากรท้ังสิ้น จํานวน 2,397 คน 
            3.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้จําแนกกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร 

จํานวน 14 คน ครู จํานวน 267 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50 คน     

รวมท้ังสิ้น 331 คน มีวิธีการไดมา ดังนี ้
                    1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (sample size) โดยใชตาราง เครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง 331 คน  
                    2) กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางโดยคํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ แบงเปนผูบริหาร 

จํานวน 14 คน ครู จํานวน 267 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50 คน 
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                    3) กลุมตัวอยางผูบริหาร กลุมตัวอยางครูผูสอน และกลุมตัวอยางคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) ใหไดครบตามจํานวน 

ดังรายละเอียดตามตาราง 1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการครู ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ

 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 6  

 

ตําแหนงผูใหขอมูล ประชากร   กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร 101 14 

คร ู 1,933 267 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 363 50 

รวม 2,397 331 

 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 

            3.2.1 การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ           

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน     

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน และประสบการณใน

การทํางาน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม แบงออกเปน 4 ดาน คือ     

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 

และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) มี 5 ระดับ  โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
                     5  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
                     4  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
                     3  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
                     2  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
                     1  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 4 ดาน คือ         

1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม และ 
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4) ความสามารถในการแกปญหาโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
                     5   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
                     4   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
                     3   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
                     2   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
                     1   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
            3.2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

                    1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา 

เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
                    2) ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสราง

คํานิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางขอคําถามของแบบสอบถาม 
                    3) นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข

เบื้องตน 
                    4) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการแกไขใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณา                

ความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย (index of item objective  congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมี

คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
                        รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

                        (1) ดร.วชิิต แสงสวาง 

                             ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                             สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                     (ดานเนื้อหา) 

                        (2) ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 

                             ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                             สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                     (ดานเนื้อหา) 

                        (3) อ.เนติมา พัฒนกุล 

                             ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                             สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                     (ดานภาษา) 
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                        (4) ดร.ลนิดา นาคโปย 

                             ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                             สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                     (ดานสถิติและวิจัย) 

                        (5) ดร.ปริญญา เรืองทิพย 

                             ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยบูรพา 

                             สังกัด มหาวิทยาลัยบูรพา 

                     (ดานสถิติและวิจัย) 

                    5) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอ      

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 

                    6) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 4 คน ครู 20 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 คน จากโรงเรียน 2 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
                    7) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชไปหาคาความเชื่อ ม่ันดวยวิธีของครอนบาค                                                                                 

(Cronbach, 1970, pp. 202-204) ท่ีเรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coeffcient) ผลการคํานวณหา

คาความเชื่อม่ันแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม มีความเชื่อม่ัน .96 คาความเชื่อม่ัน

แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความเชื่อม่ัน .92 และคาความเชื่อม่ัน

แบบสอบถามท้ังฉบับ มีความเชื่อม่ัน .97 ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนแบบสอบถามจริงได  

                    8) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

           การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

           3.3.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                                      

เพ่ือขอความรวมมือจากผู อํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6            

ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
           3.3.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 331 ฉบับ ไดรบัแบบสอบถามคืน 331 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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           3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ                                   

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณโดยการลงรหัส ใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ 

บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

            การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

            3.4.1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
            3.4.2 วิเคราะหระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ) 

และค าความเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (S.D.) แล วแปลความหมายของคะแนนการบริหาร                  

แบบมีสวนรวมอยูในระดับใด โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัย

แนวทางหรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (2545, หนา 23) ดังนี้ 
    4.51-5.00    หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
    3.51-4.50    หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
    2.51-3.50    หมายถึง  การบรหิารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
    1.51-2.50    หมายถึง  การบรหิารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
    1.00-1.50    หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
            3.4.3 วิ เคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ) และ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของคะแนนประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใน

ระดับใด โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิดของ           

บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2545, หนา 23) ดังนี้ 
    4.51-5.00    หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
    3.51-4.50    หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
    2.51-3.50    หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
    1.51-2.50    หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
    1.00-1.50    หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
            3.4.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของ                                                   

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6                               
โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson,s product moment                                                                                         

correlation coefficient) ซ่ึงกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยอาศัย

แนวทางหรือแนวคิดของ รวีวรรณ ชินะตระกูล (2542, หนา 197) ดังนี้ 
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    คา r อยูในชวง .80 ถึง 1.00 หมายความวา มีความสัมพันธตอกันสูงมาก 
    คา r อยูในชวง .60 ถึง .79 หมายความวา มีความสัมพันธตอกันคอนขางสูง 
    คา r อยูในชวง .40 ถึง .59 หมายความวา มีความสัมพันธตอกันปานกลาง 

    คา r อยูในชวง .20 ถึง .39 หมายความวา มีความสัมพันธตอกันนอย 

    คา r อยูในชวง .01 ถึง .19 หมายความวา มีความสัมพันธตอกันนอยมาก 

    คา r อยูในชวง 0 หมายความวา ไมมีความสัมพันธตอกัน 
    หากคา r มีคา (+)  หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางบวก 
    หากคา r มีคา (-)  หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางลบ 
            3.4.5 วิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จากแบบสอบถามดวย                             

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธีคัดเลือกตัวแปรเขาสมการ

พยากรณแบบเปนข้ันตอน (stepwise method)  
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

            การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้  

            3.5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
                    1) คารอยละ (percentage) 
                    2) คาเฉลี่ย (mean) 
                    3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

            3.5.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
                    1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 

coefficient) 

                    2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

           จากการศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้ 

           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

           ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

           ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด                

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

           ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

           ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

           เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปร เพ่ือใหเกิด                  

ความเขาใจในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

                    Χ แทน คะแนนเฉลี่ย 
                    S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                    n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
                    t แทน คาสถิติการแจกแจงแบบ (t-distribution) 
                    S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
                    S.E.est แทน คาความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ 
                    df แทน ระดับชั้นของความอิสระ 
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                    SS แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนนแตละคา 
                    MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละคา 
                    R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
                    R2 แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
                    b แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
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                    β แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน 

                    p แทน คาความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการ

      ทดสอบสมมติฐาน 

                    a แทน คาคงท่ีของการพยากรณ 
                    F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
                    X แทน การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 

                    X1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

                    X2 แทน การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
                    X3 แทน การมีสวนรวมในผลประโยชน 

                    X4 แทน การมีสวนรวมในการประเมินผล 

                    Y แทน ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

                    r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
                    Y’ แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
                    Z’ แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
                * p ≤ .05   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

           ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

           ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน ดังรายละเอียดตามตาราง 2 
 

ตาราง 2  แสดงสถานภาพเก่ียวกับเพศของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ี

 ปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน)   รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

 

120 

 

36.25 

     หญิง 211 63.75 

รวม 331 100.00 
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อายุ 

     ต่ํากวา 30 ป 

     30 – 39 ป 

     40 – 49 ป 

     50 ปข้ึนไป 

 

56 

80 

86 

109 

 

16.92 

24.17 

25.98 

32.93 

รวม 331 100.00 

ตาราง 2  (ตอ) 

  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน)   รอยละ 

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

     ผูบริหารสถานศึกษา 

     ครูผูสอน 

     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

14 

267 

50 

 

4.23 

80.66 

15.11 

รวม 331 100.00 

ประสบการณในการทํางาน 

     1 – 5 ป 

     6 – 10 ป 

     11 – 15 ป 

     16 ปข้ึนไป 

 

81 

74 

59 

117 

 

24.47 

22.36 

17.82 

35.35 

รวม 331 100.00 

 

           จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 

63.75 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 36.25 สวนใหญมีอายุ 50 ปข้ึนไป 

จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 32.93 รองลงมาคือ ชวงอายุ 40–49 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 

25.98 และชวงอายุท่ีมีสัดสวนนอยท่ีสุด คือ ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 

16.92 ตําแหนงหนาท่ีสวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 80.66 รองลงมาคือ 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 15.11 และผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.23 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางานตั้งแต 

16 ปข้ึนไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 35.35 รองลงมาคือ มีประสบการณ 1–5 ป จํานวน 81 คน 

คิดเปนรอยละ 24.47 และประสบการณ 11–15 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 17.82     
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           ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

           ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดาน     

ดวยการหาคาเฉลี่ย (Χ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคาระดับการบริหารแบบ      

มีสวนรวมของสถานศึกษาใชเกณฑระดับคุณภาพท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียดตามตาราง 3–7 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาใน

 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม 
 

การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.82 .64 มาก 3 

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3.92 .64 มาก 2 

3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 3.68 .77 มาก 4 

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 3.97 .59 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.85 .61 มาก  

            

           จากตาราง 3 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ                         

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.85) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Χ= 3.97) รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติการ (Χ= 3.92) และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Χ= 3.82) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยู

ในอันดับสุดทาย คือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (Χ= 3.68)     
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา      

  ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6                    

  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ   

   ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น               

   เพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย ระเบียบ  

   กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติขององคการ 

3.82 .75 มาก 3 

2. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการวินิจฉัย 

   ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
3.86 .72 มาก 1 

3. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   เลือกวิธีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3.85 .82 มาก 2 

4. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณา 

   ทางเลือกในการตัดสินใจแกปญหา 
3.75 .74 มาก 5 

5. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณา 

   ขอมูลรายละเอียดของโรงเรียน 
3.81 .76 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.82 .64 มาก  

           จากตาราง 4 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวม    

อยูในระดับมาก (Χ= 3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการวินิจฉัยปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน   

ในการปฏิบัติงาน (Χ= 3.86) รองลงมา คือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึน (Χ= 3.85) และผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับประชุมแลกเปลี่ยน   

ความคิดเห็นเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติขององคการ    

(Χ= 3.82) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณา

ทางเลือกในการตัดสินใจแกปญหา (Χ= 3.75)   
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา    

  ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6           

  ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

   

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารประสานงานขอความรวมมือจาก 

   ฝายงาน องคกร หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือ 

   สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 

3.72 .91 มาก 6 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนใช 

   ความรูในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
4.06 .82 มาก 3 

3. ผูบริหารเปดโอกาสและสงเสริมให 

   บุคลากรไดปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม        

   อยางมีประสิทธิภาพ 

4.16 .78 มาก 1 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน 

   แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน           

   ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.11 .79 มาก 2 

5. ผูบริหารสนับสนุนดานทรัพยากรแก 

   บุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
3.75 .94 มาก 5 

6. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใช 

   ประสบการณมาพัฒนาปรับปรุงการ 

   ปฏิบัติหนาท่ี 

3.93 .77 มาก 4 

7. ผูบริหารจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี         

   จนบรรลุเปาหมาย 
3.68 .91 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 3.92 .64 มาก  

            

           จากตาราง 5 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยรวม

อยูในระดับมาก (Χ= 3.92) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารเปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานรวมกัน

เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ (Χ= 4.16) รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดง
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ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย (Χ= 4.11) และผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร  

ทุกคนใชความรูในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ (Χ= 4.06) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย 

คือ ผูบริหารจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุเปาหมาย (Χ= 3.68)   

 

ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา     

  ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6            

  ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

   

ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
ระดับความคิดเห็น 

    Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารมีความยุติธรรมในการตอบแทน 

   ผลประโยชน 
3.49 .96 ปานกลาง 5 

2. ผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการ 

   ของบุคลากร 
3.49 .92 ปานกลาง 4 

3. ผูบริหารทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่ง 

   ในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแกโรงเรียน 
3.85 .87 มาก 2 

4. ผูบริหารจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญและ 

   กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   อยางเหมาะสม 

3.67 .98 มาก 3 

5. ผูบริหารใหการยอมรับและยกยองการ 

   ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรอยางเหมาะสม 
3.89 .83 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.68 .77 มาก  

            

           จากตาราง 6 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยรวมอยู

ในระดับมาก (Χ= 3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางและระดับมาก     

โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารใหการยอมรับและยกยองการปฏิบัติหนาท่ี

ของบุคลากรอยางเหมาะสม (Χ= 3.89) รองลงมา คือ ผูบริหารทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่ง     

ในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแกโรงเรียน (Χ= 3.85) และผูบริหารจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม (Χ= 3.67) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ 

ผูบริหารมีความยุติธรรมในการตอบแทนผลประโยชน (Χ= 3.49)  
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา     

  ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6           

  ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

   

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

   กํากับติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3.87 .67 มาก 4 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

   แสดงความคิดเห็นในการประเมินผล 

   ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.79 .75 มาก 6 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

   เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

   ของโรงเรียนใหดีข้ึน 

3.93 .82 มาก 3 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

   ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3.86 .74 มาก 5 

5. ผูบริหารเปดโอกาสใหทานประเมินตนเอง 4.08 .75 มาก 2 

6. ผูบริหารเปดโอกาสใหหัวหนาสายงาน 

   ประเมินตามลําดับข้ัน 
4.28 .72 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.97 .59 มาก  

            

           จากตาราง 7 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยรวม

อยูในระดับมาก (Χ= 3.97) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารเปดโอกาสใหหัวหนาสายงานประเมินตามลําดับข้ัน 

(Χ= 4.28) รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหทานประเมินตนเอง (Χ= 4.08) และผูบริหารเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหดี ข้ึน        

(Χ= 3.93) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน (Χ= 3.79) 
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           ตอนท่ี  3 ผลการวิ เคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาในจั งหวัดสมุทรปราการ                                                            

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
           ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ       

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดาน ดวยการหาคาเฉลี่ย (Χ) 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาใชเกณฑระดับ

คุณภาพท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียดตามตาราง 8-12 

ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด 

  สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

    Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียนสูง 
3.95 .56 มาก 2 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี 

   ทัศนคติทางบวก 
4.02 .43 มาก 1 

3. ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน 

   สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 
3.90 .58 มาก 3 

4. ความสามารถในการแกปญหา 

   สถานศึกษา 
3.84 .61 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.93 .43 มาก  

            

           จากตาราง 8 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.93) เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (Χ= 4.02) รองลงมา คือ ความสามารถ

ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Χ= 3.95) และความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน

สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม (Χ= 3.90) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ 

ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา (Χ= 3.84)   

 

  



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

84 

 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

  สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถ

  ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

   

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ ์

   ทางการเรียนสูง 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมีระดับ 

   คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
3.90 .72 มาก 4 

2. นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตรสามารถ 

   สอบแขงขันเขาศึกษาตอในสถาบัน 

   การศึกษาอ่ืนไดเปนจํานวนมาก 

3.87 .71 มาก 6 

3. โรงเรียนไดจัดโครงการอบรม สัมมนาเพ่ือ 

   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.14 .82 มาก 1 

ตาราง 9  (ตอ)   
         

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ ์

   ทางการเรียนสูง 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัล 

   ทางดานวิชาการจากหนวยงานของ 

   ภาครัฐหรือภาคเอกชนในรอบปท่ีผานมา 

3.93 .80 มาก 3 

5. คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 

   ใชสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ี 

   หลากหลายตามความเหมาะสมและ 

   สอดคลองกับความสามารถของนักเรียน 

3.89 .77 มาก 5 

6. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการนิเทศงาน 

   วิชาการ และกระบวนการเรียนการสอน                          
3.98 .72 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.95 .56 มาก  

 

           จากตาราง 9 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.95) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียง
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อันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก โรงเรียนไดจัดโครงการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (Χ= 4.14) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และกระบวนการเรียนการสอน (Χ= 3.98) และนักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดานวิชาการ

จากหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนในรอบปท่ีผานมา (Χ= 3.93) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูใน

อันดับสุดทาย คือ นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตรสามารถสอบแขงขันเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาอ่ืน

ไดเปนจํานวนมาก (Χ= 3.87)  
 

ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

    สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถ

    ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
   

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี  

ทัศนคติทางบวก 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู 3.96 .63 มาก 4 

2. นักเรียนรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3.72 .75 มาก 7 

3. นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย และ 

    อยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
3.87 .62 มาก 6 

4. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

    เหมาะสมกับวัย 
4.23 .73 มาก 2 

ตาราง 10  (ตอ) 

            

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี  

ทัศนคติทางบวก 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

5. นักเรียนสวนใหญมีจิตสาธารณะ 4.05 .66 มาก 3 

6. นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดท่ีเปน 

    ประชาธิปไตย                          
4.38 .54 มาก 1 

7. นักเรียนมีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดี 

    ใหกับสังคมได 
3.90 .63 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.02 .43 มาก  
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           จากตาราง 10 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียง

อันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดท่ีเปนประชาธิปไตย       

(Χ= 4.38) รองลงมา คือ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย (Χ= 4.23) และ

นักเรียนสวนใหญมีจิตสาธารณะ (Χ= 4.05) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ นักเรียนรูจัก

พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Χ= 3.72)  
 

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

    สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถ  

    ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

   

ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน

สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม 

   ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
3.88 .71 มาก 3 

2. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความ 

   ทันสมัย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
3.88 .72 มาก 4 

3. หลักสูตรมีความสอดคลองกับแหลง 

   เรียนรูภายในโรงเรียน 
3.90 .70 มาก 2 

4. ครูมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการสอน  

   การจัดกิจกรรม และการประเมินผลให 

   เหมาะสมกับแหลงเรียนรู 

3.99 .76 มาก 1 

5. ครูมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช 

   ในการเรียนการสอน 
3.87 .82 มาก 6 

ตาราง 11  (ตอ) 
 

ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน

สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

6. ครูมีการนําผลจากการประเมินนักเรียน 

   มาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหลง 
3.88 .78 มาก 5 
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ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน

สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

   เรียนรูภายในโรงเรียน                          

เฉลี่ยรวม 3.90 .58 มาก  

 

           จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขา

กับสภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.90) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ

มากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน 

การจัดกิจกรรม และการประเมินผลใหเหมาะสมกับแหลงเรียนรู (Χ= 3.99) รองลงมา คือ หลักสูตร

มีความสอดคลองกับแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (Χ= 3.90) และโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู (Χ= 3.88) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ครูมีการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน (Χ= 3.87)  
 

ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

    สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถ

    ในการแกปญหาสถานศึกษา 
   

ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

   Χ S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารมีการบริหารจัดการใหมีครูสอนอยางเพียงพอ 3.78 .96 มาก 5 

2. ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหบุคลากร 

   ไดเหมาะสมกับศักยภาพ 
4.00 .89 มาก 1 

3. โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 3.68 .80 มาก 6 

4. ครูมีการนําผลการเรียนรูของนักเรียนมา 

   เปนขอมูลในการวางแผน เพ่ือพัฒนา 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3.85 .66 มาก 3 

5. ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา 

   แกปญหาตางๆ ในโรงเรียนรวมกัน 
3.91 .75 มาก 2 

6. ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษามี 

   การกําหนดวิธีการแกปญหาในการทํางานรวมกัน                          
3.84 .70 มาก 4 
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เฉลี่ยรวม 3.84 .61 มาก  

           จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ= 3.84) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสมกับศักยภาพ 

(Χ= 4.00) รองลงมา คือ ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาแกปญหาตางๆ ในโรงเรียนรวมกัน 

(Χ= 3.91) และครูมีการนําผลการเรียนรูของนักเรียนมาเปนขอมูลในการวางแผน เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Χ= 3.85) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ โรงเรียน

มีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ (Χ= 3.68)  

 

           ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
           ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) และใช เกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี กําหนดไว                                                          

ดังรายละเอียดตามตาราง 13 

 

ตาราง 13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา   

     ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X 

X1 1.00     

X2 .815* 1.00    

X3 .804* .819* 1.00   

X4 .774* .790* .780* 1.00  

Y .723* .720* .771* .685* .787* 

* p ≤ .05 
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           จากตาราง 13 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธในทางบวกตอกัน

คอนขางสูง (rxy = .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   

โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

( y3xr = .771) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( y1xr = .723) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

( y2xr = .720) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( y4xr = .685) 

           ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

           ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6           

โดยการสรางสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเปนข้ันตอน (stepwise                                                                                                                                                                                                                                                                    

method) เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ วาการบริหารแบบมีสวนรวมดานใดบางท่ีรวมกัน

พยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ดังรายละเอียดตามตาราง 14  

 

ตาราง 14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

    สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   
 

Model SS df MS F Sig 

Regression 38.441 4 9.610 141.104 .000 

Residual 22.203 326 .068   

Total 60.644 330    

* p ≤ .05 
 

           จากตาราง 14 พบวา การวิเคราะหคาความแปรปรวนการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ท้ัง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการ                                                                         

วิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป 
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ตาราง 15  แสดงการคนหาตัวแปรพยากรณที่ใชในการพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา     

      ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

 

ตัวแปร R R2 F Sig 

X3 .771 .595 483.720 .000 

X3   X1 .790 .625 25.761 .000 

X3   X1   X2 .795 .632 6.156 .014 

* p ≤ .05 
 

           จากตาราง 15 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน ตัวแปรพยากรณ (X) 

จํานวน 3 ดาน จากท้ังหมด 4 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณตั้งแต .771 ถึง .795 นั่นคือ 

เม่ือนําการบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) เพียงดานเดียวเขาไปใน

สมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .771 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ 

.595 เม่ือเพ่ิมการบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) เขาไปในสมการ จะมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .790 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ .625 และเม่ือ

เพ่ิมการบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2) เขาไปในสมการ จะมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .795 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ .632 ท้ังนี้ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเม่ือเพ่ิมการบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผล (X4) เขาไปในสมการ พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แสดงวาตัวพยากรณท่ีเพ่ิมข้ึนใหผลนอยมาก จึงไมสมควรนํามาใชเปนตัวพยากรณ 

           ดังนั้น จึงสรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 3 ดาน 

ไดแก ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติการ 

 

ตาราง 16  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

    สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   
 

ตัวแปร b S.E.b β t Sig 

คาคงท่ี (a) 2.004 .094 - 21.414* .000 

ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) .258 .036 .463 7.215* .000 
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ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) .145 .043 .217 3.409* .001 

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2) .109 .044 .163 2.481* .014 

R = .795, R2 = .632, S.E.est = .26138, F = 6.156, p = .014   

* p ≤ .05 
 

           จากตาราง 16 จากการบริหารแบบมีสวนรวมท้ัง 4 ดาน พบวา ดานท่ีสามารถรวมกัน

พยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 มี 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) ดานการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (X1) และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2) โดยการบริหารแบบมีสวนรวมท้ัง 3 ดาน 

สามารถพยากรณการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ี .795 เม่ือ

พิจารณาประสิทธิภาพในการพยากรณในภาพรวม พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวม

ในผลประโยชน (X3) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

(X2) สามารถพยากรณการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาไดรอยละ 

63.20 ดานท่ีไมเขาสมการพยากรณ คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) 

           การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .258, 

.145, .109 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .463, .217, 

.163 ตามลําดับ และมีคาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 2.004 เขียนเปน

สมการพยากรณได ดังนี้ 

           สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบได ดังนี้ 

                    Y’ = 2.004 + .258X3 +.145X1 +.109X2 

           สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 

                    Z’ =.463X3 +.217X1 +.163X2 

 

           จากการวิเคราะหขอมูลและนําคาสถิติตางๆ มาสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม

ในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดรอยละ 

63.20 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดกําหนดไว  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

           การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถ

สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

            วัตถุประสงคการวิจัย 

 1) เ พ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนร วมของสถานศึกษาในจั งหวัด                     

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 2) เ พ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจั งหวัดสมุทรปราการ                                                

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลของ                                                                           

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 4) เพ่ือสรางสมการพยากรณการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ                                                         

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
            สมมติฐานของการวิจัย 

 1) การบริหารแบบมีส วนร วมของสถาน ศึกษา ในจั งหวัดส มุทรปราการ                                                       

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3) การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 4) การบริหารแบบมีสวนรวมสามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
            วิธีดําเนินการวิจัย 

            กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้จําแนกกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร จํานวน 14 คน      

ครู จํานวน 267 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50 คน รวมท้ังสิ้น 331 คน 

โดยใชตาราง เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) คํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ

เพ่ือกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง และใชวิธีการสุมอยางงายใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวน 
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            เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

            เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม แบงออกเปน 4 ดาน 

คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมใน

ผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 4 ดาน คือ 

1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม และ 

4) ความสามารถในการแกปญหาโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) มี 5 ระดับ 

            เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดผานการตรวจสอบ แกไขจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 

และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จํานวน 30 คน ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบ

มีสวนรวม มีความเชื่อม่ัน .96 คาความเชื่อม่ันแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา       

มีความเชื่อม่ัน .92 และคาความเชื่อม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 

            สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise โดยการคํานวณ

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

            การวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

            5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

            ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 63.75 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 36.25 สวนใหญมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 32.93 รองลงมาคือ             

ชวงอายุ 40–49 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 25.98 และชวงอายุท่ีมีสัดสวนนอยท่ีสุด คือ     
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ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 16.92 ตําแหนงหนาท่ีสวนใหญเปนครูผูสอน 

จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 80.66 รองลงมาคือ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 15.11 และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.23 ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีประสบการณในการทํางานตั้งแต 16 ปข้ึนไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 35.35 

รองลงมาคือ มีประสบการณ 1–5 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 24.47 และประสบการณ                                                                                

11–15 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 17.82 

            5.1.2 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 

            การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวม

ในการปฏิบัติการ และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ 

ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน  
            เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

                    1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารใหคร ู   

มีสวนรวมในการวินิจฉัยปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติของ

องคการ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาทางเลือก

ในการตัดสินใจแกปญหา     
                    2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหาร

เปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ 

ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และ

ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนใชความรูในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยู

ในอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุเปาหมาย  
                    3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลางและระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

ผูบริหารใหการยอมรับและยกยองการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรอยางเหมาะสม รองลงมา คือ 

ผูบริหารทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแกโรงเรียน และผูบริหารจัดสวัสดิการ
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เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูใน

อันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความยุติธรรมในการตอบแทนผลประโยชน  
                    4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหาร

เปดโอกาสใหหัวหนาสายงานประเมินตามลําดับข้ัน รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหทานประเมิน

ตนเอง และผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนใหดีข้ึน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน  

 

            5.1.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา 

            ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามการ

รับรูของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก รองลงมา คือ ความสามารถผลิต

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษา      

ใหเขากับสภาพแวดลอม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ความสามารถในการแกปญหา

สถานศึกษา  
            เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

                    1) ดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ไดแก โรงเรียนไดจัดโครงการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และกระบวนการเรียนการสอน และ

นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดานวิชาการจากหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนในรอบป

ท่ีผานมา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตรสามารถสอบแขงขัน

เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาอ่ืนไดเปนจํานวนมาก  
                    2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดท่ีเปนประชาธิปไตย รองลงมา คือ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

เหมาะสมกับวัย และนักเรียนสวนใหญมีจิตสาธารณะ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ 

นักเรียนรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ         
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                    3) ดานความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน การจัดกิจกรรม และ      

การประเมินผลใหเหมาะสมกับแหลงเรียนรู รองลงมา คือ หลักสูตรมีความสอดคลองกับแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียน และโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

อยูในอันดับสุดทาย คือ ครูมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  
                    4) ดานความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมาก                                                          

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสมกับศักยภาพ รองลงมา คือ ผูบริหาร ครู 

และกรรมการสถานศึกษาแกปญหาตางๆ ในโรงเรียนรวมกัน และครูมีการนําผลการเรียนรูของ

นักเรียนมาเปนขอมูลในการวางแผน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ  

 

 

            5.1.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษา 

            ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูใน

ระดับคอนขางสูง (rxy = .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
            5.1.5 ผลการวิเคราะหตัวแปรในการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีอํานาจพยากรณ                                 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

            การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา    

ตัวแปรพยากรณดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3 )  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1 ) 

และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2) สามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา (Y) ได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยตัวแปรท้ังสามรวมกันพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาได

รอยละ 63.20 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (S.E.est) 0.26138 สามารถเขียน

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี ้
                     สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  Y’ = 2.004 + .258X3 +.145X1 +.109X2 

                     สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  Z’ =.463X3 +.217X1 +.163X2 
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5.2 อภิปรายผล 

 

             จากการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยมีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล 

ดังนี้ 

             5.2.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ                               

แสงสิริวัฒน (2550, หนา 73) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการวิจัยของ ณฐกร สุขสม (2553, หนา 119) 

ไดศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

พบวา การบริการแบบมีสวนรวมของชุมชนในการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ขององคการบริหาร

สวนตําบล ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการวิจัยของ ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 162-163) 

ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีการบริหารแบบมีสวนรวมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการวิจัยของ 

บวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ

ประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1  

พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมท้ัง 4 ดาน ของผูบริหารสถานศึกษาท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

และผลการวิจัยของ สุทิน ปวนเปย (2556, หนา 104) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร

โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร

โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร คร ูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

             ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ไดรับการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดพัฒนาประสิทธิภาพ   

การบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมี  

สวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษา และใหสถานศึกษาในสงักัดจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวม

ในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูสากล (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555-2558 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา–สมุทรปราการ), 2555, หนา 26-27) 
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ซ่ึงสอดคลองกับ ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง (2554, หนา 113) กลาววา ผูบริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญใน

การบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารโดยเนนการมีสวนรวมเปนหลัก 

กอใหเกิดการพัฒนาแนวคิดสรางสรรค และวัฒนธรรมอันดีงาม อันจะนําไปสูการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของทุกฝาย สอดคลองกับ พัชรินทร โตตระกูล (2547, หนา 164) 

กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน ตองเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการรวมคิด            

รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมติดตามประเมินผล เพ่ือใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมถดถอย 

และเปาหมายในการพัฒนาไดชัดเจน ดังนั้น จะเห็นไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหาร   

จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานหรือผูท่ีมี

สวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วินิจฉัย ตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีตนเอง

รับผิดชอบ เปดโอกาสใหใชความรูความสามารถ สติปญญาและประสบการณมาปรับปรุงหนวยงาน 

เพ่ือทําใหงานท่ีรวมกันรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย สงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษา              

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีคาเฉลี่ย

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

             เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้ 

                     1) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับท่ีหนึ่ง และมีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ สวิด ดวงจันทร (2546, หนา 67) ไดศึกษา   

การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียนตามกระบวนการบริหารโรงเรียน ดานการประเมินผลเก่ียวกับการติดตามผลการดําเนินงาน

โรงเรียนมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุธน โบราณประสิทธิ์ (2554, หนา 127) ไดศึกษา  

การบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางขุนเทียน พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม

ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางขุนเทียน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ บวรลักษณ ศักด์ิวิไลพร (2553, หนา 61-62) ไดศึกษา                                                        

ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของ

สถานศึกษา ดานการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับท่ีหนึ่ง 

                     ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          

ท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ทําใหสถานศึกษาตองดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและ
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บุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น กํากับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว รวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาใหดีข้ึน มีการประเมินตนเองและผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาท่ีตนรับผิดชอบ    

ซ่ึงสอดคลองกับ สนิท ไทยกลา (2549, หนา 45) กลาววา การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล จึงจะทําให

สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหการบริหาร

แบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับท่ีหนึ่ง 

และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

                     2) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย แตมีคาเฉลี่ย            

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กําธร ปูรณวัฒนกุล (2550, หนา 110) ไดศึกษา

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารการศึกษากับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ปจจัยการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการศึกษา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 99) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา การบริหารแบบ  

มีสวนรวมของโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนโดยรวมอยูในระดับมาก 

                     ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษายังไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของบุคลากรไดอยางท่ัวถึง การจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ

มีการตอบแทนผลประโยชนท่ีไมชัดเจน ใหการยอมรับและยกยองการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร     

ไมจริงจังเทาท่ีควร ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของงานไดอยางไมเต็มท่ี 

จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมใน

ผลประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย แตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

             5.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, หนา 65) 

ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัด พบวา ประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 101) ไดศึกษาการบริหาร

แบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 

พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

98 

 

กันทิมา ชัยอุดม (2556, หนา 183) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ

พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา     

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

             ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการ มีความสามารถในการจูงใจให

ครูมีการพัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหรวมแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ เพ่ือให

เกิดความพึงพอใจใหครูทุมเททํางาน มีความคิดสรางสรรค ประสานงานกับบุคลากรและทุกสวนท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของสังคม และดําเนินการจัดการศึกษาให

บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว ถือเปนผลลัพธของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ              

ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 457-459) กลาววา ประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนเปนองคประกอบ

และเปาหมายท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และประสิทธิผลของโรงเรียน

ไมไดหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนอยางเดียว หรือความพึงพอใจในการทํางาน      

แตเพียงอยางเดียว แตหมายถึง การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก และรวมท้ัง

สามารถแกปญหาภายในโรงเรียน ดังนั้น ในการบริหารหรือการจัดการนั้นจึงควรคํานึงถึงประสิทธิผล

ขององคกรเปนสําคัญ สอดคลองกับ วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา (2552, หนา 51) กลาววา ประสิทธิผล

ของโรงเรียนจะตองมีการสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร มีความสามารถในการบูรณาการ    

ท้ังในดานโครงสรางของการบริหารงานและนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    

ท่ีมุงหวังใหครู มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ตลอดจนพัฒนาความรู  ความสามารถ             

มีความสามารถในการปรับตัวอยูรวมกับสังคมได มีความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนสามารถดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับ ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555, 

หนา 75-76) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการท่ีสถานศึกษามีครูและบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ ประกอบดวยผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน มีทักษะในการบริหารงาน มีทักษะในการแกปญหา 

มุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจในการพัฒนานักเรียนใหมี

ความรู มีทักษะในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีคาเฉลี่ย

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

             เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
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                     1) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยอยูใน

อันดับท่ีหนึ่ ง และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทินกร                                 

ประเสริฐหลา (2553, หนา 103) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการ

รับรูของผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรสุดา พรหมกูล (2554, 

หนา 87) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยรวมอยูในระดับมาก 

และมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับท่ีหนึ่ง 

                     ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูสามารถอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดี     

มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวัย อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู 

มีแนวคิดท่ีเปนประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ และแสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคมได    

ซ่ึงสอดคลองกับ พนัส หันนาคินทร (2544, หนา 267) กลาววา ผูบริหารตองเปนผูริเริ่มและ                                        

เปดโอกาสใหครู อาจารย รวมท้ังบุคคลในโรงเรียนไดรวมกันกําหนดนโยบายหรือเปาหมายหลักของ

สถานศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียนมีคุณสมบัติ

ท่ีพึงปรารถนา ผูบริหารตองมีบทบาทในการเปนนักวางแผนกิจกรรม และสรางประสบการณท่ีจะทํา

ใหมีโปรแกรมท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะนําไปสูเปาหมายของการเรียนการสอน 3 ดาน คือ การพัฒนา  

ดานความรู ความคิด พัฒนาการดานจิตใจ และพัฒนาการดานทักษะทางกายภาพ ผูบริหารจะตองมี

บทบาทในการกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีเหมาะสมและแสวงหาวิถีทางท่ีจะตรวจและติดตาม

ผลงานโครงการและกิจกรรม ผูบริหารตองวางแผนหามาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมและรักษา

วินัยของนักเรียน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ผูบริหารตองสรางขวัญและ

บรรยากาศท่ีดี ท้ังครู อาจารย และนักเรียนจะสามารถทํางานดวยกันอยางสงบสุข และมีความสุข 

สอดคลองกับ พณพร เกษตรเวทิน (2554, หนา 90) กลาววา นโยบายของหลักการศึกษาท่ีมุงเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดเวลาอยางมีความสุขผานการบูรณาการหลักสูตรใน     

ทุกรายวิชา ผูเรียนจึงมีสุขภาพจิตท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส และมีทักษะการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม อีกท้ังยังมีนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใหแตละโรงเรียนในสังกัด   

จัดการศึกษา โดยมุงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําให       

ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ พัฒนาทัศนคติของผูเรียนใหคิดบวก และเรียนรูอยางมี

ความสุข สอดคลองกับ พรสุดา พรหมกูล (2554, หนา 103-104) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตอง

เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น เสนอความตองการในการกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ          
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ท่ีนักเรียนควรประพฤติปฏิบัติ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน            

มีจริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสม สงเสริม สนับสนุนให

ผูเรียนมีความรู มีทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักเรียนสามารถแสวงหา

ความรูดวยตนเอง มีจิตสาธารณะ มองเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน รักและเคารพในศักด์ิศรีของ

ตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน เปนคนดี และใชชีวิตอยูในสังคม      

ไดอยางมีความสุข จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับท่ีหนึ่ง และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

                     2) ดานความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย    

แตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กนกวรรณ อินทรนอย (2553,     

หนา 93) ไดศึกษา กระบวนการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน   

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ดานความสามารถใน    

การแกปญหาอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ พณพร เกษตรเวทิน (2554, หนา 75-76) 

ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุมอําเภอสตึก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก   

                     ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีการบริหารจัดการใหมีครูสอนไม เพียงพอ                 

ขาดการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ มีการนําผลการเรียนรูของนักเรียนมาเปนขอมูลใน      

การวางแผนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมสมํ่าเสมอ ผูบริหาร ครู และกรรมการ

สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการแกปญหาในโรงเรียนรวมกันอยางไมจริงจังเทาท่ีควร แตเม่ือ         

เกิดสถานการณท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน ผูบริหารและบุคลากรสามารถชวยกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปไดดวยดี เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานความสามารถในการแกปญหา

สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย แตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

             5.2.3 ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูใน

ระดับคอนขางสูง (rxy = .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ                                      

บวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร (2553, หนา 70) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ

ประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี 

เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษากับประสิทธิผลของงานวิชาการ                                                                                                                                  

มีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
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กันทิมา ชัยอุดม (2556, หนา 225) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ

พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา     

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ

พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา           

มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

             ท้ั งนี้  อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีการพัฒนาสถานศึกษา                      

ใชการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ ยุทธศิลป พานทอง (2546, หนา 3) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม

เปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง การท่ีจะ

บริหารงานโรงเรียนใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนควรไดนําหลักการ    

มีสวนรวม (participation) ท่ีเปดโอกาสใหผู เก่ียวของทุกฝายรวมรับผิดชอบและรวมตัดสินใจ            

การจัดการศึกษา เพ่ือสรางความรูสึกในการเปนเจาของและรวมจัดการศึกษาใหมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของบุคคลท่ีเ ก่ียวของ สรางความเขมแข็งในการบริหารโรงเรียน               

ไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2546, หนา 25) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม

เปนการบริหารท่ีผูปฏิบัติและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการหรือสถานศึกษา มีสวนรวมสําคัญใน   

การตัดสินใจของหนวยงาน สถานศึกษาท่ีนําแนวคิดของการบริหารแบบมีสวนรวมไปปฏิบัติ           

จึงจัดกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจและใหโอกาสสมาชิกมีสวนกําหนดกิจกรรม การจัดกิจกรรมและ      

การแกปญหาจะมีความยืดหยุนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย จะเปนการสรางประสิทธิผลแกโรงเรียน 

จากเหตุผลดังกลาว จึงชวยสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา       

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธในทางบวก อยูในระดับคอนขางสูง 

(rxy = .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

             5.2.4 การบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการสามารถพยากรณ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถอธิบายเปนรายดานได ดังนี้ 

                     1) การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในผลประโยชน สงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ อลิษา สุคุณพันธ (2555, หนา 81) ไดศึกษาการบริหารแบบมุงคุณภาพท้ังองคการ    

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบวา 

การบริหารแบบมุงคุณภาพท้ังองคการดานการทํางานเปนทีม การใหรางวัลและการยอมรับ การศึกษา
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และการอบรม การติดตอสื่อสาร โครงสรางองคการท่ีเก้ือหนุน สามารถพยากรณประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 

                     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิรูปการศึกษากําหนดใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ทําให

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาไดสะดวกรวดเร็ว ผูบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจ และ

บริหารจัดการศึกษาโดยมุงเนนการมีสวนรวมในการบริหาร ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับบุคลากร

ในหนวยงาน โดยเฉพาะผูท่ีมีความสามารถ หาวิธีจูงใจใหเกิดความพึงพอใจ และสรางแรงจูงใจใน    

การทํางาน เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 273) 

กลาววา การใหรางวัลเปนเครื่องมือในการสนับสนุนใหบุคคลในองคกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน     

การทํางาน เพ่ือใหงานมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการใหรางวัลอาจออกมาในรูปแบบของการยกยอง การให

โบนัสประจําป การเลื่อนตําแหนงหรือการเปลี่ยนตําแหนงไปสูตําแหนงท่ีสูงกวาตามท่ีบุคคลตองการ 

สอดคลองกับ พิชิต เทพวรรณ (2554, หนา 234) กลาววา การใหรางวัลเปนกลยุทธอยางหนึ่ง                         

เพราะการใหรางวัลพนักงานเปนแนวทางท่ีองคการดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับการจายคาตอบแทน

และการใหรางวัลพนักงาน เพ่ือจูงใจใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานตามท่ีองคการประสงค โดยการให

รางวัลขององคการนั้นจะตองตอบสนองความตองการท้ังของพนักงานและขององคการ                

ไดอยางเหมาะสม สําหรับวัตถุประสงคของการใหรางวัลเพ่ือเปนการจูงใจใหแกพนักงาน เพ่ือให

พนักงานมีพฤติกรรมตามท่ีองคการตองการ การดําเนินงานก็จะสามารถทําใหองคการบรรลุเปาหมายได 

ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความจงรักภักดีตอองคการ ซ่ึงสามารถทําใหองคการ

ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาว สอดคลองกับ มนสิการ แดขุนทด (2556, หนา 63) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา การบริหาร

แบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด จากสาเหตุ

ดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในผลประโยชน สงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

                     2) การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 172) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม      

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีอํานาจพยากรณ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
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                     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารไมสามารถดําเนินภารกิจในการบริหารสถานศึกษาให

ประสบผลสําเร็จไดเพียงลําพัง จึงจําเปนตองเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ี

เก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ 

นวลจันทร พรรณพิจิตร (2549, หนา 73) กลาววา การใหครูทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ยอมทําให

การตัดสินใจมีความถูกตองเหมาะสม กอใหเกิดความพอใจแกทุกฝาย การปฏิบัติงานยอมมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ชุมพล ไวทยานนท (2549, หนา 72) กลาววา ผูบริหารไดรับบทบาท             

หนาท่ีใหเปนผูบังคับบัญชาใหงานท้ังหลายของโรงเรียนลุลวงไปดวยดี จําเปนตองเปนผูตัดสินใจ     

ในปญหาระดับสูงของโรงเรียน เพราะงานข้ันสุดยอดของโรงเรียนเปนหนาท่ีโดยเฉพาะของผูบริหารท่ี

จะตองตัดสินใจ และรับผิดชอบผลอันเกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ เพราะกอนท่ีจะตัดสินใจผูบริหาร

โรงเรียนจะตองพิจารณาวินิจฉัยใหรอบคอบจากขอมูลท่ีถูกตอง หรือจากการประเมินสถานการณไว

เปนอยางดีแลว และปจจุบันนี้ผู ท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนตองเขารับ       

การอบรมจากสถาบันพัฒนาผูบริหารตามหลักสูตรและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูกําหนด 

ผูบริหารโรงเรียนท่ีผานการอบรมยอมมีความรูความเขาใจในดานการบริหารโรงเรียนเปนอยางดีวา

ผูบริหารและครูจะตองยอมรับฟงความคิดเห็น แนวคิด ขอมูลซ่ึงกันและกัน แลวนํามาปรับให

เหมาะสมกับลักษณะของงานในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการบริหารงาน 

สอดคลองกับ ณัฐพงศ ไชยสิทธิ์ (2552, หนา 2) กลาววา การตัดสินใจมีความสําคัญอยางยิ่งใน     

การบริหารโรงเรียน เนื่องจากปญหาและขอขัดแยงอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนมีสวนสัมพันธกับวิธีการตัดสินใจของผูบริหารแทบท้ังสิ้น ท้ังนี้เพราะนอกจากการตัดสินใจ   

จะเปนเครื่องชี้หรือกําหนดทิศทางการทํางานของบุคลากรทุกฝายแลว ความเปนไปไดของ          

การปฏิบัติงานอยางราบรื่นทําใหบุคคลผูซ่ึงไดรับผลจากการตัดสินใจใดๆ ในองคการนั้นไดมีสวนรับรู

แนวทางแกปญหารวมกันดวย การตัดสินใจจึงเปนศิลปะและภารกิจอันสําคัญตอการบริหารงาน    

ทุกประเภท เพราะการตัดสินใจของผูบริหารเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือ

ลมเหลวในการทํางานขององคการ หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดแลว อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอ

การปฏิบัติงานขององคการ การตัดสินใจจึงเปนเรื่องท่ีผูบริหารจะตองใชเวลาและความระมัดระวังใน

การดําเนินการ เพ่ือใหงานนั้นบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด จากสาเหตุดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหาร

แบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

                     3) การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สมใจ ศรีเอ่ียม (2549, หนา 111) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา                     

ข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงานสงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานดานผูเรียน 

                     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การใหความสําคัญในการบริหารงานแบบมีสวนรวมใน      

การปฏิบัติการ เปนการตอบสนองความตองการของแตละฝาย และสรางแรงบันดาลใจใน           

การปฏิบัติงาน ทําใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ ปราชญา กลาผจัญ 

(2543, หนา 181) กลาววา บุคลากรและครูเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานของโรงเรียน    

มีประสิทธิภาพ หากโรงเรียนไดครูท่ีมีขวัญกําลังใจสูง มีความรูความสามารถ ขยันหม่ันเพียร ตั้งใจ

ทํางาน มีความรับผิดชอบ ก็จะสงผลใหคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนอยูในระดับดี สอดคลองกับ 

บุญสง แกวอินทร (2546, หนา 18) กลาววา การท่ีบุคคลไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานท้ังใน

ดานการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติการ มีสวนสรางพลังจิตใหรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี      

มีประสิทธิภาพมากกวายินยอมปฏิบัติตามคําสั่ง นอกจากนี้ การมีสวนรวมจะชวยกระตุนใหบุคคล

สนับสนุนเปาหมายตลอดจนวัตถุประสงครวมขององคการดวย จากสาเหตุดังกลาวจึงอาจทําให     

การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

                     4) การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ไมสงผลตอ                

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท้ังนี้             

อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา        

ท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ผูบริหารจึงใหคร ู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย   

ท่ีวางไว มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีสวนรวม

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหดีข้ึน ใหหัวหนาสายงานประเมินผล    

การปฏิบัติงานตามลําดับข้ันสมํ่าเสมอ และใหบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง       

อยางเครงครัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ ทําใหเกิด

ความกดดันในการปฏิบัติงาน สงผลใหงานมีประสิทธิภาพลดลง สอดคลองกับ กนกวรรณ อินทรนอย 

(2553, หนา 127) กลาววา โรงเรียนท่ีมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรอยางรัดกุมและ

สมํ่าเสมอ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเครงครัด ทําใหการปฏิบัติงาน   

ในบางครั้งเกิดความกดดัน และทําใหศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรลดลง แตการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเครงครัดก็เปนผลดี เนื่องจากทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

แตก็อาจมีผลเสียตามมา เพราะหากการทํางานท่ีเกิดความกดดันมากเกินไปก็อาจทําใหประสิทธิภาพ
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ในการทํางานลดลงไดเหมือนกัน ยอมสงผลเสียตอองคการ ดังนั้น ผูบริหารควรใหความเปนอิสระใน

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เขมงวดบางตามโอกาสและความเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดการดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากสาเหตุดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมดานการมี

สวนรวมในการประเมินผล ไมสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 

             5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

                     1) จากการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัด                                 

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการมีสวนรวมใน                     

ผลประโยชน มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีความยุติธรรมใน

การตอบแทนผลประโยชน และผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการใหรางวัลแกบุคคลกลุมตางๆ ในโรงเรียน

อยางเหมาะสม ซ่ึงอาจจัดไดหลากหลาย เชน การใหรางวัลเปนตัวเงิน การใหเปนคาตอบแทน หรือ

รางวัลท่ีไมเปนตัวเงิน ไดแก การใหคําปรึกษา การเลี้ยงอาหารเปนกรณีพิเศษ และการใหโลรางวัล 

โดยดูความเหมาะสมของผูรับรางวัลดวย เพราะสมาชิกแตละคนนั้นมีความตองการท่ีแตกตางกัน     

ซ่ึงผูบริหารตองเลือกใหรางวัลตามโอกาส และในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีมี   

สวนชวยนําไปสูการประสบความสําเร็จในการบริหาร สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 72 ระบุวา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

เกิดประสิทธิผล มีผลงานเปนท่ีประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ       

ซ่ึงอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

                     2) จากการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ                   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวิเคราะหปญหาภายในหนวยงาน 

เตรียมแนวทางในการแกปญหา และวางแผนปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

                     3) จากการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนั้น
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ควรใหทุกฝายมีบทบาทสําคัญในการทํางานรวมกันในสถานศึกษา เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด  

                     4) จากการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ควรจัดอบรม สัมมนา และสนับสนุนสงเสริมให

สถานศึกษาในสังกัดใหความสําคัญกับการบริหารโดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพ่ือนําไปสู

ประสิทธิผลของสถานศึกษา   

            5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

                    1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผล                         

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

                    2) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ                        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

                    3) ควรศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาใน                               

จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

                    4) ควรศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา                                                          

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน  มีดังนี้ 

 ใหคะแนน+1หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน -1หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  

 

  สูตร IOC=    
∑𝑅
𝑁

 
 

   เม่ือ  ∑𝑅   แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

     N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

เกณฑการตัดสิน 

 คา  IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5  ขอคําถามนั้นใชได 

 คา  IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5  ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไข

      ใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง 17 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

  ดานการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติขององคการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการวินิจฉัยปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

3 ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาทางเลือกใน

การตัดสินใจแกปญหา 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

5 ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาขอมูล

รายละเอียดของโรงเรียน 
1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

6 ผูบริหารประสานงานขอความรวมมือจากฝายงาน 

องคกร หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ีของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนใชความรูในการ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

8 ผูบริหารเปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

9 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดง

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

10 ผูบริหารสนับสนุนดานทรัพยากรแกบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชประสบการณมา

พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ี 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหารจูงใจใหบคุลากรปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุ

เปาหมาย 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

13 ผูบริหารมีความยุติธรรมในการตอบแทนผลประโยชน 1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

14 ผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ผูบริหารทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่งใน

ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแกโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารใหการยอมรับและยกยองการปฏิบัติหนาท่ี

ของบุคลากรอยางเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

18 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมกํากับติดตาม

การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นในการประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

20 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหดีข้ึน 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

21 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมประเมินผล

การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 
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ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

22 ผูบริหารเปดโอกาสใหทานประเมินตนเอง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารเปดโอกาสใหหัวหนาสายงานประเมิน

ตามลําดับข้ัน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 18 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

  ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

1 นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู

ในระดับสูง 
1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

2 นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตรสามารถสอบแขงขันเขา

ศึกษาตอในสถาบันการศึกษาอ่ืนไดเปนจํานวนมาก 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 โรงเรียนไดจัดโครงการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาครู 1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 
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ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

และบคุลากรทางการศึกษา 

4 นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดานวิชาการ

จากหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนในรอบปท่ี

ผานมา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

5 คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อ/

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

6 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และ                               

กระบวนการเรียนการสอน 
1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

7 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู 0 1 1 0 1 3 0.6 ใชได 

8 นักเรียนรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย และอยูในระเบียบ

วินัยของโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 นักเรียนสวนใหญมีจิตสาธารณะ 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

12 นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดท่ีเปนประชาธิปไตย 1 1 0 0 1 3 0.6 ใชได 

13 นักเรียนมีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคมได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ความสามารถในการพัฒนาปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

14 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ

เรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความทันสมัย สะอาด 

สวยงาม และปลอดภัย 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 หลักสูตรมีความสอดคลองกับแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียน 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

17 ครูมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการสอน การจัดกิจกรรม 

และการประเมินผลใหเหมาะสมกับแหลงเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม 

คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

18 ครูมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียน

การสอน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ครูมีการนําผลจากการประเมินนักเรียนมาวิเคราะห

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

20 ผูบริหารมีการบริหารจัดการใหมีครูสอนอยางเพียงพอ 1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

21 ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสม

กับศักยภาพ 
1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

22 โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

23 ครูมีการนําผลการเรียนรูของนักเรียนมาเปนขอมูลใน

การวางแผน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาแกปญหาตางๆ 

ในโรงเรียนรวมกัน 
0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

25 ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด

วิธีการแกปญหาในการทํางานรวมกัน 
1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

คําช้ีแจง 

 1) แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานเก่ียวกับการบริหาร

แบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน                              

    เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 2) ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

  (1) ผูบริหารสถานศึกษา 

  (2) ครูผูสอน 

  (3) กรรมการสถานศึกษา 

 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ โดยขอเรียนวาการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมิไดมุงศึกษาสถานศึกษาหนึ่งสถานศึกษาใดโดยเฉพาะ แตเปนการศึกษาโดยภาพรวม 

คําตอบของทานจึงไมมีผลกระทบตอตัวทานไมวากรณีใดๆ ดังนั้น ในการตอบแบบสอบถามขอความ

กรุณาจากทานตอบใหครบทุกขอและตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือใหผลการวิจัยมีความ

เชื่อถือได สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณ

ทานเปนอยางสูงท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ 
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นางสาวฐิตา วิหครัตน 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 

 

  (1) เพศ 

   (  ) ชาย     (  ) หญิง 

 

  (2) อาย ุ

   (  ) ต่ํากวา 30 ป    (  ) 30 – 39 ป 

   (  ) 40 - 49 ป    (  ) 50 ปข้ึนไป 

 

  (3) ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

   (  ) ผูบริหารสถานศึกษา      

   (  ) ครูผูสอน 

   (  ) กรรมการสถานศึกษา 

 

  (4) ประสบการณในการทํางาน 

   (  ) 1 – 5 ป      

   (  ) 6 – 10 ป 

   (  ) 11 – 15 ป 

   (  ) 16 ปข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัด

    สมุทรปราการ สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาในจังหวัด       

     สมุทรปราการ วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการ

     ปฏิบัติท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมีความหมาย 

     ดังนี้ 
 

  5  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

                     4  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

                     3  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

                     2  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 

                     1  หมายถึง    การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  

ขอ การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ แนว

ทางการปฏิบัติขององคการ 
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ขอ การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการวินิจฉัยปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงาน 

     

3. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาท่ี

เกิดข้ึน 

     

4. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจ

แกปญหา 

     

5. ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดของ

โรงเรียน 

     

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

6. ผูบริหารประสานงานขอความรวมมือจากฝายงาน องคกร หรือ

หนวยงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 

     

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนใชความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบ 

     

8. ผูบริหารเปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานรวมกัน

เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

     

9. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถในการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

10. ผูบริหารสนับสนุนดานทรัพยากรแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน

อยางเหมาะสม 

     

11. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชประสบการณมาพัฒนาปรับปรุง

การปฏิบัติหนาท่ี 

     

12. ผูบริหารจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุเปาหมาย      

ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

13. ผูบริหารมีความยุติธรรมในการตอบแทนผลประโยชน      

14. ผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร      

15. ผูบริหารทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแก

โรงเรียน 

     

16. ผูบริหารจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางเหมาะสม 
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ขอ การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

17. ผูบริหารใหการยอมรับและยกยองการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร

อยางเหมาะสม 

     

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

18. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมกํากับติดตามการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

19. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ

ประเมินผลปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

20. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหดีข้ึน 

     

21. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

     

22. ผูบริหารเปดโอกาสใหทานประเมินตนเอง      

23. ผูบริหารเปดโอกาสใหหัวหนาสายงานประเมินตามลําดับข้ัน      

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ วามีการ

   ปฏิบัติอยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปน

   จริงมากท่ีสุดเพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 
 

  5   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

                     4   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

                     3   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
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                     2   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

                     1   หมายถึง    มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

1. นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง      

2. นักเรียนท่ีจบตามหลักสูตรสามารถสอบแขงขันเขาศึกษาตอใน

สถาบันการศึกษาอ่ืนไดเปนจํานวนมาก 

     

3. โรงเรียนไดจัดโครงการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     

4. นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดานวิชาการจากหนวยงาน

ของภาครัฐหรือภาคเอกชนในรอบปท่ีผานมา 

     

5. คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนรู ท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความสามารถของนักเรียน 

     

6. โ ร ง เ รี ยน มีกา รจั ดกระบวนการนิ เ ทศงานวิ ช าการ  และ                               

กระบวนการเรียนการสอน 

     

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

7. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู      

8. นักเรียนรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

9. นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย และอยูในระเบียบวินัยของ

โรงเรียน 

     

10. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย      

11. นักเรียนสวนใหญมีจิตสาธารณะ      

12. นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดท่ีเปนประชาธิปไตย      

13. นักเรียนมีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคมได      

ความสามารถในการพัฒนาปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม 

14. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู      

15. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความทันสมัย สะอาด สวยงาม และ

ปลอดภัย 
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ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

16. หลักสูตรมีความสอดคลองกับแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน      

17. ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน การจัดกิจกรรม และการ

ประเมินผลใหเหมาะสมกับแหลงเรียนรู 

     

18. ครูมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน      

19. ครูมีการนําผลจากการประเมินนักเรียนมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน 

     

ความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 

20. ผูบริหารมีการบริหารจัดการใหมีครูสอนอยางเพียงพอ      

21. ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะสมกับศักยภาพ      

22. โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ      

23. ครูมีการนําผลการเรียนรูของนักเรียนมาเปนขอมูลในการวางแผน 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     

24. ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาแกปญหาตางๆ ในโรงเรียน

รวมกัน 

     

25. ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษามีการกําหนดวิธีการ

แกปญหาในการทํางานรวมกัน 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวฐิตา วิหครัตน 

วันเดือนปเกิด 29 มีนาคม 2530 

สถานท่ีเกิด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีอยู 155 ถนนฉะเชิงเทรา–บางน้ําเปรี้ยว ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เบอรโทรศัพท 089-0701533 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครู อันดับ คศ.1 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2548 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ.2552 
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