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พ.ศ.     2561 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง   
อาจารยที่ปรึกษารวม ดร.พรทิพย คําชาย  
  
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา
2) ระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา และ 4) การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครู จํานวน 324 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน และ
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
    1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และ
ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
    2) ระดับประสทิธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 
ประสิทธิภาพบรรยากาศ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป  
    3) การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยูในระดับมาก (rxy = .750) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   4) การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชนดานการมีสวนรวมในการแกปญหาสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา รวมกัน
ทํานายประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาไดรอยละ 60.80 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´ =.404X2+ .271X3 + .193X5 
 
 
คําสําคัญ: การบริหารแบบมีสวนรวม ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study 1) the level of the participatory 
administration of schools; 2) the level of efficiency of school’s development; 
3) the relationship between the participatory administration and efficiency of school’s 
development; and 4) the participatory administration affecting efficiency of school’s 
development. The samples consisted of 324 school administrators and teachers. 
The instrument for collecting data was a questionnaire. The statistics used for data 
analysis were 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 participatory administration of schools as a whole 
was at a high level ranking by the mean scores from high to low : the participation in 
the operation, the participation in benefits, the participation in the decision, 
the participation in the evaluation, and the participation in solving the problems. 

 2) The level of the efficiency of school’s development as a whole was 
at a high level ranking by the mean scores from high to low: the efficiency in personnel 
management, the efficiency in academic management, the efficiency in atmosphere 
and environment of schools, the efficiency in budget management, the efficiency in 
primary schools’ board, and the efficiency in general management. 

 3) The relationship between the participatory administration and 
the efficiency of school’s development as a whole was significantly positive correlation 
at the level of .05. 

 4) The participatory administration in terms of the participation in the 
operation, the participationin benefits, the participation in solving the problems 
affected the efficiency of school’s development. It could concurrently predicted at 
60.80%. The predictiveequationcould be written in form of standard scores as  
Z´= .404X2+.271X3+.193X5 

 

Keywords: the participatory administration, efficiency of school’s development,  
                school administrators 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่ง
จากผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารย ดร.พรทิพย คําชาย 
อาจารยที่ปรึกษารวม ซึ่งทานไดใหความกรุณาแนะนําแนวทาง ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง 
ตลอดจนใหขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทาน
เปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี ้ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด และอาจารย ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี 
กรรมการสอบวิทยานิพนธที่ทานใหความกรุณาตรวจสอบความถูกตอง และขอเสนอแนะอันเกิดประโยชน 
ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน
ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ใหความกรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และ
ใหคําแนะนําจนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจจนสามารถวิเคราะหผลการวิจัยสําเร็จไดดวยด ี
 ขอขอบคุณผูบริหารและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอขอบพระคุณคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูใหแกผูวิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษทุกคนที่ใหความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดสีุดทายนี้ขอขอบคุณครอบครัวที่ใหการสนับสนุน
และใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทน
พระคณุบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกทานที่อบรมสั่งสอนแกผูวิจัย 
จนทําใหสําเร็จลงไดดวยด ี
 
 

นางสาวประไพพร สืบเทพ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การสรางและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ 
สรางคนไทย ใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมของคนไทย 12 ประการ 
มคีวามเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออกเขียนได คิดวิเคราะหเปน สามารถสรางวิสัยทัศน
และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยและ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก เปนสวนหนึ่งของแนวนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไดปฏิรูปการศึกษาโดยมุงม่ันพัฒนาการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
และแนวนโยบายขอ 8 กลาววา สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการที่ดี
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสงเสริมการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีที่ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา 
การมสีวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับ
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559, หนา 2)  
 การบริหารสถานศึกษาจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองใหทุกฝาย
ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักสําคัญที่สังคมไทย
ตองใหความสําคญั เพื่อพัฒนาประเทศเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักการกระจายอํานาจที่สถานศึกษาจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน
รวมรับรู รวมคิด และรวมตัดสินใจ ซึ่งถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 มาตรา 65 ระบุวา “รัฐพึงจัดใหมยีุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลา
ที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย” (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, หนา 17) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
กําหนดหลักการสําคัญไวอยางชัดเจนวาจะยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญ รวมทั้งยังใหความสําคัญ 
เรื่องคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก ดังในหมวด 6 วาดวยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศกึษาเปนการเฉพาะ รวมทั้งใหมีการตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุงหวังวา
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จะทําใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยทั้งระบบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2557, หนา 18) จากบทบัญญัติดังกลาวสงผลใหสถานศึกษาทุกแหง ตองดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยอยูบนพื้นฐานของหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของการปฏิรูป
การบริหารการศึกษาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจําเปนตองอาศัยความรวมมือทุกฝาย
ทีเ่ก่ียวของ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครองและนักเรียน นอกจากนี้ มาตรา 8 (2) กําหนดให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศกึษา และมาตรา 9(6) กําหนดใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือนําความรู ภูมิปญญา สรางสรรคใหเกิด
ความเจริญกาวหนา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมี
การเปลี่ยนแปลงประสบการณการพัฒนาชุมชน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา 4)
สําหรับการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ 
เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยตองเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ําคัญในดานการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลง ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสยึดประโยชนสวนรวม และ
เปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอม
ในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555, หนา ช)  ซึ่งเห็นไดวานโยบายระดับประเทศใหความสําคัญของ
การมีสวนรวมเปนอยางมาก 
 หลักการสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 540) กลาววา 
คือ การสรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น 
มีสวนรวมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ สิ่งเหลานี้จะทําใหผูรวมงานเกิดความเขาใจในปญหาของ
หนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับ วิมล มวงเงิน (2549, หนา 18) กลาววา การมีสวนรวมเปนการบริหาร
ที่ระดมความคิด ระดมความรู ระดมความตองการ และระดมความรับผิดชอบรวมกันในการบริหาร
จัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบายและความตองการของทุกฝายเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลแหงความสําเร็จรวมกัน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมลกัษณะ 
รวมรับรู รวมคิด รวมปฏิบัติ ที่มีผลกระทบตอตนเอง หรือตอชุมชน ตั้งแตกระบวนการคิดคนแกปญหา 
วางแผน ปฏิบัติงาน กํากับดูแล ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน สอดคลองกับ โคเฮน และอัพฮอฟ 
(Cohen & uphoff, 1980, pp. 213-218) ท่ีกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะ
เปนแบบการมีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติหนาที่ รวมในผลประโยชน และรวมกัน
ประเมินผล ซึ่งกอใหเกิดการทํางานอยางสรางสรรคมีผลงานที่ดีเกิดการยอมรับความสัมพันธและ
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ความสามัคคีของบุคลากรรวมทั้งความกาวหนาในหนาที่การงาน ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชน
จึงเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและเรียนรู
ซึ่งกันและกันของทุกฝายนับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผนการดําเนินการและการแกปญหา 
ตลอดจนการควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 14-25) 
 ประสิทธิภาพ เปนเรื่องที่เก่ียวกับวิธีท่ีดีท่ีสุดที่จะใชในการทํางาน ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
ในการทํางาน โดยสิ้นเปลืองเวลาและเสียพลังในการทํางานนอยที่สุด ผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน
จึงเปนผูที่ฉลาดในการเรียนรู คือ รูวาควรทําอยางไร จึงจะทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว 
และสูญเสียพลังงานนอยที่สุด (กันตยา เพ่ิมผล, 2552, หนา 5) ทํานองเดียวกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60) กําหนดวา ประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศกึษา คือ ความสําเร็จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง 
สามารถบริหารจัดการไดอยางมปีระสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาอยางคุมคา ตามแนวทางของการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ตลอดจนกฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 หรือ
ระเบียบกฎหมายตามที่ตนสังกัดกําหนด โดยสามารถจัดระบบบริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศกึษา เนนการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนตน ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดท่ีมีการแบงงานเปน 4 ดาน 
ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
ดังนั้นอาจกลาวไดวา แนวคดิเรื่องประสิทธิภาพ คือ ตัวชี้วัดที่เปนเครื่องตัดสินในขั้นสุดทายถึงความสําเร็จ
ในการบริหารองคการ แตการที่จะทําใหประสิทธิภาพเกิดข้ึนไดอาจตองอาศัยกระบวนการที่ชัดเจน 
ซึ่งตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย และการท่ีจะสามารถทําใหบุคลากรในองคการมีการทํางาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งสําคัญคือ ผูบริหารอาจตองใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเขามาสนับสนุน  
ทั้งนี้เพราะการบริหารแบบมีสวนรวม เปนระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอการบริหารสถานศึกษา 
ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจสูง (ลัดดา ผลวัฒนะ, 2547, หนา 104) 
 จากผลสรุปการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(องคการมหาชน) ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา 
ดานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. รอบ 3 
โรงเรียนท้ังหมด 155 โรงเรียน ผานการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จํานวน 124 โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 80 ไมผานเกณฑรับรองฯ จํานวน 31 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 35) เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ถึงแมจะไดรับการรับรองถึงกวารอยละ 80 ยังพบปญหาการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ
ยังทําไดไมทั่วถึงการมีสวนรวมขององคกรในชุมชน การมีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
ภาคสวนตางๆ ในสังคมยังมีนอย แนวทางในการแกปญหา คือ โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพ
ภายนอก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข 
ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทําหนาที่สนับสนุน และ
เปนผูประสานงานหลักใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนรายโรง รวมกับผูปกครองชุมชน และองคกรอ่ืนๆ
ที่เก่ียวของ สวนดานการบริการจัดการ สงเสริมการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจาย
อํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบในทุกระดับ และเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา สรางความเขมแข็ง
ใหกับสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสถานศึกษา นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังมีสถานศึกษาขนาดเล็กมากถึง 71 โรงเรียน จึงเปนปจจัยที่ไมสามารถสะทอน
ใหเห็นการจัดการศึกษาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการใชตนทุนสูง ผลตอบแทน
ไมคุมคา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 8-35) 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือนําผลการวิจัย ไปเปนขอมูลและเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 
เพ่ือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติตอไป 
 

1.2 คาํถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคาํถามดังนี้ 
 1.2.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด 
 1.2.2 ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด 
 1.2.3 การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางไร 
 1.2.4 การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 เ พ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.4 เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี ้
 1.4.1 การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.4.2 การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
   1) ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยสังเคราะหจาก
นักวิชาการที่ไดกลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวมที่คลายคลึงกันมากที่สุด ไดแก โคเฮน และอัฟฮอฟ 
(Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218); ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104); ซากิน (Sashkin, 
1984, p. 5); เมตต เมตตการุณจิต (2553, หนา 14-17) และอคิณ รพีพัฒน (2547, หนา 49) 
โดยพิจารณาขอที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ 2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
   2) บูรณาการประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา จากเกณฑการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60-65) ในตัวบงชี้ที่ 7 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบดวย 6 ประการ คือ 
(1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ (2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (3) ประสิทธิภาพ
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การบริหารงานบุคคล (4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป (5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 152 โรงเรียน จําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน 152 คน 
และครูจํานวน 1,859 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,011 คน   
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 324 คน จําแนกเปน
ผูบริหาร จํานวน 24 คน และครู จํานวน 300 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (mulit-stage 
sampling) เทียบบัญญัติไตรยางศ และการสุมอยางงาย 
 1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1) ตัวแปรตน ไดแก การบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 5 ดาน คือ 
     (1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
     (2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
     (3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
     (4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
     (5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา    
   2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบดวย 6 ประการ คือ 
     (1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 
     (2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
     (3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
     (4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
     (5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     (6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัย การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดศึกษาตัวแปรตน คือ การบริหาร
แบบมีสวนรวมโดยสังเคราะหจากแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, 
pp. 213-218); ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104); ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5); เมตต 
เมตตการุณจิต (2553, หนา 14-17) และ อคิณ รพีพัฒน (2547, หนา 49) โดยขอท่ีมคีวามคิดเห็น
สอดคลองกันมากที่สุด จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ 3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
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 สวนตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา บูรณาการจากเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60-65) 
ในตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบดวย 6 ประการ 
คือ 1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 3) ประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล 4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา จากแนวคิด
ดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางกรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม
ในการวิจัย ดังภาพ 1 
 
   ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทในการวิจัย ดังนี้ 
 1.7.1 การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง วิธีการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่เปดโอกาสใหครูในสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในกระบวนการคิดรวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมประเมินผล ตลอดจน
รวมแกปญหา เพ่ือเปนการสรางความผูกพันระหวางผูบริหารและครูในสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรม
ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในการศึกษาวิจัยนี้ประกอบดวยการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึกษา 5 ดาน คือ 
   1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับเลือกเปาหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา 

การบริหารแบบมีสวนรวม ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 

1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 
2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและ   
    สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
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กําหนดนโยบาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณประจําปของสถานศึกษา การนําเสนอขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตอเขตพื้นที่การศกึษาตนสังกัดการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
   2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม การใหบริการแกนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของสถานศึกษา  
   3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา นําความรู
จากการเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนาตนเอง นําแหลงทรัพยากรตางๆ ภายในทองถิ่น
มาใชพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนของตนเอง กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสถานศึกษา  
   4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศกึษาไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ ของสถานศึกษา ประเมินผลแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
ประเมินผลการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาการประเมินตัวบุคคล และผลการปฏิบัติงาน
ในสายบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการนําผลการนิเทศ
มาวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา การเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ความขัดแยงของบุคลากรภายในสถานศึกษา สงเสริมใหครูรับทราบปญหา และเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาของสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล ผลการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
แกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 1.7.2 ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา
อยางคุมคาสามารถจัดระบบบริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยนี้
ประกอบดวย ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 6 ประการ คือ 
   1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู
เก่ียวกับการจัดการศกึษาในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถ่ิน วางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล 
การแนะแนว การประเมินผลการใชหลักสูตร พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู สงเสริมกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
การพัฒนางานวิชาการอยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพภายในและใชมาตรฐานการศกึษาเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน 
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   2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบ
การบริหารงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
จัดภารกิจใหครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงานการใชจายงบประมาณ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
เปนไปตามที่ระเบียบกฎหมาย หรือตามที่ตนสังกัดกําหนด 
   3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี
แผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบในดานการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การมอบหมายงาน 
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร 
   4) ประสิทธิภาพการบริหารท่ัวไป หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
ตอการนําไปใชในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองคกรที่เกี่ยวของ
กับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมและอุปกรณ การประสานงาน
กับหนวยงาน ภาครัฐเอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พรอมท้ังมีระบบ
การกํากับติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
   5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษา
ไดปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามกฎกระทรวง ประกอบดวย
องคประกอบ และการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาทีเ่ก่ียวกับการกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําป ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง
การพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เสนอแนวทางและ
มสีวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไป สงเสริมใหมีการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป แตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ มีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
คณะกรรมการสถานศึกษาไมต่ํากวารอยละ 75 รับทราบ และพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
   6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
มคีวามสะอาด ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ 
สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสวยงาม มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับพ้ืนที่ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 1.7.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  
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 1.7.4 ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ
ผูไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 
 1.7.5 คร ูหมายถึง ครูทีป่ฏิบัติหนาที่ผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 
 1.7.6 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี ้
 1.8.1 เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.8.2 เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของนําไปกําหนดนโยบายในการพัฒนา 
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 1.8.3 เปนขอมูลการพิจารณา วางแผน และปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร 
ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยนําเสนอตามหัวขอตางๆ ตามลําดับตอไปนี ้
 2.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2.1.1 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2.1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2.1.3 การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2   
 2.2 หลักการ แนวคิด เก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
   2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
   2.2.2 ความสําคัญของประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
   2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.3 หลักการ แนวคิด เก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
   2.3.1 ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 
   2.3.2 ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 
   2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 42) 
   1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 
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   2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ
ตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว ดังนี้  
     (1) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (2) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
     (3) ศึกษาวิเคราะห วิจัย และรวบรวม ขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
     (4) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     (5) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
     (6) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (7) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (8) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
     (9) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศกึษา 
     (10) ปฏิบัติหนาที่อันเก่ียวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษา สนับสนุนสงเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจ
ในการบริหารงาน จัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหการจัดการศึกษา
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารจัดการคลอบคลุมในทองที่ 7 อําเภอ ประกอบดวย 
พนมสารคาม สนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว บางคลา ราชสาสน และคลองเข่ือน มีสถานศึกษา
ของรัฐจํานวน 152 โรง และสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 โรง โดยมีสภาพทั่วไป ที่ตั้งและอาณาเขต 
สภาพการจัดการศึกษา เขตพ้ืนที่บริการ ประชากรทั้งหมดในเขตพ้ืนที่บริการ ขอมูลการจัดการศึกษา 
และสภาพปญหาในการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 
2560, หนา 43) 
 สภาพภูมิศาสตร 
   1) อําเภอพนมสารคาม สภาพพ้ืนที่เปนท่ีราบลูกคลื่น และเปนที่ลุมบางสวนมีเนื้อที่
ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 357,500 ไร อยูหางตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ระยะทาง 32 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 8 ตําบล 87 หมูบาน 5 เทศบาล 6 อบต. จํานวน
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ประชากร ชาย 33,690 คน หญิง 35,167 คน รวม 68,857 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว 
   2) อําเภอบางคลา สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมลาดลงสูอาวไทย พ้ืนดินสวนใหญเปนดินเหนียว
เหมาะแกการเพาะปลูกพืช มีเนื้อที่ประมาณ 227.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,437 ไร อยูหางจาก
ตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 25 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 9 ตําบล 
56 หมูบาน 2 เทศบาล 7 อบต. จํานวนประชากร ชาย 14,894 คน หญิง 15,922 คน รวม 30,816 คน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงหมู เลี้ยงไกไข สวนมะมวง 
   3) อําเภอแปลงยาว สภาพพ้ืนที่เปนท่ีราบสูงมีลักษณะเปนลอนลูกคลื่น ลอนลาดหรือ
ลูกฟูก สูงๆ ต่ําๆ มีเนื้อที่ประมาณ 237.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 148,268 ไร อยูหางจากตัวจังหวัด
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทาง 35 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 4 ตําบล 48 หมูบาน 
4 เทศบาล 3 อบต. จํานวนประชากร ชาย 9,492 คน หญิง 9,235 คน รวม 18,727 คน ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร 
   4) อําเภอราชสาสน สภาพพื้นที่เปนท่ีราบลุมต่ํา มีเนื้อที่ประมาณ 134.90 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 84,312 ไร อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 40 กิโลเมตร แบงการปกครอง
ออกเปน 3 ตําบล 31 หมูบาน 3 อบต. จํานวนประชากร ชาย 6,317 คน หญิง 6,486 คน 
รวม 12,803 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา 
   5) อําเภอสนามชัยเขต สภาพพ้ืนที่ เปนท่ีราบเชิงเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1,715 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,071,875 ไร อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
แบงการปกครองออกเปน 4 ตําบล 70 หมูบาน 1 เทศบาล 4 อบต. จํานวนประชากร ชาย 35,148 คน 
หญิง 34,472 คน รวม 69,620 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา 
สับปะรด มันสําปะหลัง ฯลฯ 
   6) อําเภอทาตะเกียบ สภาพพ้ืนท่ีเปนที่ราบสูง มีภูเขาประปราย มีเนื้อที่ประมาณ 
1,084 ตารางกิโลเมตร หรือ 677,500 ไร อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 
85 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 2 ตําบล 47 หมูบาน 2 อบต. จํานวนประชากร ชาย 23,264 คน 
หญิง 22,671 คน รวม 45,935 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา 
ทําไร 
   7) อําเภอคลองเข่ือน สภาพพ้ืนท่ีเปนที่ราบลุม มีเนื้อที่ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 80,000 ไร อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 16 กิโลเมตร แบงการปกครอง
ออกเปน 5 ตําบล 32 หมูบาน 5 อบต. จํานวนประชากร ชาย 6,450 คน หญิง 6,731 คน 
รวม 13,181 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 2.1.1 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีบทบาทหนาที่ในการดูแล 
และรับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีขอมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษาที่จัดและใหบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 1  จํานวนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา      
             เขต 2  
 

ที ่ อําเภอ จํานวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1 พนมสารคาม 41 
2 สนามชัยเขต 36 
3 ทาตะเกียบ 20 
4 แปลงยาว 19 
5 บางคลา 19 
6 ราชสาสน 8 
7 คลองเขื่อน 9 

            รวมท้ังสิ้น 152 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 48) 
 
ตาราง 2  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี 
            การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ที ่ ตําแหนง จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 ผูอํานวยการโรงเรียน 149 
2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 15 
3 คร ู 1,106 
4 
5 

ครูผูชวย 
ครูอัตราจาง 

271 
470 

 รวมทั้งสิ้น 2,011 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 52) 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการบริหารจัดการเพ่ือใหเด็กไทยไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เรงรัดพัฒนาการศกึษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  
ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 54) 
   1) ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดดําเนินการจัดสงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนเขาเรียนในทุกระดับ
กอนประถมศกึษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
   2) ดานคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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   3) ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยองคคณะบุคคล 3 องคคณะ ไดแก คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.พ.ท.) คณะอนุกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาไดมาตรฐานสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี ้
     (1) การพัฒนาคุณภาพผู เรียนและสถานศึกษา สรางความเขมแข็งระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดวยระบบเครือขายความรวมมือ
ทั้งเครือขายองคกร เครือขายบุคคล และเครือขาย ICT การพัฒนาระบบนิเทศภายในเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งใหสถานศกึษา การนิเทศ ใชเทคนิคนิเทศกับสถานศึกษาทั้ง 152 โรง โดยใชกรอบแนวคิด
การพัฒนางานวงจรเดรมมิ่ง PDCA ผนวกกับแนวคิดสําคัญในการพัฒนางาน ประกอบดวย 
การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (V: vision) การสรางวัฒนธรรมหรือขอตกลงในการทํางานรวมกัน (C: culture) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (L: learning) การพัฒนาองคกร หรือการบูรณาการ (I: integration) 
และสนับสนุน สงเสริมติดตาม (M: monitoring) 
     (2) รูปแบบการนิเทศ ในการนิเทศติดตามชวยเหลือสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
การนิเทศที่ตอบสนองความตองการจําเปนของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนาอยางมีระบบ
มีกระบวนการนิเทศแนวใหมใสคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งนิเทศทางตรง coaching นิเทศคลินิก นิเทศ
พาทํา นิเทศทางไกลในรูปเอกสาร e-delivery นิเทศออนไลน 
     (3) การบริหารจัดการโดยเครือขายเขตคุณภาพการศึกษาเปนฐาน เปนนวัตกรรม
การบริหารจัดการ ที่พัฒนาจากกระบวนการบริหารจัดการแบบเขตคุณภาพการศึกษา 17 เขต 
บริหารจัดการเชิงเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมกัน และเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเขตคุณภาพการศึกษา ลักษณะ
การบริหารจัดการรูปแบบยึดพื้นท่ีเปนฐาน (area-base) มอบหมายรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาและศึกษานิเทศกประจําเขตคุณภาพการศึกษารับผิดชอบกํากับดูแล โดยใชรูปแบบ
มอบอํานาจและความรับผิดชอบ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาโดยใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผน
กําหนดกิจกรรมพัฒนารวมกัน มีการกระจายอํานาจให เขตคุณภาพการศึกษาดําเนินงาน
ทั้งดานคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดสรร
งบประมาณสําหรับดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาภายใตบริบทของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษา
ดวยกระบวนการ PDCA 
     (4) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ มีระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ที่ครบถวน เปนปจจุบันถูกตองพรอมใช ทั้งขอมูลทั่วไปที่แสดงบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณ ดานอัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชวางแผนกําลัง
ทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว และขอมูลแสดงผลการดําเนินงานทางระบบอิเลคทรอนิกส รองรับการบรหิาร
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ที่มีความคลองตัว มีการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศสําหรับใชประกอบการตัดสินใจ และการวางแผน 
การบริหารงานสามารถนําผลมาพัฒนางานสูความเปนเลิศ 
 2.1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดมีการบริหารงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ
กลยุทธ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
  เปนองคกรที่สรางโอกาสทางการศกึษา ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย โดยความรวมมือของทุกภาคสวน 
 พันธกิจ 
   1) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
   2) พัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล 
   3) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยม 
   4) พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพของนักเรียน 
   5) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา 
 เปาประสงค 
   1) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางทั่ว ถึง มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   2) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
   3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เขมแข็งและ
เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสูมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนและการสรางเครือขาย 
 กลยุทธ 
   1) พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
   3) พัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
   4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 2.1.3 การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  
 การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ไดดําเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ใหกระทรวงศกึษาธิการกระจายอํานาจ
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การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 22) มีรายละเอียด ดังนี้  
               1) การบริหารวิชาการ 
     งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการได
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
   2) การบริหารงบประมาณ 
     การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการ
มคีวามคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจาก
บริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
   3) การบริหารงานบุคคล 
     การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
   4) การบริหารทั่วไป 
     การบริหารท่ัวไป เปนงานที่เก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร
และการจัดการศกึษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.2 หลกัการ แนวคิด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
 ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพไวหลายทาน ดังนี้ 
 กันตยา เพ่ิมผล (2552, หนา 42) กลาวถึงประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาด และความสามารถ
ของความสําเร็จ หรือบรรลุผลตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของตนเองและองคการ 
 กรกมล เพิ่มผล (2554, หนา 38) กลาวถึงประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของ
การดําเนินงานดานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายท่ีวางไว โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 ณัฏฐนันท มันตะพงศ (2554, หนา 11) กลาวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากร
ในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากร
นอยที่สุดและการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้ง
สิ่งตางๆ ที่ตองใชในการดําเนินการนั้นๆ ใหเปนผลสําเร็จ และถูกตอง 
 ทิรัศมชญา พิพัฒนเพ็ญ และคนอื่นๆ (2557, หนา 13) กลาวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ โดยคํานึงถึงความประหยัด
ทรัพยากรในทุกๆ ดาน แตกอใหเกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดท้ังเวลา แรงงาน วัสดุ สิ่งของและอ่ืน 
 กูด (Good, 1973, p. 193) กลาวถึงประสิทธิภาพวา คือ ความสามารถที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
ตามความปรารถนาโดยใชเวลาและความพยายามเล็กนอยก็สามารถใหผลงานสําเร็จไดอยางสมบูรณ 
 บารนาด (Barnard, 1987, p. 146) ไดอธิบายวา การดําเนินงานที่กอใหเกิดประสิทธิภาพนั้น 
คือ การดําเนินใหงานเปนไปตามความคาดหวัง ผลของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนโดยไมมีความคาดหวังนั้น
ไมมีความสําคัญ 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
ใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา
มากที่สุด 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60) 
กลาวถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จของการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา
อยางคุมคา สามารถจัดระบบบริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด
ทีม่ีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 สรุปไดวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ 
สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาอยางคุมคา สามารถจัดระบบ
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บริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 2.2.2 ความสําคัญของประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
 ไดมีนักวิชาการกลาวถึงความสําคัญของการบริหาร/การพัฒนาสถานศกึษา ไวดังนี้ 
 จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 9) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ 
เพราะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรที่มุงผลไปสูความสาํเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมาย และเพ่ือความอยูรอดขององคกร 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 8) กลาววา ระบบการบริหารงานที่ไมดีจะมีผลกระทบ
ตอสวนอ่ืนๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือที่จะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว ซึ่งการบริหารสถานศึกษานั้นจะตองใชศาสตรและศิลป
ทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตางๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว 
แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จได 
 กลาวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการจัดการภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ที่วางไว ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองวางแผน กําหนดวิธีการดําเนินงาน ตรวจสอบ และประเมินผล
อยางเปนข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขการทํางาน ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีความรอบรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังตองไดรับ
ความรวมมือจากบุคคลทุกฝาย และความพรอมของทรัพยากรตางๆ ในองคกรซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จ
และพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
 จากการศึกษาคนควาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา ไดมีนักวิชาการ
ไดใหแนวคิดดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, หนา 15) ไดเสนอการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม มุงผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน
อยางเปนรูปธรรม โดยอาจประยุกตแนวคิดการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ไปใชในสถานศึกษา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี ้
   1) การกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมรวมของสถานศึกษา 
   2) การกําหนดแผนพัฒนาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ 
   3) กําหนดปจจัยความสําเร็จ (CSFs) และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPLs) เปาหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
   4) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
   5) การประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
   6) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 สมใจ ลักษณะ (2552, หนา 10-12) ไดกลาววา ประสิทธิภาพขององคการจะขึ้นอยูกับ
องคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ  
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   1) สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ 
   2) สิ่งแวดลอมภายในองคการ 
   3) ปจจัยขององคการ 
   4) กระบวนการขององคการ  
 เอ็ดเวิรด เดมมิ่ง (Edward Deming; อางถึงใน สันติ บุญภิรมย, 2552, หนา 113-114) 
กลาววา หลักการบริหารงานใหมีคุณภาพ กําหนดออกเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 
   1) การวางแผนแกปญหา (planning) 
   2) การลงมือแกปญหา (do) 
   3) การตรวจสอบการแกปญหา (check) 
   4) การแกไขแผนใหม (action) 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, 
หนา 60-65) กําหนดตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาเชิงคณุภาพ ไว 3 ขอ ดังนี้  
   1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง
ความสําเร็จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ใหบรรลตุามจุดหมายของการจัดการศึกษาอยางคุมคา ตามแนวทางของการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตลอดจน
กฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบ
กฎหมายตามที่ตนสังกัดกําหนด โดยสามารถจัดระบบบริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝาย ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการใหสามารถ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนตน ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดท่ีมีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
   2) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ตั้งแตการไดมาของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระบุไวในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 
   3) บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม  
 ดังนั้น ในการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยบูรณาการจากหลักการของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60-65) ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มาเปนกรอบแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนา
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สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย 6 ประการ คือ 
1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 3) ประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล 4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ 6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ดังมีรายละเอียด
ในแตละดาน ดังนี้  
   1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ  
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงความหมายของการบริหาร
วิชาการ และประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ ไวดังนี ้
     อัญชลี โพธิ์ทอง (2551, หนา 52) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง 
การดําเนินงานดานหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของการการดําเนินงานทางดานวิชาการของสถานศกึษา 
     จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 6) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน การควบคุมดูแล การจัดอุปกรณ
การเรียนการสอน การจัดแบบเรียน การจัดคูมือครู เผยแพรงานวิชาการ การวิจัยคนควา 
ตลอดจนถึงการนิเทศในสถานศึกษา 
     มนูญ รมแกว (2553, หนา 32) กลาววา การบริหารวิชาการ เปนการบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน และครอบคลุมถึงความรู คุณสมบัติ ทัศนคติและ
ความสามารถ ความมุงหมายทางการศึกษาของประเทศท่ีไดกําหนดไวโดยคํานึงถึงความตองการของ
สังคมไทยในปจจุบันที่ตองการใหประชาชนมีความรูความสามารถที่จะอยูรวมกันในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย โดยเนนการสงเสริมประชาธิปไตยในแงของการดํารงชีวิตดวย  
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2555, หนา 60-65) กลาววา ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
มคีวามรอบรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น วางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัดและ
ประเมินผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมินผลการใชหลักสูตร พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
สงเสริมกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีการพัฒนางานวิชาการอยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพภายใน และใชมาตรฐานการศึกษาเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน 
     สรุปไดวา ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
มีความรอบรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น วางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัดและ
ประเมินผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมินผลการใชหลักสูตร พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
สงเสริมกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีการพัฒนางานวิชาการอยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพภายในและใชมาตรฐานการศึกษาเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน 
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   2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการบริหาร
งบประมาณและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ไวดังนี ้
     กระทรวงศกึษาธิการ (2546, หนา 39-50) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
มุงเนนความอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดตีอผูเรียน 
     วีระ ปนเจริญ (2550, หนา 16) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง 
แผนการดําเนินงาน โดยมีการควบคุมการดําเนินงานทางการเงินตามกฎหมายที่ตั้งไวเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย ตัวเลขแสดงรายรับวามาจากทางใด และรายจายท่ีตองจาย
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และคาใชจายทรัพยากรที่จําเปน  
     วีระชัย ยอชัย (2554, หนา 7) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง 
การจัดกิจกรรมที่ผูบริหารและสถานศึกษาในการดําเนินการใชงบประมาณที่ไดรับใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, 
หนา 60-65) กลาววา ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบ
การบริหารงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
จัดภารกิจใหครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงานการใชจายงบประมาณ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
เปนไปตามที่ระเบียบกฎหมาย หรือตามที่ตนสังกัดกําหนด 
     สรุปไดวา ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
จัดระบบการบริหารงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
จัดภารกิจใหครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงานการใชจายงบประมาณ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
เปนไปตามที่ระเบียบกฎหมาย หรือตามที่ตนสังกัดกําหนด 
   3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงความหมายของ
การบริหารงานบุคคล และประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ไวดังนี ้
     กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 51-63) กลาววา การบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจ
ของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระ ภายใต
กฎระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา 
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มคีวามรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผูเรียน  
     ทิวารัตน ตุมไทยสาคร (2559, หนา 65) กลาววา การบริหารบุคคล หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศกึษาที่เก่ียวกับบุคคลผานทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ 
และขั้นตอนการทํางาน เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานนั้นๆ ภายในองคกร ดวยการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ใหเปนทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร  
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, 
หนา 60-65) กลาววา ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี
แผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบในดานการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การมอบหมายงาน 
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร 
     สรุปไดวา ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
จัดใหมีแผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบในดานการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา 
การมอบหมายงาน การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาของ
บุคลากร  
   4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการบริหารทั่วไป 
และประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป ไวดังนี ้
     กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64) กลาววา การบริหารทั่วไปเปนงานท่ีเก่ียวของ
กับการจัดระเบียบบริหารองคกร เปนการบริการสนับสนุนงานอื่นๆ ใหบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 197) กลาววา 
การบริหารทั่วไป หมายถึง งานการบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศกึษา  
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2555, หนา 60-65) กลาววา ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป หมายถึง ผูบริหารจัดใหมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
ตอการนําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาองคกรที่เกี่ยวของ
กับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่สภาพแวดลอมและอุปกรณ การประสานงาน
กับหนวยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งมีระบบ
การกํากับติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
     สรุปไดวา ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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และตอการนําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองคกร
ทีเ่ก่ียวของกับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมและอุปกรณ 
การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
พรอมทั้งมีระบบการกํากับติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึน 
กับสถานศึกษา  
   5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2555, หนา 60-65) นิยามประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ตั้งแตการไดมาของคณะกรรมการ 
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546
และปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระบุไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 ดังนี ้
     (1) องคประกอบและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
     (2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา 
     (3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา 
     (4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
     (5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษา 
     (6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคน
ในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
     (7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแล
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     (8) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา 
     (9) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศกึษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน
ทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและชาติ  
     (10) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษา
เปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
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     11) คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน 
     (12) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ 
     (13) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง และใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งภายใน 
15 วัน นับแตวันที่มีการประชุม 
     (14) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมต่ํากวารอยละ 75 รับทราบ และ
พึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  สรุปไดวา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สถานศึกษาไดปฏิบัติ
เก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปนไปตามกฎกระทรวง ประกอบดวย องคประกอบ
และการไดมาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คณะกรรมการ
ไดปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน 
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง การพิทักษสิทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
สงเสริมใหมีการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป แตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ มีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 75 รับทราบและพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 

  6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  
     มีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศกึษา 
และประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศกึษา ไวดังนี ้
     ซากี สะมะแอ (2550, หนา 12) กลาววา บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง 
สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ทําใหครูในโรงเรียนเกิดความรูสึกไดทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งมีอิทธิพลตอ
การจูงใจและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
     ภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 184) กลาววา บรรยากาศองคการ หมายถึง 
การรับรู หรือความรูสึก หรือความที่บุคคลมีตอลักษณะขององคการที่ตนกําลังปฏิบัติงานอยู รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริหาร เชน การใหผลตอบแทน ความอบอุน การใหความสนับสนุน เปนตน ซึ่งการรับรู
เหลานี้เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ทําใหองคการหนึ่งแตกตางไปจาก
อีกองคการหนึ่ง 
     วิโรจน สารรัตนะ (2555, หนา 158) กลาววา บรรยากาศขององคการ หมายถึง 
คุณภาพของสภาพแวดลอมโดยรวม (total environmental quality) ซึ่งเกิดขึ้นภายในองคการหนึ่งๆ 
ซึ่งอาจจะหมายถึง ฝายหนึ่งๆ ที่มีอยูในสถานศึกษา อาคารสถานที่ สถานที่ตั้งของสถานศึกษา เปนตน 
และคําวา บรรยากาศองคการมักแสดงออกโดยใชคําคณุศพัท เชน บรรยากาศแบบเปด บรรยากาศแบบปด 
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บรรยากาศแบบอึกทึกครึกโครม บรรยากาศแบบอบอุนเปนกันเอง บรรยากาศแบบงายๆ บรรยากาศ
แบบไมเปนทางการ บรรยากาศแบบเย็นชา บรรยากาศแบบไมเปนสวนตัว บรรยากาศแบบเปนปรปกษ 
และบรรยากาศแบบเครงครดั เปนตน 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, 
หนา 60-65) กําหนดเกณฑการพิจารณา ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
หมายถึง สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม ดังตอไปนี้ 
   1) สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก  
   2) สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
   3) สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
พ้ืนที่แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของบรรยากาศ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีความสะอาด ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย 
ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสวยงาม มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอม
อยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 

2.3 หลกัการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 
 2.3.1 ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม  
 ไดมนีักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ไวหลายทาน 
ดังนี้  
 วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, หนา 10) ไดใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม 
หมายถึง กระบวนการที่ผูมีสวนเก่ียวของ หรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่อง ที่สําคัญตอการบริหารหนวยงานอยูบนพื้นฐานของแนวคิดการแบงอํานาจหนาที่ 
จัดใหการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และใหความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 
 ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 240) ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 
การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดมีสวนรวมเก่ียวของในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนทางตรง
หรือทางออม ในลักษณะของการรวมรับรูรวมคดิรวมทํา รวมตัดสินใจ ตลอดจนประเมินผล โดยทุกฝาย
ไดสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ 
 จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 167) ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 
การที่บุคคลไดมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานทั้งดานการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล 
 เมตต เมตตการุณจิต (2553, หนา 16) ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 
การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมติดตามผล  
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 สุเทพ เชาวลิต (2556, หนา 148) ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 
เปนกระบวนการบริหารจัดการอยางหนึ่งที่ผูปฏิบัติในองคการมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ 
แสดงความคิดเห็น รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมกับผูบริหารเพ่ือบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ 
 โชติ บดีรัฐ (2558, หนา 204-205) ใหความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง
กระบวนการท่ีบุคคลไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานทั้งทางดานการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใชความคิดสรางสรรคและ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การบริหารงานในองคการ 
 พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 66) ใหความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการที่เปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
โดยมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมตัดสินใจ ตลอดจนประเมินผล เพ่ือบริหารงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
 คีธ เดวิส (Keith David, 1981, p. 159) ใหความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 
หมายถึง การเก่ียวของทางจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณที่อยูในกลุม ซึ่งผลของ
การเกี่ยวของนี้ เปนเหตุเราใจใหกระทําใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทั้งใหเกิดความรูสึก
รับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 
 ร็อบบินส (Robbins, 1990, p. 356) ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม 
หมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจกับผูบริหาร 
 จากการศึกษาขางตน สรุปวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง วิธีการบริหารงานของ
ผูบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรที่เก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการ เขามามีสวนรวม
ในกระบวนการคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมประเมินผล ตลอดจนรวมแกปญหา 
เพื่อเปนการสรางความผูกพันระหวางผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม
ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 2.3.2 ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 
 จากการศึกษาคนควาความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม ไดมีนักวิชาการไดใหความสําคัญ
ดังนี้    
 สมคิด บางโม (2550, หนา 35) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนสิ่งจูงใจใหทุกคน
ปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึน้ 
 สมยศ อําพันศิริ (2550, หนา 45) กลาววา การมีสวนรวมมีความสําคัญและจําเปน คือ 
ชวยสงเสริมประชาธิปไตย ผูมีสวนเก่ียวของยอมรับปญหา ชวยแกปญหา ลดความขัดแยง ไดผลงาน
ตามความตองการที่แทจริง และทุกสวนพึงพอใจกับผลงาน 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 119) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการสานตอ
หรือตอยอดรูปแบบการบริหารแบบราชการความเขมงวดมากเกินไปและความไมถือเปนเรื่องสวนตัว 
กระตุนใหเกิดรูปแบบการบริหารโดยการมีสวนรวม ทฤษฎีใหมๆ ขององคการเหลานี้เนนความสําคัญ 
ของขวัญในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของผูทํางานมากขึ้น การบริหารแบบการมีสวนรวม
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เนนความสําคัญในการจูงใจผูทํางาน และการสรางองคการไปสูเปาหมายนั้น องคการจึงถูกสรางข้ึนมา
เพ่ือสนองความตองการของผูทํางาน ซึ่งในทางกลับกันจะสงผลใหผลผลิตของผูปฏิบัติงานสูงข้ึน 
 ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 540) กลาววา หลักการสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 
คือ การสรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น 
มีสวนรวมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ สิ่งเหลานี้จะทําใหผูรวมงานเกิดความเขาใจในปญหาของ
หนวยงาน สําหรับการเพิ่มคาจางนั้นไมใชเปนสิ่งจูงใจใหทํางานไดเต็มที่ แตการใหรางวัลชมเชย ยกยอง 
ใหเกียรติ กลับเปนแรงกระตุนสําคัญท่ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดพลังตาง  ๆในการทํางาน เมื่อประสบความสําเร็จ 
คนทํางานยอมมีความภูมิใจแมจะไมไดเงนิเดือนหรือคาจางเปนการตอบแทนก็ตาม จากหลักการดังกลาว
จึงสรุปเปนแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมไดดงัน้ี 
   1) การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการทํางานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการบริหาร 
   2) โดยธรรมชาติ มนุษยมีขอจํากัดทางดานรางกาย สติปญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ ทําใหมนุษยไมสามารถกระทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยคนๆ เดียว จึงตองมีการรวมแรงรวมใจกัน
แกปญหาในขอจํากัดดังกลาว 
   3) การเปดโอกาสใหมสีวนรวมในการบริหารจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนใหการทํางาน
มปีระสิทธิภาพสําเร็จตามเปาหมาย เพราะเปนบรรยากาศที่กอใหเกิดความผูกพันทั้งดานจิตใจ อารมณ 
และสังคมที่มีตอกิจกรรมนั้นๆ จึงทําใหการลงทุนมีความเสี่ยงนอย 
  เมตต เมตตการุณจิต (2553, หนา 16) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมจะชวยใหผูเขารวม
มคีวามรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี อีกทั้งจะชวยกระตุนใหทุกฝายไดสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ผูที่ละเลยหรือเมินเฉยไมเขารวมจะดวยเหตุใดก็ตามยอมเสียสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ดอยกวา
ผูที่เขารวมในกิจกรรม หรือกลาวไดวาการละเลยไมสนใจเปนสภาวะที่บุคคลปลีกตัวออกจากสังคมนั่นเอง
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม คือ ทําใหทราบ
ความตองการขององคการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดความเฉื่อยชาในการทํางาน
ลดความขัดแยง และการตอตานของบุคลากร ชวยสรางความสามัคคี ชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน 
ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความผูกพันตอองคการ  
 ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม  
 ไดมีนักวิชาการ กลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว ดังนี ้
 ภารดี อนันตนาวี (2551, หนา 26) ไดกลาวถึง ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังนี้  
   1) กอใหเกิดความสามัคครีะหวางผูบริหารและผูรวมงานทุกระดับในองคการ  
   2) ลดความขัดแยงในการทํางานและเพ่ิมความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
   3) สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
   4) ชวยใหผูรวมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา 
   5) สรางความเปนประชาธิปไตยในองคการ 
   6) ลดคาใชจาย และใชทรัพยากรอยางทะนุถนอม 
   7) ชวยใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   8) ชวยใหพนักงานเกิดความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ 
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 จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 168) ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 
ดังนี้ 
   1) กอใหเกิดความสามัคครีะหวางผูบริหารและผูรวมงานทุกระดับในองคการ 
   2) ลดความขัดแยงในการทํางาน เพ่ิมความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
   3) สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
   4) ชวยใหผูรวมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา 
   5) สรางความเปนประชาธิปไตยในองคการ 
   6) ลดคาใชจายและใชทรัพยากรอยางทะนุถนอม 
   7) ชวยใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   8) ชวยใหพนักงานเกิดความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ  
 ธร สนุทรายุทธ (2551, หนา 555) ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 
ดังนี้ 
   1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น ทั้งนีเ้นื่องจากบุคคลมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง 
เขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
   2) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ ตลอดจน
ผูมีสวนเก่ียวของมีความราบรื่นมากขึ้น 
   3) ความผูกพันของพนักงานตอองคการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมีสวนรวม
กระบวนการขององคการท่ีสําคัญ เชน การตัดสินใจ โดยรวมคดิรวมทํามากขึ้น 
   4) ความไววางใจฝายบริหารมีมากขึ้น พนักงานมีสวนรวม จะมีความรูสึกเปนที่ไววางใจ
ฝายบริหารมากขึ้น 
   5) การบริหารผูใตบังคับบัญชา มีความงายข้ึน ถาหากวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูกพัน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไววางใจฝายบริหารมากขึ้นการบริหารจะมีความงาย 
   6) การตัดสินทางการบริหารมคีุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจทางการบริหาร
มาจากบุคคลหลายฝายดวยกันในการคดิแกปญหา 
   7) การตัดสินใจโดยอาศัยการสื่อสารจากเบื้องลางสูเบ้ืองบนดีข้ึน ซึ่งจะชวยใหองคการ
มีสิ่งยอนกลับจากพนักงานไดเปนอยางด ี
   8) การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารงานแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุง
ทีมงานใหดีขึ้น ซึ่งทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาที่ซับซอนที่เผชิญกับองคการไดดีข้ึน 
 จอมพงศ มงคลวนิช (2556, หนา 228) กลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวม ดังนี้ 
   1) ทําใหการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปญหามีความหลากหลาย
เปนไปอยางถ่ีถวน รอบคอบ เพราะเปนการระดมความคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งความรอบรู
และประสบการณ 
   2) ทําใหมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจ
มากเกินไป ซึ่งอาจนําไปสูการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตองเกิดผลเสียหายแกองคการได 
   3) เปนการขจัดปญหา มิใหการดําเนินนโยบายใดๆ มีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือ
นอยเกินไป ซึ่งจะกอใหเกิดความยุติธรรมในการดําเนินงานตอทุกฝายได 
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   4) กอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหการบริหารเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
   5) การรวมตัวของบุคคลเปนเครือขายจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตรงเปาหมาย โดยทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ 
 บุญหนา บุญเรือง (ออนไลน, 2559) กลาววา ผลจากการมีสวนรวมโดยใชกลยุทธการสราง
พลังทีมงานทําใหเกิดผลพัฒนาโรงเรียนดังตอไปนี้ 
   1) การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหการบริหารงานโรงเรียนพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   2) การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพดังนี้ 
     (1) การมสีวนรวมทําใหเกิดความรวมมือรวมพลังความสามัคคีการทํางานเปนทีม
เปนกลุมทําใหมีการสนับสนุนการทํางานสรางผลงานไดมากขึ้นในเวลาที่จํากัด 
     (2) บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ไดมีสวนรวม มีความกระตือรือรนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานสูงข้ึน 
     (3) รวมทํางานรวมคิดรวมตัดสินใจสรางบรรยากาศในการทํางานสําเร็จรวดเร็ว 
ลดความขัดแยงลดปญหาในการทํางาน 
     (4) มีกระบวนการที่รวมมือกัน แบงงานตามความถนัดรวมรับผิดชอบเพ่ิมผลผลิต
เพ่ิมคุณภาพงาน 
     (5) เกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกันเกิดความเปนเจาของเปนสวนหนึ่งขององคกร
มีพลังการปฏิบัติงานโดยไมตองควบคุม 
 พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 83) ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม คือ 
   1) การมีสวนรวมทําใหเกิดความคิดไดมากกวา เพราะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดระดมความคิดและอภิปรายรวมกัน 
   2) การมีสวนรวมในการบริหารมีผลเชิงจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตานนอยลง 
ในขณะเดียวกันก็เกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถใชทดสอบดูวา
สิ่งท่ีตนเองรูตรงกับสิ่งที่ผูรวมงานหรือผูใตบังคบับัญชารูหรือไม 
   3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารท่ีดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
ในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
   4) ผู รวมงานจะมีโอกาสไดใชความสามารถและทักษะในการทํางานรวมกัน 
เกิดความมีน้ําใจ (team sprit) และความจงรักภักดีตอองคการมากขึ้น 
   5) การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น 
สงเสริมใหการปรับปรุงมีความเปนไปไดสูงขึ้น ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นดวย 
 สวอนเบิรก (Swansbrrg, 1996, p. 399; อางถึงใน กิตติ คําภูษา, 2552, หนา 74) ไดรวบรวม
ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมจากนักวิชาการหลายทาน ดังนี้  
   1) มีความไววางใจกันสูง 
   2) ลดตําแหนงของพนักงานท่ีมีตําแหนงเทากัน ลดระดับของการบริหารงาน 
   3) ผูบริหารและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
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   4) ลดความสับสนในการปฏิบัติงานผูบริหาร และผูปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง
การติดตอสื่อสารใหดีขึ้น 
   5) นิเทศงานดวยตนเองกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดวินิจฉัยและแกปญหาใหผูปฏิบัติงาน
มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนการพัฒนาอาชีพ 
   6) มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
   7) ถูกตองตามกฎระเบียบ 
   8) เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยทําใหผูปฏิบัติงานรวมมือกันเพ่ิมแรงจูงใจ
มีความคิดริเริ่มในการทํางาน 
   9) ปรับปรงุการติดตอสื่อสารในองคการ 
   10) ลดการขาดงาน 
   11) เพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตในงานรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของงานเพ่ิมการเรียนรู
ในการทํางานมากขึ้น 
   12) เพ่ิมขวัญและแรงจูงใจในการทํางานเพ่ิมความกระตือรือรนในการเขามามีสวนรวม
ในการบริหารงานของผูปฏิบัติงาน 
   13) ไดรับความคิดใหมๆ ในการตัดสินใจและแกปญหา 
   14) แสดงใหเห็นถึงผูนํามีความสามารถ 
   15) ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และสรางความมั่นคงในงาน 
   16) การทํางานนอกเวลาลดลง 
   17) ตนทุนในการบริหารงานลดลง 
   18) เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน 
   19) เกิดความรูสึกอยากชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะวาการบริหารแบบมีสวนรวม
จะชวยใหเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูขององคการ การปรับตัวและการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม คือ การทําใหการบริหารงาน
ขององคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความรวมมือรวมพลัง ชวยสรางความสามัคคี
ในการทํางาน ลดความขัดแยงและเพ่ิมความไววางใจซึ่งกันและกัน บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน 
และประสบความสําเร็จในงาน สรางความรับผิดชอบทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ รวมทั้ง
เปนการแกปญหาความไมสอดคลองกันระหวางการทํางานของบุคคลกับองคการ สงผลการดําเนินงาน
ขององคการบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 จากการศกึษาคนควาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมไดมีนักวิชาการไดใหแนวคิด
ดังนี้  
 อารนสไตน (Arnstein, 1969, pp. 59-61; อางถึงใน พจนีย มั่งคั่ง, 2559, หนา 69-70) 
ไดแบงการมีสวนรวมของประชาชนออกเปนบันได 8 ขั้น ไดแก  
   ขั้นที่ 1 ขั้นถูกจัดกระทํา (manipulation)  
   ขั้นที่ 2 ขั้นบําบัดรักษา (therapy) 
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   (ขั้นที่ 1-2 เรียกวา ชั้นการมีสวนรวมเทียม (pseudo participation) หรือไมมีสวนรวม 
เปนขั้นที่ประชาชนเขาไมถึงการมีสวนรวมที่แทจริงในการตัดสินใจ อํานาจการตัดสินใจเปนของผูมี
อํานาจหนาที่เทานั้น 
   ขั้นที่ 3 รับฟงขาวสาร (informing)  
   ขั้นที่ 4 ขั้นปรึกษา (consultation)  
   ขั้นที่ 5 ขั้นปลอบใจ (placation) 
   (บันไดขั้นที่ 3-5 เรียกวา ขั้นการมีสวนรวมพอเปนพิธีหรือการมีสวนรวมบางสวน 
(partial participation) เปนขั้นท่ีผูมีอํานาจรับฟงความคิดเห็นของประชาชนยอมรับใหแสดงความคิดเห็น
ไดเสนอแนะการตัดสินใจได แตก็ยังคงไวซึ่งสิทธิในการตัดสินใจของผูมีอํานาจตอไป) 
   ขั้นที่ 6 ขั้นหุนสวน (partnership)  
   ขั้นที่ 7 ขั้นใชอํานาจผานตัวแทน 
   (บันไดขั้นที่ 6-7เปนการเพ่ิมระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น สามารถ
เขามารวมแสดงความคิดเห็นไดโดยผานตัวแทน) 
   ขั้นที่ 8 เปนขั้นที่ควบคุมโดยประชาชน (citizen control) เปนการใชอํานาจ
การตัดสินใจของประชาชนโดยตรง 
 อยางไรก็ตาม อารนสไตน ไดแบงการมีสวนรวมเปน 3 ระดับ คือ 
   ระดับที่ 1 การมีสวนรวมเทียม (pseudo participation) 
   ระดับที่ 2 การมีสวนรวมบางสวน (partial participation) 
   ระดับที่ 3 การมีสวนรวมอยางแทจริง (genuine participation) 
 โดยมี ข้ันตอนสําคัญในการปฏิบัติ คือ การรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น (placation) 
การรวมเปนพันธมิตร (partnership) การเขารวมใชสิทธิในการตัดสินใจ (delegated power) และ
การควบคุมการตัดสินใจ (network party) 
 อัคบายานี (Agbayani, 1974, p. 14) ไดแบงการมีสวนรวมไว 11 ลักษณะ ไดแก  
   1) การรวมประชุม  
   2) การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
   3) การตีปญหาใหกระจาง  
   4) การออกเสียงสนับสนุน คัดคานปญหา  
   5) การออกเสียงเลือกตั้ง 
   6) การบริจาคเงิน  
   7) การบริจาควัตถุ  
   8) การชวยเหลือดานแรงงาน  
   9) การใชโครงการท่ีเปนประโยชนใหถูกตอง  
   10) การชวยเหลือในการรักษาโครงการ และ  
   11) การทํางานกับตัวนําการเปลี่ยนแปลง 
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 แฟนตินิ (Fantini, Online, 2016) ไดกําหนดการมีสวนรวมไว 6 ประการ คือ  
   1) การมีสวนรวมในงานดานสาธารณะ  
   2) การมีสวนรวมในทางวชิาการและการสนับสนุนดานหลักสูตร  
   3) การมีสวนรวมในการแกปญหาที่สําคัญๆ  
   4) การมีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและ
รวมรับผิดชอบ  
   5) การนําทรัพยากรมาใชแกปญหาทางการศึกษา 
   6) การมีสวนรวมในฐานะประชากรผูรับบริการทางการศึกษา 
 ซาพิน (Chapin, Online, 2016) ไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวม และไดแบงรูปแบบ
การมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ คือ  
   1) การมีสวนรวมประชุม (attendance at meeting)  
   2) การมีสวนรวม รวมออกเงิน (financial contribution)  
   3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ (membership on committees)  
   4) การมีสวนรวมเปนผูนํา (position of leadership)   
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218) ไดกลาววา การบริหาร
แบบมีสวนรวมแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  
   1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
   2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  
   3) การมีสวนรวมในผลประโยชน  
   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104; อางถึงใน สุนทรี แสงอุไร, 2559, หนา 88) เสนอวา
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มีขั้นตอนการมีสวนรวม ดังนี้  
   1) การวางแผนรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตองใช
ตลอดจนการติดตามประเมินผล  
   2) การดําเนินงาน  
   3) การใชบริการจากโครงการ  
   4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  
 ไวท (White, 1982, pp. 17-34) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น ประกอบดวย 
4 มิติ คือ  
   1) การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร  
   2) การมสี วนร วม ในกระบวนการ พัฒนามีส วนร วม เสียสละ ในการพัฒนา 
การลงมือปฏิบัติการตามที่ไดตัดสินใจ  
   3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน  
   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  
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 เอเบล (Abell, 2000, pp. 548-562) กลาววา การมีสวนรวมมีขั้นตอน ดังนี้  
   1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหา สาเหตุ และความตองการ  
   2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ  
   3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
   4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล  
 ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 38) ไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมแบงออกเปน 
4 ดาน ดังนี้  
   1) การมีสวนรวมการตัดสินใจ  
   2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  
   3) การมีสวนรวมในผลประโยชน  
   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 เมตต เมตตการุณจิต (2553, หนา 14-17) ไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
4 มิติ คือ    
   1) การมีสวนรวมการตัดสินใจ  
   2) การมีสวนรวมในการเสียสละในการพัฒนา  
   3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน  
   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 อคิณ รพีพัฒน (2547, หนา 49) ไดแบงขั้นตอนของการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  
   1) การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 
   2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา แกไขปญหา  
   3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
   4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
 แอนโทนี (Anthony, 1978, pp. 3-5) ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม
วามีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ดังนี้  
   1) ผูใตบังคบับัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ  
   2) สิ่งท่ีตัดสินใจตองเปนเรื่องที่สําคัญ  
   3) มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคบับัญชา 
 ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5) ไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย มิติ 4 ดาน 
ดังนี้ 
   1) การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย  
   2) การตัดสินใจรวมกัน  
   3) การแกปญหารวมกัน  
   4) การมีสวนรวมในเรื่องที่ยากและซับซอน  
 สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ การใหอํานาจในการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ ตลอดจนรวมประเมินผล สิ่งเหลานี้จําทําใหผูรวมงาน
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เกิดความเขาใจในปญหาขององคการ เกิดความรักความผูกพันตอองคการ สงผลใหองคการ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง 
 จากการศกึษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม มีนักวิชาการไดกลาวถึงการบริหาร
แบบมีสวนรวมที่คลายคลึงกัน ไดแก โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218); 
ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104); ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5); เมตต เมตตการุณจิต (2547, 
หนา 14-17) และอคิณ รพีพัฒน (2547, หนา 49) นํามาสังเคราะหไดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  การสังเคราะหการหาองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม 
 

 
                               นักวิชาการ 
 
       แนวคิด/ทัศนะคติ 

โค
เฮ

นแ
ละ

อัฟ
ฮอ

ฟ 

ฟอ
รน

าร
อฟ

 

ซา
กิน

 

เม
ตต

เม
ตต

กา
รุณ

จิต
 

อคิ
นร

พีพั
ฒ

น 

ความถี่ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ √ √ √ √ √ 5 
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ √ √ √ √ √ 5 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน √ √  √  3 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล √ √  √ √ 4 
5. การมีสวนรวมในการแกปญหา   √  √ 2 
6. การมีสวนรวมในเรื่องท่ียากและซับซอน   √   1 

 
 จากตาราง 3 จะเห็นไดวา นักวิชาการไดเสนอแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม สรุปไดดังนี้  
   1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในสวนท่ีเหมือนตรงกัน 
5 ทาน คือ โคเฮน และอัฟฮอฟ, ฟอรนารอฟ, ซากิน, เมตต เมตตการุณจิต และอคิณ รพีพัฒน 
   2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในสวนที่เหมือนตรงกัน 
5 ทาน คือ โคเฮน และอัฟฮอฟ, ฟอรนารอฟ, ซากิน, เมตต เมตตการุณจิต และอคิณ รพีพัฒน 
   3) การมีสวนรวมในผลประโยชน มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในสวนที่เหมือนตรงกัน 
3 ทาน คือ โคเฮน และอัฟฮอฟ, ฟอรนารอฟ และเมตต เมตตการุณจิต 
   4) การมสีวนรวมในการประเมินผล มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในสวนท่ีเหมือนตรงกัน 
4 ทาน คือ โคเฮน และอัฟฮอฟ, ฟอรนารอฟ, เมตต เมตตการุณจิต และอคิณ รพีพัฒน 
   5) การมีสวนรวมในการแกปญหา มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดในสวนทีเ่หมือนตรงกัน 
2 ทาน คือ ซากิน เละอคิณ รพีพัฒน 
   6) การมีสวนรวมในเรื่องที่ยากและซับซอน มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิด 1 ทาน คือ 
ซากิน  
 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑโดยการสังเคราะหแนวคิดที่สําคัญในสวนที่เหมือนของนักวิชาการ 
2 ทานขึ้นไป ไดองคประกอบการบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 5 ดาน คือ 1) การมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวม
ในการประเมินผล 5) การมีสวนรวมในการแกปญหา ผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย มีรายละเอียด
ในแตละดาน ดังนี้  
   1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจไว ดังนี ้
     เอกพัฒน เอกวงษา (2552, หนา 6) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
หมายถึง การท่ีครูไดมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงานวิชาการ โดยการใหขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
     ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 166) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
หมายถึง การชี้ขาด หรือสรุปผลเลือกทางดําเนินงานที่เห็นวาดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่ง หรือจากหลายๆ ทาง 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  
     สุรภา เอ้ือนไธสง (2555, หนา 7) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง 
การที่บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนโดยใหขอมูลขาวสาร
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหงานดานตางๆ บรรลุเปาหมาย  
     โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218; อางถึงใน ฐิตา 
วิหครัตน, 2558, หนา 34) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีบุคลากรไดมีสวนรวม
ในการอภิปรายปญหา ความตองการ จัดลําดับ ความสําคัญของปญหาไปสูการคิดริเริ่มโครงการ 
การเลือกทําโครงการ งาน และกิจกรรมสวนใดบาง การดําเนินงานในโครงการ งาน กิจกรรมใด
กอนหลัง รวมถึงการรวมตัดสินใจในขณะที่มีการดําเนินโครงการ งาน กิจกรรมนั้น การตัดสินใจชนิดนี้
เปนศูนยกลางของการเกิดทางเลือกตัดสินใจความคิดที่หลากหลายมีการกําหนด ประเมินทางเลือก และ
ตัดสินใจเลือก ซึ่งเปรียบไดกับการวางแผนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัต ิการตัดสินใจนี้แบงออกเปน 3 ขั้นตอน  
คือ  
     (1) การตัดสินใจในชวงเริ่มตน (initial decisions) เปนการเริ่มตนหาความตองการ
จากคนในทองถิ่น และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการที่สําคัญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญ
ทีจ่ะเลือกเอาโครงการท่ีเปนประโยชนตอกลุมคน และมีความเปนรูปธรรม โดยผานกระบวนการตัดสินใจ 
ในระยะนีส้ามารถใหขอมูลที่สําคญัของทองถ่ิน เพ่ือปองกันความเขาใจผิดที่อาจเกิดข้ึนและเสนอกลยุทธ
เพ่ือการแกไขปญหา ซึ่งคนในทองถิ่นสามารถเขามาเกี่ยวของตั้งแตชวงเริ่มตนโครงการทั้งในเรื่องเงิน 
การจัดสรร บุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการที่จะนําเขามา  
     (2) การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (ongoing decisions) คนในทองถิ่นอาจไมได
เขามามีสวนรวมในชวงเริ่มตน แตถูกขอรองใหเขามาดําเนินการ เมื่อโครงการเขามาความสําเร็จ
ในชวงนี้เกิดขึ้นไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน ซึ่งโครงการจะคนหาความตองการ
ของบุคคลที่เขามามีสวนรวมเขามาภายหลังนี้ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ วิธีการ
ดําเนินโครงการที่สอดคลองกับความตองการของผูที่เขามามีสวนรวม 
     (3) การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (operational decision) เปนความเก่ียวของ
ในโครงการเมื่อเขามาหรือมีการเชื่อมโยงโครงการเขามาสูคนในทองถิ่น มีการรวมตัวกันขององคการ
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ที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเกณฑสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการเขามาสูคนในทองถิ่น กรอบที่สมาชิกยึดถือ
ประกอบดวย การจัดประชุม เพ่ือจัดทํานโยบายการคดัเลอืกผูนําที่จะมามีอิทธิพลตอองคการ  
     ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง 
การที่ผูบังคับบัญชาใหโอกาสแกบุคลากรแสดงความเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือ อันมีอิทธิพล
ทีน่ําไปสูการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายของงาน โดยบุคลากรมีสวนในการรับผิดชอบทางเลือก
ของวิธีการตัดสินใจ รวมถึงมีสวนในการตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจขององคการ 
     สรุปไดวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาส
ใหบุคลากรที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับ เลือกเปาหมายการดําเนินงานขององคการ
รวมตัดสินใจการกําหนดทิศทางขององคการ มีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณประจําปขององคการ 
มีสวนรวมนําเสนอขอมูลสารสนเทศขององคการ  
   2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ ไวดังนี ้
     สนธยา เผือกยาน (2550, หนา 6) กลาววา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดในแผน ไดแก 
การดําเนินงานดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชในดานการจัดการเรียนการสอน งานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน งานวัดผลและประเมินผลงานหองสมุดโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา 
งานวางแผนและดําเนินการ งานสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และงานการประชุม อบรม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอื่นใดที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ 
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218, อางถึงใน ฐิตา วิหครัตน, 
2558, หนา 35) กลาววา การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
มสีวนรวมประสานงาน ความตั้งใจตอบสนองในเชิงบวก การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแบบเงื่อนไข
ทีกํ่าหนดสงผลใหโครงการที่ไดดําเนินการประสบความสําเร็จ รวมถึงการมีสวนรวมทั้งแบบชั่วคราว 
และแบบถาวร การมีสวนรวมแบบรายบุคคล แบบเปนกลุม สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคการ
มากข้ึน การมีสวนรวมในการดําเนินงานนั้นอาจทําไดหลายรูปแบบ อาทิ การใหเขามามีสวนรวม
เปนคณะกรรมการดําเนินงาน การเขารวมเปนสมาชิก การเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
อีกทั้งในการมีสวนรวมตองครอบคลุมถึงบุคคลทุกกลุม คํานึงถึงความเปนธรรมระหวางเพศ อายุ เชื้อชาติ 
และศาสนา กลาวไดวา เปนองคประกอบการดําเนินงานโครงการที่ไดจากคําถามที่วาใครทําประโยชน
ใหโครงการไดบาง และจะทําประโยชนดวยวิธีการใด การมีสวนรวมในการปฏิบัติ แบงได 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
   1) การมีสวนรวมในการสนับสนุนหรือใหทรัพยากร (resource contribution) 
สามารถดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก แรงงาน เงิน วัสดุ อุปกรณ ขอมูลและขาวสาร 
ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรหลักที่สําคัญที่มีอยูในทองถิ่น นํามาเพื่อใชพัฒนาโครงการ การสงเสริม
โดยใชแรงงานในทองถ่ินเปนสิ่งที่ดี การบริจาคเงนิและวัสดุอุปกรณตางๆ แสดงใหเห็นทิศทางท่ีชัดเจน
ของการมีสวนรวม สิ่งสําคัญของการมีสวนรวมนี้ คือ การรูวาใครเปนผูสนับสนุน และทําอยางไร 
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โดยวิธีสมัครใจ การไดรับคาตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรบอยครั้ง
ที่พบวา มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
   2) การมีสวนรวมในการบริหารและการประสานงาน (administration and 
coordination) คนในทองถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเปนลูกจางหรือสมาชิกทีม
ทีป่รึกษาหรือเปนผูบริหารโครงการเปนสมาชิกอาสา ซึ่งทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ
มีการฝกอบรมใหรูเทคนิคในการปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผูเขามาบริหาร หรือประสานงานวิธีนี้
นอกจากจะเพ่ิมความไวใจใหกับคนในทองถ่ินแลวยังชวยใหสมาชิกเกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเอง
อีกดวย ทั้งยังทําใหเกิดการสื่อสารขอมูลภายในและไดรับคําแนะนําซึ่งเปนปญหาของคนในทองถ่ิน 
ตลอดจนผลกระทบที่ไดรับเมื่อโครงการเขามา 
   3) การมสีวนรวมในการขอความรวมมือ (enlistment in programs) การขอความรวมมือ
ไมจําเปนตองมีผลประโยชนเสมอไป แตพิจารณาจากขอเท็จจริงวา ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
จากการนําโครงการมาใช และผลกระทบตอคนในทองถิ่นที่เขารวมโครงการ 
     ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5) กลาววา การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง 
การที่บุคลากรไดรวมกันกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน ท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม 
เพ่ือใหทุกคนในองคการทํางานไดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรวมกันตั้งไว 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร
ที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน มีสวนรวมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานขององคการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในองคการเสนอแนะ
ใหขอมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ มีสวนรวมในการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมขององคการ  
   3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม
ในผลประโยชน ไวดังนี ้
     อานนท นามเพ็ง (2550, หนา 28-30) กลาววา การมีสวนรวมในผลประโยชน 
หมายถึง การรับผลประโยชนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกระจายผลประโยชนภายในกลุม
ทั้งทางบวกและทางลบ  
     โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218; อางถึงใน ฐิตา 
วิหครัตน, 2558, หนา 35-36) กลาววา การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นมานาน
และมีผลในทางเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการยอมรับเอาโครงการท่ีสําคัญๆ เขามา ทั้งที่การตัดสินใจ
อาจไมเกิดขึ้นหรือมีขีดจํากัด การมีสวนรวมในผลประโยชนแบงได 3 ชนิด คือ  
     (1) การไดรับประโยชนดานวัตถุ (material benefits) เปนความตองการพื้นฐาน
ของบุคคลสรุปไดวา มีการเพิ่มของสินคาในการบริโภค เปนรายไดซึ่งเปนผลกําไรท่ีเหลือจากการขาย
ผลิตภัณฑและมีทรัพยสินที่ถือครองเปนกรรมสิทธิ์เพ่ิมข้ึน ผลประโยชนดานนี้เปนสิ่งสําคัญที่อาจทําให
เกิดการสนับสนุนขอมูลลมเหลวได จึงควรวิเคราะหใหไดวาใครคือผูมีสวนรวม รวมทั้งกระบวนการ
ที่เกิดขึ้น 
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     (2) การไดรับผลประโยชนดานสังคม (social benefits) เปนความตองการพ้ืนฐาน
ดานสาธารณะ มักอยูในรูปของการบูรณาการหรือความพึงพอใจที่ไดรับจากสาธารณูปโภคที่ดีข้ึนกวาเดิม 
มกีารเพิ่มโครงการพัฒนาชนบทเขามาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนยากจน จึงมีความจําเปนอยางมาก
ที่จะตองกําหนดการเขามามีสวนรวมในผลประโยชนทั้งในเรื่องของปริมาณ การแบงปนผลประโยชน
และคุณภาพการบริการความพึงพอใจ ผลประโยชนดานนี้แบงเปนการไดรับการศึกษา (อานออกเขียนได) 
และบริการอ่ืนๆ 
     (3) การไดรับประโยชนดานบุคคล (personal benefits) มักเปนสิ่งที่ตองการอยางมาก
บอยครั้งที่ไมไดมาโดยลําพัง แตมักมาจากการเขาเปนสมาชิกหรือไดรับการคัดเลือกใหเขามา
ตามความตองการของสังคมและอํานาจทางการเมือง โดยผานทางการใหความรวมมือในโครงการ
ผลประโยชนดานบุคคล มี 3 ชนิด คือ ความรูมีคุณคาในตนเอง (self-esteem) มีพลังอํานาจ
ทางการเมือง (political power) และความรูสึกวาตนมีประสิทธิภาพ (sense of efficacy)  
     นอกจากนั้น การมีสวนรวมไดรับประโยชนยังรวมถึงผลที่ เกิดขึ้นในเชิงลบ
ซึ่งเปนผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังดวย เพราะถาอัตราการมีสวนรวมในผลประโยชน
มคีวามแตกตางกัน จะเปนขอมูลสําคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวของวา จะใหใครมีสวนรวม
หากผลที่ออกมาตรงกันขามกับโครงการเมื่อทราบแลววาทําไม จะไดหาแนวทางแกไขที่มีความเปนไปได
ในการวางรูปแบบใหม   
     สรุปไดวา การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดเขารับการอบรมและนําความรูจากการเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา มาพัฒนาตนเอง 
มสีวนรวมในการจัดหาทุนและทรัพยากรมาพัฒนาตนเอง มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑพิจารณา
ความดีความชอบบุคลากรขององคการ ใหบุคลากรทีป่ฏิบัติหนาที่จนบรรลุเปาหมายขององคการไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมกับงาน ตอบสนองความตองการของบุคลากร ท้ังที่เปนตัวเงิน หรือ
สามารถตีเปนตัวเงิน และที่ไมใชตัวเงิน  
   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม
ในการประเมินผล ไวดังนี ้
     ภูดิศ พันแสน (2550, หนา 13) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ
ตั้งแตตน ในระหวางปฏิบัติงาน และเมื่องานเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือจะไดขอมูลยอนกลับนําไปใชปรับ
แผนหรือหาแนวทางแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด 
     สนธยา เผือกยาน (2550, หนา 5) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ
กระบวนการดํา เนินงานที่ไดดําเนินมาเพื่อจะไดทราบวาแผนที่วางไวและนํามาปฏิบัตินั้น 
ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีขอบกพรองหรือปญหาอะไรบาง ไดแก การประเมินผลงาน
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชงาน ดานการจัดการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุดโรงเรียน งานการนิเทศการศึกษา งานวางแผน
และดําเนินการ งานสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และงานการประชุม อบรม สัมมนา หรือ
กิจกรรมอ่ืนใดที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

40 
 

     อานนท นามเพ็ง (2550, หนา 28-30) กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผล 
หมายถึง การประเมินวา การดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ทั้งการประเมินผล
ความกาวหนา และประเมินผล สรุปรวบยอด โดยสังเกตจากความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งมีอิทธิพล
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลได 
     ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 116) กลาววา การประเมินผล หมายถึง 
การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคา ความจริง และการกระทํา โดยทั่วไปจะเปนการวัดหลายๆ ทาง
โดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218; อางถึงใน ฐิตา 
วิหครัตน, 2558, หนา 36-37) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การเขามามีสวนรวม
ในการประเมินผล แบงออกเปน 2 แบบ คือ การมีสวนรวมทางตรง และการมีสวนรวมทางออม 
ในการประเมินผลดานงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลตอโครงการ การมีสวนรวม วิธีการเขามา
มีสวนรวม การแสดงความคิดเห็นตางๆ เพ่ือนําความคิดเห็นไปใชประโยชน 
     สรุปไดวา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาส
ใหบุคลากรที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ทีว่างไว มีสวนรวมกํากับ ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานที่ไดดําเนินมา การประเมิน
ตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาท่ีตนรับผิดชอบ มีสวนรวมประเมินผลการใชงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาองคการ มีสวนรวมสรุปผลการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการ มีสวนรวม
ประเมินผลแหลงเรียนรูใหเกิดคุณคาสูงสุดในองคการ มีสวนรวมตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ขององคการ  
   5) การมีสวนรวมในการแกปญหา 
     มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม
ในการแกปญหา ไวดังนี ้
     ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5) กลาววา การมีสวนรวมในการแกปญหา หมายถึง 
การที่ผูบริหารใหโอกาสบุคลากรที่มีความสามารถไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหขอมูล และพัฒนา
แนวทางใหมในการทํางาน สามารถสรางสรรคสิ่งใหมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงานที่ปฏิบัต ิ
     แมคนามารา (MaNamara, Online, 2016; อางถึงใน สุนทรี แสงอุไร, 2559, 
หนา 97-99) กลาววา การมีสวนรวมในการแกปญหา หมายถึง วิธีการแกปญหามีหลากหลายวิธี 
ไมมีการแกปญหาวิธีการใดที่จะสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง แตมีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สามารถนําไปใช
ในการแกปญหา โดยตองมีการฝกใชเสียกอน เพื่อให เกิดความคุนเคยจนสามารถปฏิบัติได
อยางเปนธรรมชาติ ขั้นตอนตางๆ มีดังนี้ 
     (1) ระบุปญหา การระบุปญหาตองอาศัยขอมูลจากตนเองและผูอ่ืนซึ่งไดมาโดยวิธีการ
ตั้งคําถามวา อาทิ อะไรคือ สิ่งที่เห็นวาเปนสาเหตุที่ทําใหคิดวามีปญหาเกิดขึ้น ปญหาที่วานั้นเกิดข้ึนท่ีไหน 
เกิดขึ้นอยางไร เกิดข้ึนเม่ือใด กําลังเกิดข้ึนกับใคร และทําไมจึงเกิดขึ้น จากนั้นใหเขียนอธิบายสิ่งที่กําลัง
เกิดข้ึนในขณะนั้น โดยแทจริงควรจะเปนอยางไร ตองพยายามอธิบายใหมากที่สุดเทาท่ีจะเขียนได 
เขียนอยางเจาะจง และครอบคลุมประเด็นวา อะไร ที่ไหน อยางไร กับใคร และทําไม   
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     (1) เมื่อถึงจุดนี้ หากปญหายังดูเหมือนวาเปนเรื่องที่มีความซับซอน ควรระบุปญหา
ใหกระจายออกมาแบบยอยๆ ลงไปอีก โดยตั้งคําถามซ้ําอยางเดิม จนกวาจะไดคําอธิบายสําหรับ
ปญหาตางๆ ที่เก่ียวของมากพอ 
     (2) ทําการตรวจสอบวา ความเขาใจที่มีตอปญหาตางๆ นั้น มีความถูกตองเพียงใด 
โดยการหารือกับสมาชิกในกลุมหรือบุคคลอื่น 
     (3) นําปญหาตางๆ มาจัดความสําคัญ หากพบวามีปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกัน
จํานวนหลายปญหา ใหพิจารณาวาปญหาใดควรจัดการกอนปญหาใดจัดการทีหลัง ทั้งนี้ตองแยก
ใหชัดเจน ระหวางปญหาที่มีความสําคัญกับปญหาที่เปนเรื่องฉุกเฉิน เพราะปญหาท่ีมีความสําคัญ
เปนปญหาที่ตองจัดการกอนหลัง 
     (4) ทําความเขาใจกับบทบาทของตนเองในปญหานั้นใหถูกตอง เพราะเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอการรับรูบทบาทของผูอ่ืน ตัวอยางเชน เม่ือตนเองเครียดก็อาจมองวาผูอื่นเครียดเชนเดียวกัน 
ซึ่งความจริงอาจไมเปนเชนนั้น 
   2) มองหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาในขั้นนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรับขอมูลนําเขาจาก
บุคคลอ่ืนซึ่งรับรูปญหาและจากผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหา การเก็บขอมูลควรทําเปนรายบุคคล
จะไดขอมูลมากกวา ใหจดบันทึกสิ่งที่เปนความคิดเห็นของตนเองและสิ่งที่ไดยินมาจากผูอื่น จากนั้น
เขียนอธิบายสาเหตุของปญหาในลักษณะที่วา อะไรกําลังเกิดข้ึน เกิดข้ึนที่ไหน เมื่อใด อยางไร กับใคร 
และทําไม  
   3) แจกแจงทางเลือกตางๆ สําหรับวิธีการที่จะใชแกปญหา ในข้ันนี้ควรใหบุคคลอ่ืน
เขามามีสวนรวม ยกเวนในกรณีที่ปญหาดังกลาวเปนเรื่องสวนตัว ใหระดมสมองเพื่อหาทางแกปญหา
เพ่ือใหไดทางเลือกหลายๆ ทางแลวนํามาคัดกรองเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด การไดมาซึ่งความคิด
ทีห่ลากหลายนั้นตองระวังที่จะไมตัดสินวาความคิดเหลานั้นดีหรือไมดี ใหจดบันทึกตามที่ไดยินมาเทานั้น
ทักษะที่เหมาะสมที่สุดในการจําแนกสาเหตุของปญหาคือการคิดเชิงระบบ (systems thinking)  
   4) เลือกวิธีการแกปญหา ในการคัดเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดในการแกปญหา ควรพิจารณาจาก 
ดังนี้ 
     (1) วิธีการใดที่สามารถแกปญหาไดในระยะยาว  
     (2) วิธีการใดที่มีความเปนจริงมากที่สุดในการแกปญหาไดสําเร็จ ในขณะนี้มีทรัพยากร
สําหรับการแกปญหาหรือไม จะจัดหามาใชไดหรือไม มีเวลาเพียงพอที่จะใชวิธีนี้หรือไม  
     (3) อะไรคือ ความเสี่ยงของทางเลือกแตละวิธ ี
   5) วางแผนนําทางเลือกในการแกปญหาที่เปนวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ หรือจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ซึ่งในข้ันนี้มีสิ่งท่ีตองพิจารณา คือ  
     (1) สถานการณจะเปนอยางไรเมื่อปญหาไดรับการแกไขแลว 
     (2) มีขั้นตอนอะไรที่จะตองทําในการนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปแกปญหา มีระบบ หรือ
กระบวนการอะไรที่จะตองเปลี่ยนแปลงบาง 
     (3) จะรูไดอยางไรวาขั้นตอนตางๆ มีการปฏิบัติ ซึ่งเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของแผน 
     (4) ทรัพยากรอะไรบางที่ตองการในประเด็นของบุคลากร เงิน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
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     (5) ตองใชเวลานานเทาใดในการนําวิธีการแกปญหาไปปฏิบัติใหเขียนตารางที่แสดง
เวลาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด และเวลาที่คาดหวังวาจะเห็นตัวบงชี้ความสําเร็จปรากฏขึ้น 
     (6) ใครคือผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน 
     (7) เขียนคําตอบสําหรับคําถามที่กลาวมาแลว และใหถือวานี่คือแผนปฏิบัติการ 
     (8) สื่อสารทําความเขาใจแผนนี้กับบุคคลที่เกี่ยวของในการนําแผนไปปฏิบัติ 
ปจจัยสําคัญของขั้นตอนนี้ คือ การสังเกตและการใหขอมูลยอนกลับอยางตอเนื่อง 
   6) ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ความสําเร็จ ซึ่งไดแก 
     (1) เห็นสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นตามตัวบงชี้หรือไม 
     (2) แผนมีการดําเนินงานตามตารางท่ีกําหนดไวหรือไม 
     (3) ถาแผนไมไดดําเนินไปตามที่คาดหวังใหพิจารณาวา แผนมีความเปนไปไดจริง
หรือไม มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะทําใหแผนสําเร็จตามกําหนดการหรือไม ควรมีสิ่งอื่นที่ตองทํากอน
สิ่งท่ีกําหนดไวแตเดิมในแผนหรือไม ควรเปลี่ยนแผนหรือไม  
   7) ตรวจสอบวาปญหาไดรับการแกไขเรียบรอยหรือไม ในขั้นนี้วิธีหนึ่งที่ดีที่สุด
ในการตรวจสอบวาปญหาไดรับการแกไขเรียบรอยแลวหรือไม คือ การกลับคืนสูการปฏิบัติงาน
ตามปกติแลวสังเกตสถานการณ นอกจากนั้นมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมดังนี ้
     (1) ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เพ่ือไมใหเกิดปญหาเชนนี้อีก 
     (2) อะไรคือ บทเรียนที่ไดจากการแกปญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู ความเขาใจ และ/
หรือทักษะ 
     (3) ควรมีการเขียนบันทึกสั้นๆ ถึงเหตุการณเดน ที่เปนความสําเร็จในการพยายาม
แกปญหา และสิ่งท่ีเปนผลลัพธที่ไดเรียนรู แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเก่ียวของ 
 สุวิทย มูลคํา (2551, หนา 15) กลาววา การคิดแกปญหาถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
ของการคิดท้ังมวล การคิดแกปญหาเปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษยซึ่งจะตองใช
การคดิเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคดิแกปญหาเปนทักษะที่เกี่ยวของและมีประโยชน
ตอการดํารงชีวิตที่วุนวายสับสนไดเปนอยางดี ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหาจะสามารถเผชิญกับ
ภาวะสังคมที่เครงเครียดไดอยางเขมแข็ง ทักษะการแกปญหาจึงไมใชเปนเพียงการรูจักคิดและรูจัก
การใชสมองหรือเปนทักษะที่มุงพัฒนาสติปญญาเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนทักษะที่สามารถ
พัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยม ความรู ความเขาใจในสภาพการณของสังคมไดดีอีกดวย 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการแกปญหา หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร
ทีเ่ก่ียวของ ไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหขอมูล คิดหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย วางแผน
นําทางเลือกในการแกปญหาที่เปนวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ แลวตรวจสอบวาปญหาไดรับการแกไข
เรียบรอยหรือไม มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากร
ในองคการ มีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ผลการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในองคการ 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, หนา 81-87) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
ทีส่งผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารศูนยการศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก ดานความยึดมั่นผูกพัน ดานการไววางใจกัน ดานความเปนอิสระตอ
ความรับผิดชอบในงาน และดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน สวนประสิทธิผล
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ไดแก ดานการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม ดานความสามารถในการปรับตัว ดานความสามารถ
ในการบูรณาการ และดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย และการบริหารแบบมีสวนรวม 
โดยภาพรวมสงผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 ชิดชนก รอดเงิน (2553, หนา 63-65) ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
1) การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูระดับมาก 
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัย
และการรักษาวินัย ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาบรรจุแตงตั้ง และ
ดานการออกจากราชการอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของการสถานศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
ดานประสิทธิภาพ ดานการปรับเปลี่ยน ดานความพึงพอใจ และดานการพัฒนา 3) การมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี สามารถพยากรณโดยภาพรวมไดรอยละ 54.70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 158-159) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปนอย คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มคีวามสัมพันธกันในทางบวกโดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ณัฏฐนันท มันตะพงศ (2555, หนา 107) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.12 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพการบริหารงาน อยูในระดับมากทุกดาน 
ตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ตอประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

44 
 

 ฐิตา วิหครัตน (2558, หนา 91-94) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อเรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลีย่น
สถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับ
คอนขางสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .787 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา มีจํานวน 3 ดาน เรียงลําดับ
ดานที่มีอํานาจพยากรณจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวม
ดังกลาวนี้ สามารถอธิบายประสิทธิผลของสถานศึกษาได คิดเปนรอยละ 63.20  
 นฤชยา นนทยะโส (2558, หนา 85-89) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
พบวา 1) คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ อยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ
ไดแก ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการ ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถ
ในการคิดริ เริ่ มสรางสรรค  ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม และความสามารถ
ในการประสานงานที่ดี 2) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก 
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก  ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ และประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
3) คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สามารถรวมกัน
พยากรณประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 67.40  
 ลักขณา ไชยฤทธิ์ (2558, หนา 87-89) ศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา 1) การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาแตละรูปแบบ 
โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ แบบมีแบบแผน 
รองลงมาคือ แบบเผด็จการ และแบบนักวิเคราะห สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับทายสุดคือ 
แบบนักพฤติกรรมศาสตร 2) ประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 
รองลงมาคือ ประสิทธิผลของการบริหารงานงบประมาณ และประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไป 3) ความสัมพันธระหวางรูปแบบ
การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา พบวา มีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหาร
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สถานศึกษา แบบเผด็จการ แบบมีแบบแผน แบบนักวิเคราะห และแบบนักพฤติกรรมศาสตรสงผลตอ
ประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 อิสรา วิรัชกุล (2558, หนา 104-105) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 พบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 4) ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา พบวา 
ดานการกระตุนเชาวปญญา ดานการใหรางวัลตามสถานการณ และดานการสรางบารมีหรืออิทธิพล
เชิงอุดมการณ สามารถพยากรณประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 63  
 ทิวารัตน ตุมไทยสาคร (2559, หนา 99-101) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา พบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เพ่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหาร
งบประมาณ รองลงมา คือ ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารบุคลากร สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานการบริหารทั่วไป ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพกับ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 สุนทรี แสงอุไร (2559, หนา 137-140) ศกึษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา และ
ดานการมีสวนรวมในการประเมิลผล 2) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มคีาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการแนะแนว 
ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางการบริหาร
แบบมสีวนรวมกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปในทางบวก
อยูในระดับมากอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 4) การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 57.60 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ฮอย และมีสเกล (Hoy & Miskel, 1978, p. 228; อางถึงใน ฐิตา วิหครัตน, 2558, หนา 66) 
ศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูอาจารย พบวา โอกาสในการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายเปนปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของครูอาจารย การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ
ในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสอนของครู ครูนิยมชมชอบผูบริหารที่เปดโอกาส
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ใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาผูบริหารที่ไมคอยเปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ครูไมไดมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกเรื่อง ทุกปญหา บทบาทหนาที่
ของผูบริหาร และครูในสวนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจควรแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา 
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวครูมีผลกระทบตอระดับความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
เพื่อใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจบังเกิดผลเต็มที่ผู บริหารควรหาคําตอบจากคําถามตอไปนี้ 
1) สถานการณอยางไรที่ครูควรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) ครูเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
มากนอยเพียงใด และอยางไร 3) การตัดสินใจในกลุมควรใชเมื่อใด และ 4) ผูบริหารควรมีบทบาท
อยางไร จึงจะถือวามีประสิทธิภาพ  
 มารโคไลน (Marcoline, 1990, p. 270) ศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและ
ผูบริหารโรงเรียนในรัฐเพนซิลวาเนีย งานวิจัยนี้ เปนเรื่องการสนับสนุนความคิดเห็นที่วามีความแตกตางกัน
ในการพิจารณาของครูและผูบริหารในเรื่องที่ตองตัดสินใจรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวา อายุของ
ผูบริหารไมมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ แมวาครูและผูบริหารจะมีความเชื่อพื้นฐาน
รวมกันในหลายเรื่องตามแบบดั้งเดิมก็ตาม แตพวกเขาก็ยังมีความเห็นแตกตางกับเรื่องที่ไมเปนไปตาม
แบบแผนดั้งเดิม ยิ่งไปกวานั้น ยังมีความแตกตางที่สําคัญปรากฏขึ้น ถาเปรียบเทียบครูกับผูบริหาร
ในกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด 
 เพอรสัน (Person, 1994, p. 307) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหาร
แบบมสีวนรวมกับการรับรูประสิทธิผลของสถาบันของวิทยาลัยชุมชนในนอรทแคโรโลนา โดยศึกษา
กับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร คณะครู และเจาหนาที่ในวิทยาลัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผล และพบวา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของ
ผูบริหารไมมีผลตอการรับรูในประสิทธิผล และพบวาระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหารไมมี
ผลตอการรับรูในประสิทธิผลของวิทยาลัย 
 ฮาดี และแม็กมัส (Abdel, Hady & Mahamad, 1990, pp. 10-51) ศึกษาการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต ไดแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของชุมชน
เปนหลักสําคัญของประชาธิปไตย จําเปนจะตองปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
ควรจะกําหนดเปาหมายของการมีสวนรวมของประชาชน ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางประชาชน
กับสถานศึกษา ประเด็นหรือกิจกรรมที่ประชาชนควรจะมีสวนรวม 
 อัซมา (Uzma, 2001, pp. 40-43) ศึกษาสวนประกอบ ซึ่งชวยสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาในรัฐบาลโลซิสแตน ประเทศปากีสถาน พบวา สิ่งสนับสนุนการศึกษาหรือ
การมีสวนรวมอยางตอเนื่องของชุมชนจากการสํารวจเปนขั้นตอน พบวา สิ่งสนับสนุนในการมีสวนรวม
ชองชุมชนในการศึกษาในหมูบานบาโลซิสแตน ประเทศปากีสถาน อาจมีผลมาจากความพอใจของชุมชน
ที่จะปรับปรุงบรรยากาศผานการศึกษา การตอบสนองความตองการของชุมชน ผานความเห็นชอบ
กิจกรรมของแมบานในการศึกษาบทบาทของผูเปนสวนประกอบ ซึ่งผานการฝกหัดและการขับเคลื่อน
ของกลุมสังคม สังคมเปดระหวางคณะกรรมการการศึกษาหมูบานอ่ืนๆ และสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจ
ระหวางคนในหมูบาน  
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีมาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ  
 การบริหารแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม 
โดยสังเคราะหจากแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218); 
ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104); ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5); เมตต เมตตการุณจิต (2553, 
หนา 14-17) และอคิณ รพีพัฒน (2547, หนา 49) โดยขอท่ีมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด 
จํานวน 5 ดาน คือ  
   1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับเลือกเปาหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา 
กําหนดนโยบาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณประจําปของสถานศึกษา การนําเสนอขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตอเขตพื้นที่การศกึษาตนสังกัด การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
   2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม การใหบริการแกนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของสถานศึกษา 
   3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา นําความรู
จากการเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนาตนเอง นําแหลงทรัพยากรตางๆ ภายใน
ทองถิ่นมาใชพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนของตนเอง กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสถานศึกษา 
   4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ ของสถานศึกษา ประเมินผลแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา ประเมินผลการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การประเมินตัวบุคคลและ
ผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาท่ีตนรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
   5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําผลการนิเทศ
มาวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา การเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ความขัดแยงของบุคลากรภายในสถานศึกษา สงเสริมใหครูรับทราบปญหา และเสนอแนะแนวทาง 
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แกไขปญหาของสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล ผลการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
แกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 สวนแนวคิดประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา ผูวิจัยไดบูรณาการมาจากเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60-65) 
ในตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบดวย 6 ประการ
ดังนี้  
   1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู
เก่ียวกับการจัดการศกึษาในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่น วางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล 
การแนะแนว การประเมินผลการใชหลักสูตร พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู สงเสริมกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น การพัฒนา
งานวิชาการอยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพภายในและใชมาตรฐานการศึกษาเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน 
   2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบ
การบริหารงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
จัดภารกิจใหครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงานการใชจายงบประมาณ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
เปนไปตามที่ระเบียบกฎหมาย หรือตามที่ตนสังกัดกําหนด 
   3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี
แผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบในดานการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การมอบหมายงาน 
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร 
   4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
ตอการนําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองคกร
ทีเ่ก่ียวของกับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่สภาพแวดลอมและอุปกรณ 
การประสานงานกับหนวยงาน ภาครัฐเอกชนตลอดจนผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
พรอมทั้งมีระบบการกํากับติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
   5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สถานศึกษาไดปฏิบัติ
เก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามกฎกระทรวง ประกอบดวย องคประกอบ
และการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คณะกรรมการ
ไดปฏิบัตหินาที่เกี่ยวกับการกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน 
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง การพิทักษสิทธิเด็ก 
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ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
สงเสริมใหมีการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป แตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ มีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 75 รับทราบและพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 
   6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
มคีวามสะอาด ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ 
สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสวยงาม มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับพ้ืนที่ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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บทท่ี 3 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งมีขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี ้
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
 3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 152 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 152 คน และ
ครูจํานวน 1,859 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,011 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 324 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน 
(mulit-stage sampling) ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ เครจซี และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 324 คน 
   ขั้นที่ 2 กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางโดยคํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ แบงเปน
ผูบริหารจํานวน 24 คน และครูจํานวน 300 คน  
   ขั้นที่ 3 กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางโรงเรียน จําแนกตามรายอําเภอ โดยคํานวณ
เทียบบัญญัติไตรยางศ 
   ขั้นที่ 4 สุมตัวอยางโรงเรียนในแตละอําเภอโดยใชวิธีการสุมอยางงาย ตามสัดสวน
ผูบริหารและครู ดวยวิธกีารจับสลาก ใหไดครบตามจํานวน รายละเอียดดังตาราง 4 
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ตาราง 4  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  
             การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

อําเภอ 
จํานวน

สถานศึกษา 

ประชากร  กลุมตัวอยาง  

ผูบริหาร คร ู รวม ผูบริหาร คร ู รวม 
คลองเข่ือน 9 9 61 70 1 10 11 
ทาตะเกียบ 20 20 347 367 3 56 59 
บางคลา 19 19 173 192 3 28 31 
แปลงยาว 19 19 234 253 3 38 41 
พนมสารคาม 41 41 490 531 7 79 86 
ราชสาสน 8 8 67 75 1 11 12 
สนามชัยเขต 36 36 487 523 6 78 84 

รวม 152 152 1,859 2,011 24 300 324 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และ
ตําแหนงหนาที่ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(rating scales) 5 ระดับของ ลิเคริท (Likert, 1967, pp. 90-95) มีรายละเอียด ดังนี ้
   5 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด  
   4 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับของ ลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 90-95) มีรายละเอียด ดังนี ้
   5 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
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   2 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตําราแนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม
และประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อกําหนด
เปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 
 3.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม โดยนําคาํนิยามศัพทเฉพาะตัวแปรที่ใชในการวิจัย
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  
 3.3.3 สรางแบบสอบถามฉบับรางเปนการสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
(rating scales) 5 ระดับของ ลิเคริท (Likert, 1961, pp. 90-95) 
 3.3.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพ่ือขอคําแนะนํา ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 3.3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความถูกตองของการใชภาษา โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (index of item objective 
congruence หรือ IOC) แลวเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป โดยกําหนดเกณฑการประเมิน 
มีดังนี ้
   ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
   ใหคะแนน  0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
   ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย มีดังตอไปนี้  
   1) ดร.สุนันทา โกทา ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม (ดานเนื้อหา) 
   2) ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานเนื้อหา) 
   3) นางมนรัตน นิชเปยม ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพนมสารคาม 
“พนมอดุลยวิทยา” (ดานภาษา) 
   4) ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานสถิติและวิจัย) 
   5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติและวิจัย) 
 3.3.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 
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 3.3.7 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารและครูที่ไมใช
กลุมตัวอยางซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จํานวน 30 ฉบับ 
 3.3.8 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ .95 
 3.3.9 นําแบบสอบถามทีไ่ดจากการทดลองใช เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือปรับปรุง
แกไข แลวจัดทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามดังตอไปนี้  
 3.4.1 ผูวิจัยบันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 3.4.2 ผูวิจัยนําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณา เสนอตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเองและบางสวนสงผานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สําหรับการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนนั้น ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ดวยตนเองผูวิจัยสงแบบสอบถามจํานวน 324 ฉบับ ไดรับคืนมา 324 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 3.4.4 นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนําไป
วิเคราะหขอมูล  
  

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติคาความถี่ และ
คารอยละ 
 3.5.2 วิเคราะหขอมูลการบริหารแบบมีสวนรวมโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวแปรความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับใด โดยแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทางตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง 
นิลแกว (2535, หนา 103) ดังนี ้  
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   4.51-5.00 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
   1.00-1.50 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
 3.5.3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทาง
ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 103) ดังนี ้
   4.51-5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศกึษา อยูในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศกึษา อยูในระดับนอย 
   1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 
 3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Prarson’s product monment correlation coefficient) ซึ่งกําหนด
เกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 110) ดังนี ้
   1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
   2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึงตัวแปรทั้งสอง
มคีวามสัมพันธกันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ที่คํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในลักษณะคลอยตามกัน 
แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทางตรงกันขามหรือผกผันกัน สําหรับ
การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี ้
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบวก 0.80-1.00 หมายความวา การบริหารแบบมีสวนรวม 
กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมากที่สุด 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบวก 0.60-0.79 หมายความวา การบริหารแบบมีสวนรวม 
กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมาก 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบวก 0.40-0.59 หมายความวา การบริหารแบบมีสวนรวม 
กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบวก 0.20-0.39 หมายความวา การบริหารแบบมีสวนรวม 
กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับนอย 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบวก 0.01-0.19 หมายความวา การบริหารแบบมีสวนรวม 
กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับนอยมาก 
 3.5.5 การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise 
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3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิตสิําหรับการวิจัยดังตอไปนี้ 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  
   1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 
coefficient) 
   2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัย
ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาที ่
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลตัวแปรตางๆ และคาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติที่ใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

t  แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
 S.E.b แทน  ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
 R  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2  แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
 b  แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
    แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน  
 p  แทน  คาความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
สมมติฐาน 
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 S.E.est แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
 a  แทน คาคงที่ 
 F         แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
 * p≤ .05 แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 X1  แทน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 X2  แทน  ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
 X3  แทน  ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
 X4  แทน  ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 X5  แทน  ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
 X  แทน การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
 Y1  แทน ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 
 Y2  แทน  ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
 Y3  แทน  ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
 Y4  แทน ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
 Y5  แทน ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 Y6  แทน ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 Y  แทน  ประสิทธภิาพการพัฒนาสถานศึกษา 
 r  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 y´  แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 
 Z´  แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
วุฒิการศกึษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาที ่
 
ตาราง 5  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
   จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาที่  
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
1. วุฒิการศึกษา   
    ปริญญาตร ี 224 69.13 
    ปริญญาโท 98 30.25 
    ปริญญาเอก 2 0.62 

รวม 324 100.00 
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ตาราง 5  (ตอ)  
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
2. ประสบการณในการทํางาน 
    นอยกวา 5 ป 
    5-10 ป 
    11-15 ป 
    มากกวา 15 ป       

 
66 
95 
46 
117 

 
20.37 
29.32 
14.20 
36.11 

รวม 324 100.00 
3. ตําแหนงหนาที่ 
   ผูบริหาร 
   คร ู

 
24 
300 

 
7.41 
92.59 

รวม 324 100.00 

 
 จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด คือ 
จํานวน 224 คน คดิเปนรอยละ 69.13 รองลงมา คือปริญญาโท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 30.25
และปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.62 ประสบการณในการทํางานมากที่สุด คือ 
ประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 36.11 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 29.32 ประสบการณในการทํางาน 
นอยกวา 5 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 20.37 และประสบการณในการทํางาน 11-15 ป 
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.20 ตําแหนงหนาที่เปนครู จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 92.59 
และเปนผูบริหาร จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.41  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตาราง 6   คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา    
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.97 .66 มาก 3 
2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 4.10 .65 มาก 1 
3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 3.99 .62 มาก 2 
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
5. ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 

3.92 
3.91 

.68 

.72 
มาก 
มาก 

4 
5 

เฉลี่ยรวม 3.98 .59 มาก  
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 จากตาราง 6 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 3.98) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ( X = 4.10) รองลงมาคือ ดานการมี
สวนรวมในผลประโยชน ( X = 3.99) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X = 3.97) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา ( X = 3.91) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวม 
             ในการตัดสินใจ 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
    ของสถานศึกษา 

4.07 .69 มาก 2 

2. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ระเบียบ  
    แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.02 .76 มาก 3 

3. มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา 3.89 .83 มาก 4 
4. มีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณประจําป 
    ของสถานศึกษา 

3.83 .91 มาก 6 

5. มีสวนรวมในการแกปญหาผลสัมฤทธิ ์
    ทางการเรียนของผูเรียน 
6. มีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
   ของสถานศึกษาตอเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.20 
 

3.85 

.75 
 

.85 

มาก 
 

มาก 

1 
 
5 
 

เฉลี่ยรวม 3.97 .66 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.97) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีสวนรวมในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน ( X = 4.20) รองลงมา คือ มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา 
( X = 4.07) และมสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
( X = 4.02) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณประจําป
ของสถานศึกษา ( X = 3.83)  
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ตาราง 8   คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัด  
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวม 
             ในการปฏิบัติการ 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัตกิารของสถานศึกษา 4.08 .77 มาก 5 
2. มีสวนรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 4.10 .78 มาก 3 
3. มีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
    เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 

4.03 .79 มาก 6 

4. มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม 4.12 .84 มาก 2 
5. มีสวนรวมใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง และ 
    ชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา 

4.17 .83 มาก 1 

6. มีสวนรวมสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
    ในกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.10 .80 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.10 .65 มาก  

  
 จากตาราง 8 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.10) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีสวนรวมใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา ( X = 4.17) รองลงมา คือ มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกัน
เปนทีม ( X = 4.12) และมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 4.10) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คือ มีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา ( X = 4.03) 
 
ตาราง 9   คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การบริหารแบบมสีวนรวมของสถานศึกษา สังกัด  
            สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ไดเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
   ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4.16 .76 มาก 1 

2. ไดนําความรูจากการเขารับการอบรม   
   สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนาตนเอง 

4.08 .65 มาก 2 

3. มีสวนรวมนําแหลงทรัพยากรตางๆ ในทองถิ่น 
    มาใชพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง  
    ใหดียิ่งข้ึน 

3.95 .74 มาก 3 
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ตาราง 9   (ตอ) 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. มีสวนรวมเปนกรรมการกําหนดเกณฑการประเมิน  
    ผลการปฏิบัติงานบุคลากรของสถานศึกษา 

3.78 .94 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.99 .62 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.99) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ไดเขารับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา 
( X = 4.16) รองลงมา คือ ไดนําความรูจากการเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนาตนเอง 
( X = 4.08) และมีสวนรวมนําแหลงทรัพยากรตางๆ ในทองถ่ินมาใชพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของตนเองใหดียิ่งข้ึน ( X = 3.95) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมเปนกรรมการกําหนด
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของสถานศึกษา ( X = 3.78) 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา       
              สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวม 
              ในการประเมินผล 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

3.94 .80 มาก 2 

2. มีสวนรวมประเมินตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงาน 
    ในสายบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบในสถานศึกษา 

3.82 .87 มาก 5 

3. มีสวนรวมประเมินผลการใชงบประมาณ 
    เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

3.80 .89 มาก 6 

4. มีสวนรวมในการสรุปผลการจัดโครงการ/ 
    กิจกรรมในดานตางๆ ของสถานศึกษา 

4.11 .75 มาก 1 

5. มีสวนรวมประเมินผลการใชแหลงเรียนรูภายใน 
    สถานศึกษา 

3.92 .79 มาก 4 

6. มีสวนรวมในการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
    ภายในสถานศกึษา 

3.94 .84 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.92 .68 มาก  
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 จากตาราง 10 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.92) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีสวนรวมในการสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ในดานตางๆ ของสถานศึกษา ( X = 4.11) รองลงมา คือ มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ( X = 3.94) และมีสวนรวมในการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ( X = 3.94) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื มีสวนรวมประเมินผลการใชงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ( X = 3.80) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  
              สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวม 
              ในการแกปญหา 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
    ของสถานศึกษา 

3.92 .82 มาก 3 

2. มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 
    ความขัดแยงของบุคลากรภายในสถานศกึษา 

3.80 .93 มาก 6 

3. มีสวนรวมนําผลการนิเทศมาวิเคราะหปญหาและ 
    หาแนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา   

3.89 .85 มาก 4 

4. มีสวนรวมสงเสริมใหครูรับทราบปญหา และ 
    เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา 

3.82 .86 มาก 5 

5. มีสวนรวมแกปญหาการเรียนการสอน 
    ในสถานศึกษา 

4.08 .83 มาก 1 

6. มีสวนรวม กํากับ ติดตาม ประเมินผล  
    ผลการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

3.97 .87 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.91 .72 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการแกปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.91) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีสวนรวมแกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
( X = 4.08) รองลงมา คือ มีสวนรวม กํากับ ติดตามประเมินผล ผลการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา
( X = 3.97) และมีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( X = 3.92) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ( X = 3.80) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ประสิทธภิาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 4.15 .67 มาก 2 
2. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 4.12 .69 มาก 4 
3. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.19 .69 มาก 1 
4. ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 4.08 .65 มาก 6 
5. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
6. ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
    ของสถานศึกษา 

4.10 
4.15 

.62 

.74 
มาก 
มาก 

5 
3 

เฉลี่ยรวม 4.13 .61 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.13) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ( X = 4.19) รองลงมา คือ 
ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ ( X = 4.15) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
( X = 4.15) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป ( X = 4.08) 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด 
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพ 
              การบริหารวิชาการ 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ   

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรูเก่ียวกับ 
    การจัดการศึกษาในระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

4.19 .76 มาก 2 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําจัดทําหลักสูตร 
    สถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 

4.17 .74 มาก 4 

3. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนงานวิชาการ จัดใหม ี  
    การนิเทศกํากับ ติดตาม การวัด และประเมินผล 

4.20 .78 มาก 1 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ   

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตร 4.07 .78 มาก 9 
5. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาและสงเสริมใหมี 
    แหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

4.17 .78 มาก 5 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมกิจกรรมสงเสริม   
    คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

4.19 .80 มาก 3 

7. ผูบริหารสถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนรู 
   ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 

4.15 .80 มาก 6 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการ  
    อยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพ 
    ภายในเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

4.08 .81 มาก 8 

9. ผูบริหารสถานศึกษาใชมาตรฐานการศกึษา 
    เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน 

4.11 .84 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.15 .67 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.15) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนงานวิชาการ จัดใหมี
การนิเทศกํากับ ติดตาม การวัด และประเมินผล ( X = 4.20) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
มีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.19) และผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ( X = 4.19) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตร ( X = 4.07)  
 

ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด  
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพ 
              การบริหารงบประมาณ 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณ 
    ที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 

4.16 .81 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณแบบมุงเนน 
    ผลงาน 

4.15 .76 มาก 2 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ผูบริหารสถานศึกษาจัดภารกิจใหครอบคลุมกับ 
    การเสนอของบประมาณ 

4.09 .75 มาก 6 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณอยางมรีะบบ 4.10 .83 มาก 5 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุ 
    และสินทรัพย 

4.09 .82 มาก 7 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม   
    และประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

4.07 .86 มาก 8 

7. ผูบริหารสถานศึกษารายงานการใชจายงบประมาณ  
    ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

4.14 .83 มาก 4 

8. ผูบริหารสถานศึกษารณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด  
    และใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา เปนไปตามระเบียบ  
    กฎหมายที่กําหนด 

4.14 .82 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.12 .69 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.12) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณ
ที่ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ( X = 4.16) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ( X = 4.15) และผูบริหารสถานศึกษารณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด ( X = 4.14) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ ( X = 4.07) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สงักัด  
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพ 
             การบริหารงานบุคคล 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดแผนการบริหารบุคลากร  
    อยางเปนระบบ 

4.12 .78 มาก 7 

2. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนดานอัตรากําลัง  
    การสรรหา การมอบหมายงาน 

4.15 .79 มาก 5 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนา  
    บุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

4.19 .79 มาก 4 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร 
    มีมาตรฐานวิชาชีพ 

4.20 .77 มาก 3 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร 
    มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4.26 .80 มาก 2 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการประเมินผล 
    การปฏิบัติงาน 

4.13 .82 มาก 6 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมความกาวหนา 
    ของบุคลากร 

4.27 .80 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.19 .69 มาก  

 
 จากตาราง 15 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.19) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากร ( X = 4.27) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ( X = 4.26) และผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ ( X = 4.20) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดแผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบ 
( X = 4.12) 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด   
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพ 
              การบริหารทั่วไป 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบ 
    สารสนเทศใหเปนหมวดหมู 

4.02 .77 มาก 7 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบ 
    สารสนเทศใหครอบคลุมและเพียงพอ 

4.03 .78 มาก 6 

3. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบ 
    สารสนเทศเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

4.07 .79 มาก 4 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. ผูบริหารสถานศึกษานําระบบสารสนเทศไปใช 
    ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร 
    จัดการศึกษา 

4.05 .77 มาก 5 
 

5. ผูบริหารสถานศกึษามีการพัฒนาองคกรทีเ่ก่ียวของ 
    กับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ  
   งานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและอุปกรณ 

4.12 .73 มาก 1 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีการประสานงานกับ   
    หนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของ 
    ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.12 .75 มาก 2 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม   
    และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง 
   ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 

4.12 .80 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.08 .65 มาก  

 
 จากตาราง 16 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.08) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาองคกรที่เกี่ยวของกับ
งานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่สภาพแวดลอมและอุปกรณ ( X = 4.12) 
รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.12) และผูบริหารสถานศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม 

และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา ( X = 4.12) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู 
( X =4.02) 
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ตาราง 17  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด 
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพของ       
              คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สถานศึกษาไดกําหนดองคประกอบและ 
    การไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

4.18 .74 มาก 3 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดปฏิบัติหนาที่
   เก่ียวกับการกําหนดเอกลักษณนโยบายและ  
   แผนพัฒนา 

4.13 .74 มาก 7 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป 

4.20 .80 มาก 2 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร 

4.15 .78 มาก 6 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกํากับและ 
    ติดตามการดําเนินงานตามแผน 

4.01 .81 มาก 11 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริม    
    และสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับ 
    การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 

4.01 .83 มาก 12 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการพิทักษ 
    สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็ก   
    ที่มีความสามารถพิเศษ 

3.95 .80 มาก 14 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทาง 
   และมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  
   ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 
   ดานการบริหารทั่วไป 

3.98 .81 มาก 13 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสงเสริมใหมี 
   การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

4.02 .77 มาก 10 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสราง 
     ความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับชุมชน 
11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ง 
     ท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ 
     เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ 

4.10 
 

4.05 
 

.80 
 

.83 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

8 
 
9 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน 
     ประจําป 

4.17 .82 มาก 5 

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

4.26 .74 มาก 1 

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมต่ํากวา 
     รอยละ 75 รับทราบและพึงพอใจตอ 
     ผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 

4.17 .75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.10 .62 มาก  

 
 จากตาราง 17 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.10) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มกีารประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ( X = 4.26) รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป ( X = 4.20) และสถานศึกษาไดกําหนดองคประกอบ
และการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ( X = 4.18) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแล
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ( X = 3.95) 
 
ตาราง 18   คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด  
               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพ  
               บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอม 

ของสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สภาพแวดลอมของสถานศึกษามีความสะอาด   4.13 .77 มาก 4 
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมไดอยางเปนระเบียบ 4.15 .81 มาก 3 
3. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดลอม 
    ถูกสุขลักษณะ 

4.13 .85 มาก 5 
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ตาราง 18   (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ดานประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอม 

ของสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

4. บรรยากาศของสถานศึกษาไรมลพิษ เปนมิตรตอ 
    สิ่งแวดลอม   
5. สถานศึกษามีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอม 
    อยางเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับพ้ืนที่ 

4.16 
 

4.19 

.83 
 

.82 

มาก 
 

มาก 

2 
 
1 

เฉลี่ยรวม 4.15 .74 มาก  

 
 จากตาราง 18 พบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.15) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีการจัดแตง
อาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับพ้ืนที่ ( X = 4.19) รองลงมา คือ บรรยากาศ
ของสถานศึกษาไรมลพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ( X = 4.16) และสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมได
อยางเปนระเบียบ ( X = 4.15) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ ( X = 4.13) 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตาราง 19   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนา 
              สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 
X1 1.00       
X2 .7.36* 1.00      
X3 .616* .709* 1.00     
X4 .775* .704* .736* 1.00    
X5 .724* .669* .702* .838* 1.00   
X .875* .863* .849* .922* .898* 1.00  
Y .575* .726* .694* .664* .654* .750* 1.00 

*p ≤ .05 
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 จากตาราง 19 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาและประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวก
ในระดับมาก (rxy = .750) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาและประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รายดาน
พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ 
การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการกับประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา (rx2y = .726) รองลงมา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมี
สวนรวมในผลประโยชนกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา (rx3y = .694) การบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศกึษา ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา (rx4y = .664) 
การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการแกปญหากับประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา (rx5y = .654) 
 ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่อยูในระดับปานกลาง 
คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา (rx1y = .575)  
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความแตกตางของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแสดงดังตาราง 20 
 
ตาราง 20   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาสังกัด     
               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

modal SS df MS F sig 
resgression 73.711 3 24.570 165.457 .000 

residual 47.520 320 .149   
total 121.231 323    

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ * p≤ .05 
  
 จากตาราง 20 การวิเคราะหคาความแปรปรวน การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตอไป 
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ตาราง 21  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา  
              สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  

ตัวแปร b S.E.b   
t sig 

คาคงที่ (constant) .858 .150 - 5.728* .000 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2) .381 .050 .404 7.655* .000 
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) .268 .054 .271 4.924* .000 
ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา (X5) .163 .044 .193 3.693* .000 
คาคงที่ (a) = .858 
R = .780 , R2 = .608,S.E.est= .385, F = 13.642, p = .000 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ * p≤ .05 
 
 จากตาราง 21 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาคือดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ (X2) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา (X5) 
สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) 
เทากับ .608 แสดงวา สามารถรวมกันทํานายประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 60.80 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  
     y´ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 
     y´ = .858 + .381X2 + .268X3 + .163X5 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
     Z´ = .404X2 + .271X3 + .193X5 
 สวนดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ไมสงผล
ตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งสรุป
ตามลําดับ ดังนี ้
 วัตถุประสงคการวิจัย 
   1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   4) เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สมมติฐานการวิจัย 
   1) การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2) การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 152 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 152 คน 
และครูจํานวน 1,859 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,011 คน 
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 324 คน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 24 คน และครู 
จํานวน 300 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 
& Morgan, 1970, p. 608)  
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ .95 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี ้
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   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดาํเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
   1) ผูวิจัยบันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
   2) ผูวิจัยนําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณา เสนอตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
จํานวน 324 ฉบับ   
    3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง และบางสวนสงผานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สําหรับการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนนั้น 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 324 ฉบับ ไดรับคืนมา 324 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 
   4) นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดรับคืนมา ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และ
นําไปวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
   1) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหา
คาความถ่ี รอยละ 
   2) วิเคราะหขอมูล การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
   3) วิเคราะหขอมูลประสิทธภิาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation coefficient) 
   5) วิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ 
แบบ stepwise (multiple regression analysis: stepwise) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด คือ จํานวน 224 คน 
คิดเปนรอยละ 69.13 รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 30.25 และปริญญาเอก 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.62 ประสบการณในการทํางานมากที่สุด คือ ประสบการณในการทํางาน
มากกวา 15 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 36.11 รองลงมาคือ ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 29.32 ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป จํานวน 66 คน 
คิดเปนรอยละ 20.37 และประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.20 
ตําแหนงหนาที่เปนครูจํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 92.59 และเปนผูบริหาร จํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 7.41  
 5.1.2 ผลการศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
    1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ มีสวนรวมในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รองลงมา คือ 
มสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีสวนรวมในการจัดสรร
งบประมาณประจําปของสถานศึกษา 
    2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คอื มีสวนรวมใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา 
รองลงมา คือ มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม และมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู
ในสถานศึกษา  
    3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ไดเขารับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษารองลงมา คือ 
ไดนําความรูจากการเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนาตนเองและมีสวนรวม
นําแหลงทรัพยากรตางๆ ภายในทองถิ่นมาใชพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งขึ้น
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีสวนรวมเปนกรรมการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรของสถานศึกษา  
    4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ มีสวนรวมในการสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ ของสถานศึกษา 
รองลงมา คือ มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
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และมีสวนรวมในการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ มีสวนรวมประเมินผลการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
    5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ มีสวนรวมแกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา รองลงมา คือ มีสวนรวม 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล ผลการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา และมีสวนรวมในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาความขัดแยงของบุคลากรภายในสถานศกึษา 
 5.1.3 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ
ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป  
 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
   1) ดานประสิทธิภาพการบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศกํากับ ติดตาม การวัด 
และประเมินผล รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตร 
    2) ดานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและผูบริหาร
สถานศึกษารณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
    3) ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร รองลงมา คือ 
ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และผูบริหารสถานศึกษา
มีการสงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา
จัดแผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบ 
    4) ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาองคกรที่เก่ียวของกับงานดานบุคลากร ผูเรียน 
งานธุรการ งานอาคารสถานที่สภาพแวดลอมและอุปกรณ รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
มีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ทีจ่ะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู 
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    5) ดานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการประชุมอยางนอย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประจําป และสถานศึกษาไดกําหนดองคประกอบและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
    6) ดานประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอม
อยางเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับพื้นที่ รองลงมา คือ บรรยากาศของสถานศึกษาไรมลพิษ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมไดอยางเปนระเบียบ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ สถานศกึษามีบรรยากาศ และสภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ 
 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ทางบวกอยูในระดับมาก (rxy = .750) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว 
 5.1.5 ผลการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการดานการมีสวนรวมในผลประโยชนดานการมีสวนรวมในการแกปญหา สงผลตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา รวมกันทํานายประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 60.80 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´ = .404X2+ .271X3 + .193X5 สวนดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ไมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นที่นาสนใจ
นํามาอภิปราย ดังนี้ 
 5.2.1 ผลการศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรยุทธ แสงสิริวัฒน (2550, หนา 81-87) ศึกษาการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของศนูยการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารศูนยการศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิดชนก รอดเงิน (2553, หนา 63-65) ศึกษาการมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดองคการ
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บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทินกร 
ประเสริฐหลา (2553, หนา 158-159) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตา วิหครัตน (2558, หนา 92) 
ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรี แสงอุไร 
(2559, หนา 137-140) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา เนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสถานศึกษา โดยเนนการบริหารแบบมีสวนรวม 
มีการวางแผน การสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เปดโอกาสใหบุคลากร
หรือผูท่ีเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษานับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน
การดําเนินการการแกปญหา เปดโอกาสใหใชความรูความสามารถ สติปญญาและประสบการณ
มาปรับปรุงหนวยงาน ตลอดจนการควบคุมกํากับติดตามและประเมินผล รวมถึงการใชทรัพยากรตางๆ 
เพ่ือทําใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหาร
แบบมสีวนรวมทําใหทราบความตองการขององคการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดความเฉื่อยชา
ในการทํางาน ลดความขัดแยง และการตอตานของบุคลากร ชวยสรางความสามัคคี ชวยสรางบรรยากาศ
ในการทํางาน ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความผูกพันตอองคการ 
สอดคลองกับ ชาฤนี เหมือนโพธิ์ (2554, หนา 113) กลาววา ผูบริหารที่เล็งเห็นความสําคัญในการบริหาร
แบบมีสวนรวม ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารโดยเนนการมีสวนรวมเปนหลัก
กอใหเกิดการพัฒนาแนวคิดสรางสรรค และวัฒนธรรมอันดีงามอันจะนําไปสูการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของทุกฝาย สอดคลองกับ โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & uphoff, 1980, 
pp. 213-218) ที่กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะเปนแบบการมีสวนรวมในการคิด 
รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติหนาที่ รวมในผลประโยชน และรวมกันประเมินผล ซึ่งกอใหเกิดการทํางาน
อยางสรางสรรคมีผลงานที่ดีเกิดการยอมรับความสัมพันธและความสามัคคีของบุคลากร รวมทั้ง
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน สอดคลองกับ พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 66) กลาววา การบริหาร
แบบมีสวนรวม เปนกระบวนการบริหารจัดการที่เปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดมีสวนเก่ียวของ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมตัดสินใจ ตลอดจนประเมินผล 
เพ่ือบริหารงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ สอดคลองกับ บุญหนา บุญเรือง (ออนไลน, 2559) 
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กลาววา ผลจากการมีสวนรวมโดยใชกลยุทธการสรางพลังทีมงานทําใหเกิดผลพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
และการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 จากสาเหตุดังกลาว จึงอาจสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   1) ผลการศึกษา ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ผลการวิจัย
พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทินกร 
ประเสริฐหลา (2553, หนา 158-159) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี แสงอุไร (2559, หนา 137-140) ศึกษา
การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดเปดโอกาสใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน มีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา เสนอแนะใหขอมูลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีสวนรวมในการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
รวมถึงมีการนําทรัพยากรมาใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทําใหสถานศึกษา
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ และยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดหลักการสําคัญไวอยางชัดเจนวา จะยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญ 
รวมท้ังยังใหความสําคัญเรื่องคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก ดังในหมวด 6 วาดวยเรื่องมาตรฐาน
และการประกันคณุภาพการศกึษาเปนการเฉพาะทําใหสถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 240) กลาววา การเปดโอกาส
ใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดมีสวนรวมเก่ียวของในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจ ตลอดจนประเมินผล โดยทุกฝายไดสํานึก
ในหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ สอดคลองกับ
พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 83) กลาววา การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจ
มีคุณภาพมากขึ้น สงเสริมใหการปรับปรุงมีความเปนไปไดสูงขึ้น ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้นดวย 
     จากสาเหตุดังกลาวจึงอาจสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากและอยูในอันดับที่ 1 
   2) ผลการศึกษา ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา ผลการวิจัยพบวา 
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มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี แสงอุไร (2559, 
หนา 137-140) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการมีการมีสวนรวม
ในการแกปญหามีคาเฉลีย่โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
     ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปดโอกาสใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากร 
การมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหขอมูล คิดหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลายนําผลการนิเทศมาวิเคราะห
ปญหาและหาแนวทางแกไข สงเสริมใหครูรับทราบปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของ
สถานศึกษา ยอมสงผลใหสถานศึกษาดําเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการคิดแกปญหาถือวา
เปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การคิดแกปญหาเปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม
ของมนุษยซึ่งจะตองใชการคิดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (สุวิทย มูลคํา, 2551, หนา 15)
สอดคลองกับ ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5) กลาววา การที่ผูบริหารใหโอกาสบุคลากรที่มีความสามารถ
ไดมีสวนรวมในการคดิวิเคราะหขอมูล และพัฒนาแนวทางใหมในการทํางาน สามารถสรางสรรคสิ่งใหม
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงานที่ปฏิบัติ 
 จากสาเหตุดังกลาว จึงอาจสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม
ในการแกปญหามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากและอยูในอันดับสุดทาย 

 5.2.2 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐนันท มันตะพงศ (2555, หนา 107) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อิสรา 
วิรัชกุล (2558, หนา 104-105) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิวารัตน ตุมไทยสาคร (2559, หนา 99-101) ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารมืออาชีพที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤชยา นนทยะโส  
(2558, หนา 85-89) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ใหความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง รวดเร็ว ผลสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่กําหนด การใชงบประมาณ และทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ เพราะเปน
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เรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดการภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองวางแผน กําหนดวิธีการดําเนินงาน ตรวจสอบ 
และประเมินผลอยางเปนข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ มีการนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรงุแกไข
การทํางาน ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน 
นอกจากนี้ยังตองไดรับความรวมมือจากบุคคลทุกฝาย และความพรอมของทรัพยากรตางๆ ในองคการ
ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จและพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว สอดคลองกับ
กันตยา เพ่ิมผล (2552, หนา 5) กลาววา ประสิทธิภาพเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดท่ีจะใชในการทํางาน 
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการทํางาน โดยสิ้นเปลืองเวลาและเสียพลังในการทํางานนอยที่สุด ผูที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนผูท่ีฉลาดในการเรียนรู คือ รูวาควรทําอยางไร จึงจะทําใหงานนั้น
บรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และสูญเสียพลังงานนอยที่สุด สอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60) กลาววา ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา คือ ความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา
อยางคุมคา ตามแนวทางของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตลอดจนกฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบกฎหมายตามที่ตนสังกัดกําหนด โดยสามารถ
จัดระบบบริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน ไดแก 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนตน 
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายทําใหสถานศกึษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  
 จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสงผลใหประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
   1) ผลการศึกษา ระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบวา 
มคีาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท มันตะพงศ 
(2555, หนา 107) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนนทบุรี 
ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อิสรา วิรัชกุล 
(2558, หนา 104-105) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
พบวา ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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     ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย เพ่ือใหปจจัยดานบุคคล
เปนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาเพ่ือใหประสบผลสําเร็จและ
บรรลุตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
การบริหารงานบุคคลจึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารใหความสําคัญเพราะบุคลากรในสถานศึกษา คือ ผูปฏิบัติที่มี
ความสําคัญ และมีหนาที่ในการขับเคลื่อนใหการดําเนินกิจกรรมทุกอยางบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
สอดคลองกับ จินตนา เผาจินดา (2557, หนา 126) กลาววา การบริหารงานบุคคล หรือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานโดยตรง 
ผูบริหารมีการใชความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคล เพื่อใหทุกคนรวมมือกันปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการวางนโยบาย การออกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
เก่ียวกับตัวบุคคลการ วางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหนง การกําหนดเงินเดือน การสรรหาบุคคล 
การบรรจุแตงตั้ง การจัดทําทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การพิจารณาความดี ความชอบ วินัยและการดําเนินการตามระเบียบวินัย การใหออกจากงานและ
บําเหน็จบํานาญอยางชัดเจน สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 51-63) กลาววา 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือดําเนินการดานการบริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัว
อิสระ ภายใตกฎระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และ
กาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน สอดคลองกับ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 60-65) กลาววา 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เกิดจากผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีแผนการบริหารบุคลากร
อยางเปนระบบในดานการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การมอบหมายงาน การสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร ใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร 
     จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสงผลใหประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากและอยูในอันดับที่ 1  
   2) ผลการศึกษา ระดับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบวา 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับสุดทายสอดคลองกับงานวิจัยของ ลักขณา ไชยฤทธิ์ 
(2558, หนา 87-89) ศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไปมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นฤชยา นนทยะโส (2558, หนา 28) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 
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ประสิทธิภาพการบริหารสถานศกึษา ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไปโดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิวารัตน ตุมไทยสาคร (2559, หนา 99-101) ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารมืออาชีพที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา พบวา ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดใหความสําคัญกับดานงานบริหารทั่วไปเปนงานสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ใหบริการงานอื่นๆ เพียงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ และ
เปาหมายที่กําหนดไว จัดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และการนําไปใชในการกําหนดนโยบายวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาและพัฒนาองคกรที่เก่ียวของกับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่
สภาพแวดลอมและอุปกรณ การประสานงานกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งมีระบบการกํากับติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับสถานศึกษา สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64) 
กลาววา การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบบริหารองคกร เปนการบริการ
สนับสนุนงานอื่นๆ ใหบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและอํานายความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศกึษาทุกรูปแบบ 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสงผลใหประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมากและอยูในอันดับสุดทาย  
 5.2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
มคีวามสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมาก (rxy = .750) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ทินกร ประเสริฐหลา (2553, หนา 158-159) 
ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกัน
ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตา วิหครัตน (2558, 
หนา 91-94) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัย พบวา การบริหาร
แบบมสีวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่สถิติ .05 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี แสงอุไร (2559, หนา 137-140) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวม
ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมาก
อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ เพอรสัน (Person, 1994, p. 307) 
ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับการรับรูประสิทธิผลของสถาบันของ
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วิทยาลัยชุมชนในนอรทแคโรโลนา โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร คณะครู และเจาหนาท่ี
ในวิทยาลัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  
 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาโดยใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีการประยุกตใชอยางเหมาะสม 
เพ่ือชี้แนะแนวทางในการทํางานของกลุมบุคคลใหสนองตอเปาหมายขององคกรอยางมีระบบ 
โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชในการบริหารงานในสถานศึกษา
จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และการบริหารแบบมีสวนรวม เปนการทําใหการบริหารงาน
ขององคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความรวมมือรวมพลัง ชวยสรางความสามัคคี
ในการทํางาน ลดความขัดแยงและเพ่ิมความไววางใจซึ่งกันและกัน บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน 
และประสบความสําเร็จในงาน สรางความรับผิดชอบทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ รวมทั้ง
เปนการแกปญหาความไมสอดคลองกันระหวางการทํางานของบุคคลกับองคการ สงผลให
การดําเนินงานขององคการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งเปนการตอบสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดหลักการสําคัญไวอยางชัดเจนวา
จะยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญ รวมทั้งยังใหความสําคัญเรื่องคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก 
ดังในมาตรา 8 (2) กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) กําหนดใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา 18) และมาตรา 39 ระบุไววา ใหกระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป สูคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมากที่สุด และดวยเจตนารมณ
ทีจ่ะใหสถานศกึษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลกัสตูร 
และกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33) สอดคลองกับ 
บุญหนา บุญเรือง (ออนไลน, 2559) กลาวการบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหการบริหารงานโรงเรียน
พัฒนาอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพบุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ไดมีสวนรวม มีความกระตือรือรน
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึนเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกันเกิดความเปนเจาของเปนสวนหนึ่ง
ขององคกรมีพลังการปฏิบัติงานโดยไมตองควบคุมสอดคลองกับ พจนีย มั่งค่ัง (2559, หนา 83) กลาววา 
การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน สงเสริมใหการปรับปรุง
มีความเปนไปไดสูงข้ึน ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นดวย 
 จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยูในระดับมาก (rxy = .750) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.4 ผลการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ดานการมีสวนรวม
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ในการปฏิบัติการดานการมีสวนรวมในผลประโยชนและดานการมีสวนรวมในการแกปญหา ซึ่งอธิบาย
เปนรายดานไดดังนี้ คือ 
   1) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี 
แสงอุไร (2559, หนา 137-140) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการสงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การที่ผูบริหาร
เปดโอกาสใหครูในสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัดทําหลักสูตร
สถานศกึษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม การใหบริการ
แกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของสถานศึกษา การนําทรัพยากรมาใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการใหความสําคัญ
ในการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการปฏิบัติการ เปนการตอบสนองความตองการของแตละฝาย 
และสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ทําใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213-218; อางถึงใน ฐิตา วิหครัตน, 2558, 
หนา 32-37) กลาววา การมีสวนรวมในการบริหารงาน มีสวนรวมประสานงาน ความตั้งใจตอบสนอง
ในเชิงบวก การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแบบเงื่อนไขที่กําหนดสงผลใหโครงการที่ไดดําเนินการ
ประสบความสําเร็จสอดคลองกับ สนธยา เผือกยาน (2550, หนา 6) กลาววา การลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีวางไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดในแผน ไดแก การดําเนินงานดานหลักสูตร 
และการนําหลักสูตรไปใชในดานการจัดการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน 
งานวัดผลและประเมินผลงานหองสมุดโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนและดําเนินการ 
งานสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และงานการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใด
ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ 
   2) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิตา 
วิหครัตน (2558, หนา 91-94) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน สงผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษา
ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบรหิารใหความสําคัญกับบุคลากรในหนวยงาน หาวิธีการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจ 
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพเปดโอกาสใหครูในสถานศึกษา
ไดเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา นําความรูจากการเขารับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนาตนเอง นําแหลงทรัพยากรตางๆ ภายในทองถ่ินมาใชพัฒนากระบวนการ
การเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งข้ึน กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สถานศึกษา ซึ่งจะมีผลประโยชนเปนแรงผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 273) กลาววา 
การใหรางวัลเปนเครื่องมือในการสนับสนุนใหบุคคลในองคกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน 
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เพ่ือใหงานมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการใหรางวัลอาจออกมาในรูปแบบการยกยอง การใหโบนัสประจําป 
การเลื่อนตําแหนงหรือการเปลี่ยนไปสูตําแหนงที่สูงกวาตามที่บุคคลตองการ  
   3) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุนทรี แสงอุไร (2559, หนา 137-140) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา สงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การที่ผูบริหาร
เปดโอกาสใหครูในสถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา การนําผลการนิเทศ
มาวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขสงเสริมใหครูรับทราบปญหา และเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาของสถานศึกษา แกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
ผลการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทําใหผูเกี่ยวของสามารถสรางสรรค และพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ สุวิทย มูลคํา (2551, หนา 15) กลาววา การคิดแกปญหา
เปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษยซึ่งจะตองใชการคิดเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ทักษะการคิดแกปญหาเปนทักษะที่เก่ียวของและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตที่วุนวาย
สับสนไดเปนอยางดี ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เครงเครียดได
อยางเขมแข็ง สอดคลองกับ ซากิน (Sashkin, 1984, p. 5) กลาววา การที่ผูบริหารใหโอกาสบุคลากร
ที่มคีวามสามารถไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหขอมูล และพัฒนาแนวทางใหมในการทํางาน สามารถ
สรางสรรคสิ่งใหมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงานที่ปฏิบัต ิ
 ดังนั้น จะเห็นไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการดานการมี
สวนรวมในผลประโยชนและดานการมีสวนรวมในการแกปญหา สงผลตอประสิทธิภาพการพฒันา
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การที่ผูบริหารมีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหกลุมมีสวนรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ มีสวนรวมใหบริการแกนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม มีสวนรวมจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารใหบุคลากรไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและ
นอกสถานศึกษา มีสวนรวมนําแหลงทรัพยากรตางๆ ในทองถ่ินมาใชพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ใหดียิ่งข้ึน มีสวนรวมแกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา และมีสวนรวมกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
ผลการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทําใหเกิดความสามัคคี และเกิดกระบวนการที่รวมมือกัน 
เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน เปนการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพงาน ทําใหการใชทรัพยากร
ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดทําใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการดานการมีสวนรวมในผลประโยชนและดานการมีสวนรวมในการแกปญหาสงผลตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถพยากรณประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาได
รอยละ 60.80 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  
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 ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีตัวแปรยอยบางตัวของการบริหารแบบมีสวนรวมที่ไมสงผลตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งอภิปรายเปนรายดาน
ไดดังนี้ คือ  
   1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร
ใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ มีการวางแผน ประชุมปรึกษาหารือ รวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือกเปาหมายกําหนดนโยบาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีสวนรวม
แกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และมีสวนรวมนําเสนอขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใหเกิดทางเลือกนําไปสูการปฏิบัติงาน และพัฒนาใหงานดานตางๆ 
บรรลุเปาหมาย สําหรับการมีสวนรวมตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณประจําปของสถานศึกษา
ยังเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมตัดสินใจไดไมเต็มที่ เนื่องจากสถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณประจําป
ของสถานศึกษา ตามคูมือการใชจายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ที่บัญญัติไวในระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหสถานศึกษาปฏิบัติไดถูกตอง
ตามระเบียบและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหาร
แบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
   2) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ไมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร
ใหครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ มีสวนรวมในการประเมินผลการสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ในดานตางๆ ของสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
มสีวนรวมในการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีสวนรวมประเมินผลการใช
แหลงเรียนรูในสถานศึกษา มีสวนรวมประเมินตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจะไดขอมูลยอนกลับ
นําไปใชปรับแผนหรือหาแนวทางแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด สําหรับ
การมีสวนรวมในการประเมินผลการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ไมไดเปดโอกาสใหทุกคน
เขามามีสวนรวม เพราะงานประเมินผลงบประมาณ มีหนาที่ดําเนินงาน ตรวจสอบติดตามการใชเงิน
งบประมาณ และประเมินผลการดําเนินงานซึ่งการตรวจสอบหรือประเมินภายใน สถานศึกษา
จะประเมินตนเอง โดยแตงตั้งเปนคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
ทั้งนีเ้พ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ไมสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1) จากการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ลําดับสุดทาย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควร สนับสนุนใหครูและบุคลากร มีสวนรวมในการแกปญหา
ใหมากข้ึน เชน มีสวนรวมนําผลการนิเทศมาวิเคราะหปญหา การแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากร
ในสถานศกึษา ตลอดจนสงเสริมใหครูรับทราบปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา
รวมกัน เพ่ือใหปฏิบัติงานไดตามเปาหมายตอไป 
   2) จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย
ดังนั้น ผูบริหารควรนําระบบสารสนเทศไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมและเพียงพอมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสงผลใหการบริหารสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
   3) จากการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวม กับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวก ดังนั้น
ผูบริหารสถานศกึษา รวมทั้งผูทีม่ีสวนเก่ียวของควรเนนการทํางานรวมกันในสถานศึกษาในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการ
ในสถานศึกษา สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรูที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ เพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว 
   4) จากการศึกษาพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมทีส่งผลตอประสิทธิภาพการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม สงเสริมใหเขารับ
การอบรม สัมมนา ทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา แกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
กํากับติดตาม ประเมินผล ผลการแกปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา รวมทั้งควรจัดอบรม สัมมนา และ
สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดใหความสําคัญกับการบริหารโดยยึดหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม เพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในแตละดาน 
เชน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 
เพ่ือจะไดแนวทางการบริหารแตละดานเหมาะสมยิ่งข้ึน 
   2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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   3) ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
   4) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   5) ควรศึกษากลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลใหการบริหารสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๙  
      
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 

เรียน อาจารย ดร.สุนันทา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ 
 

 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 

     
 
 
     
     
     
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓

100 

(สําเนา) 

                 บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยราชภั
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

สุนันทา โกธา 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอน
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ละประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

     ขอแสดงความนับถือ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา)
          รองคณบดี รักษาราชการแทน 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐  

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

อประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรู
ละประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 
 
 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๙  
      
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 
เรียน อาจารย ดร.สมศักดิ ์
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ 
 
 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 

     
 
 
     
     
     
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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(สําเนา) 

                 บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยราชภั
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

 เอ่ียมคงส ี

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอน
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทาน
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
ณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา)
          รองคณบดี รักษาราชการแทน 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐  

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
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เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 
เรียน คุณมนรัตน นิชเปยม
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 
 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 

     
 
 
     
     
     
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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 (สําเนา) 

                 บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยราชภั
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

นิชเปยม 

เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอน
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทาน
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
ณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา)
          รองคณบดี รักษาราชการแทน 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐  

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๙  
      
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 
เรียน อาจารย ดร. ลินดา  นาคโปย
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 
 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 

     
 
 
     
     
     
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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 (สําเนา) 

                 บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยราชภั
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

ลินดา  นาคโปย 

เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอน
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทาน
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

     ขอแสดงความนับถือ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา)
          รองคณบดี รักษาราชการแทน 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐  

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

) 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๙  
      
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 
เรียน ผูชวยศาสตราจารย 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 
 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเ
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 

     
 
 
     
     
     
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓

104 

 (สําเนา) 

                 บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยราชภั
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายฝน  เสกขุนทด 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอน
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเ
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

     ขอแสดงความนับถือ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา)
          รองคณบดี รักษาราชการแทน 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐  

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
ซึ่งขณะนี้ อยูในขั้นตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
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เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน
 
สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม 
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
 
 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
ทานเปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 
     
 
 
     
     
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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 (สําเนา) 

       บัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภั
             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

                       ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

แบบสอบถาม “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของ
ทานเปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

     ขอแสดงความนับถือ 

         (อาจารย ดร.วรพล แวงนอก) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

   
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

๒ 

การพัฒนาสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด

ราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของ
ทานเปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพ

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๔๖  
     
     
 

 
เรื่อง ขออนุเคราะหการเก็บขอมูล
 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
 
 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั
เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
     
     
 
 
     
     
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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                   บัณฑิตวิทยาลัย
               มหาวิทยาลัยราชภั
                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

                       ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

อนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตให
เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

     ขอแสดงความนับถือ 

         (อาจารย ดร.วรพล แวงนอก) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

๒ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด

จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตให

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
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ที่ ศธ o๔๐๓๓/๓๕๙๙  
     
                                             
     
 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม 
 

 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
ในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยดังกลาว 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต 
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 
     
     
     
วาที่ ร.ต.  
     
  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
           รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
 
กลุมอํานวยการ  
โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖
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(สําเนา) 

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
               ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

                                                           ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม
               จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                      ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 

แบบสอบถาม   จํานวน  ๑ ฉบับ 

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” มีความประสงค
ในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยดังกลาว  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต ๒ จึงขอความรวมมือจากทาน      
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ 

ทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห  

     ขอแสดงความนับถือ 
    

     (สุพจน   บุญยืน) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู ๓ 

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
มีความประสงคขอความอนุเคราะห 

จึงขอความรวมมือจากทาน      
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
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ที่ ศธ o๔๐๓๓/๓๗๖๒  
     
                             
     
 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม 
 

 ดวยนางสาวประไพพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั
วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษ
ในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยดังกลาว 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต 
ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

     
     
     
 
     
  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
           รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
กลุมอํานวยการ  
โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖
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(สําเนา) 

       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
                 ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

                                                             ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม
       จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                       ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

การเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

แบบสอบถาม    จํานวน  ๑ ฉบับ 

นางสาวประไพพร สืบเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” มีความประสงคขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยดังกลาว  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา เขต ๒ จึงขอความรวมมือจากทาน      
ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  

ทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห  

     ขอแสดงความนับถือ 
    

     (นายธงชัย นพฤทธิ)์ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู ๓ 

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ 

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัด
มีความประสงคขอความอนุเคราะห

จึงขอความรวมมือจากทาน      

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. ดร.สุนันทา โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามรม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี อาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. นางมนรัตน นิชเปยม ครูชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลยวิทยา”
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

4. ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายชื่อโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 เพื่อดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน 

อําเภอคลองเข่ือน 27. โรงเรียนวัดหัวสําโรง 
1. โรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง 28. โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรค 
2. โรงเรียนวัดบางตลาด 29. โรงเรียนวัดแปลงยาว 
3. โรงเรียนบางโรง 30. โรงเรียนวัดหนองไมแกน 
4. โรงเรียนวัดคลองเข่ือน 31. โรงเรียนวัดอาวชางไล 

อําเภอทาตะเกียบ 32. โรงเรียนวัดวังเย็น 
5. โรงเรียนบานหนองคอก 33. โรงเรียนบานเนินไร 
6. โรงเรียนบานหวยตะปอก อําเภอพนมสารคาม 
7. โรงเรียนบานทากลอย 34. โรงเรียนบานแหลมตะครอ 
8. โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง 35. โรงเรียนวัดชายเคอืงวนาราม 
9. โรงเรียนบานอางเสือดํา 36. โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 
10. โรงเรียนบานศรีเจริญทอง 37. โรงเรียนวัดหนองเค็ด 
11. โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง 38. โรงเรียนวัดหัวกระสังข 
12. โรงเรียนบานทุงสาย 39. โรงเรียนวัดธารพูด 
13. โรงเรียนบานทาคาน 40. โรงเรียนวัดบานซอง 
14. โรงเรียนวัดทุงยายชี 41. โรงเรียนบานหนองสองหอง 
15. โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง 42. โรงเรียนวัดนาเหลาบก 

อําเภอบางคลา 43. โรงเรียนวัดตนตาล 
16. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 44. โรงเรียนวัดทาเกวียน(สัยอุทิศ) 
17. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 45. โรงเรียนวัดแหลมไผศรี 
18. โรงเรียนวัดสาวชะโงก 46. โรงเรียนบานเขาหินซอน 
19. โรงเรียนวัดสามแยก 47. โรงเรียนบานหนองกลางดง 
20. โรงเรียนวัดปากน้ําโจโล 48. โรงเรียนบานหวยหิน 
21. โรงเรียนวัดหัวสวน 49. โรงเรียนบานชําขวาง 
22. โรงเรียนวัดสนามชาง 50. โรงเรียนวัดหนองเสือ 
23. โรงเรียนบานปลายคลอง 51. โรงเรียนบานหวยพลู 
24. โรงเรียนวัดคูมอญ 52. โรงเรียนวัดบึงกระจับ 

อําเภอแปลงยาว 53. โรงเรียนวัดสระสองตอน 
25. โรงเรียนตลาดบางบอ 54. โรงเรียนวัดหนองแหน 
26. โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ   
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รายชื่อโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 เพื่อดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน 

อําเภอราชสาสน 66. โรงเรียนบานสุงเจริญ 
55. โรงเรียนวัดหินดาษ 67. โรงเรียนบานทาเลียบ 
56. โรงเรียนวัดเกาะแกวเวฬวุัน 68. โรงเรียนบานมาบนาดี 
57. โรงเรียนวัดสะแกงาม 69. โรงเรียนบานหนองใหญ 
58. โรงเรียนวัดจระเขตาย 70. โรงเรียนบานโคกตะเคียนงาม 

อําเภอสนามชัยเขต 71. โรงเรียนบานคลองอุดม 
59. โรงเรียนบานหนองยาง 72. โรงเรียนบานทาทองดํา 
60. โรงเรียนบานยางแดง 73. โรงเรียนบานลาดกระทิง 
61. โรงเรียนบานหวยน้ําใส 74. โรงเรียนบานทาซุง 
62. โรงเรียนบางพะเนียง 75. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 
63. โรงเรียนบานโปงเจริญ 76. โรงเรียนบางพะเนียง 
64. โรงเรียนบานหินแร   
65. โรงเรียนวัดชําปางาม   
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม IOC 
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การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 1) ดร.สุนันทา โกทา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม 
  โรงเรียนวัดสามรม 
  (ดานเนื้อหา) 
 2) ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงส ีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  (ดานเนื้อหา) 
 3) นางมนรัตน นิชเปยม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลยวิทยา”
  โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลยวิทยา” 
  (ดานภาษา) 
 4) ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  (ดานสถิติ) 
 (5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารยประจํา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร     
  (ดานสถิติ) 
 
เกณฑการประเมิน มีดังนี ้
 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ใหคะแนน 0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
   

  สูตร IOC = 
∑ℛ

𝒩
 

 
  เมื่อ ∑ℛ แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
 
   𝒩  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.50 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.50 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
           แกไขใหมใหดีกวาเดิม 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
 
1. วุฒิการศึกษา     
    (   )  ปริญญาตรี  
    (   )  ปริญญาโท   
    (   )  ปริญญาเอก 
2. มีประสบการณในการทํางาน 
    (   )  นอยกวา 5 ป  
    (   )  5-10ป 
    (   )  11-15ป    
    (   )  มากกวา 15 ป 
3. ตําแหนง  (   )  ผูบริหาร    
    (   )  คร ู
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 

ขอท่ี ขอคําถาม 
การบริหารแบบมีสวนรวมของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
1. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย ระเบียบ แนวทาง 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 
ของสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

4. ทานมีสวนรวมในการจัดสรร
งบประมาณประจําปของสถานศึกษา 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

5. ทานมีสวนรวมในการแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

6. ทานมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาตอ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 1 1 0 0 3 0.60 ใชได 

2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
7. ทานมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ

ของสถานศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

8. ทานมีสวนรวมจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9. ทานมีสวนรวมในการพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10. ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

11. ทานมีสวนรวมใหบริการแกนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนที่มาใชบริการ 
ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12. ทานมีสวนรวมสงเสริมใหชุมชน 
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
การบริหารแบบมีสวนรวมของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
13. ทานไดเขารับการอบรม สัมมนา ทาง

วิชาการ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

14. ทานไดนําความรูจากการเขารับการ
อบรม  สัมมนาทางวิชาการมาพัฒนา
ตนเอง 

1 1 0 1 0 3 0.60 ใชได 

15. ทานมีสวนรวมนําแหลงทรัพยากร
ตางๆ ภายในทองถ่ินมาใชพัฒนา
กระบวนการการเรียนการสอนของ
ตนเองใหดียิ่งข้ึน 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

16. ทานมีสวนรวมเปนกรรมการกําหนด
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรของสถานศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชได 

4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
17. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีวางไว 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

18. ทานมีสวนรวมประเมินตัวบุคคลและ
ผลการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชา
ที่ตนรับผิดชอบในสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

19. ทานมีสวนรวมประเมินผลการใช
งบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

20. ทานมีสวนรวมในการสรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ  
ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

21. ทานมีสวนรวมประเมินผลการใช
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

22. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา 
23. ทานมีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

24. ทานมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ความขัดแยงของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

25. ทานมีสวนรวมนําผลการนิเทศมาวิเคราะห
ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของ
สถานศึกษา   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

26. ทานมีสวนรวมสงเสริมใหครูรับทราบปญหา  
และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของ
สถานศึกษา 

1 1 1 0 0 3 0.60 ใชได 

27. ทานมีสวนรวมแกปญหาการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

28. ทานมีสวนรวม กํากับ ติดตาม ประเมินผล  
ผลการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 

 
ขอท่ี ขอคําถาม 

ดานประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรูเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนงานวิชาการ  
จัดใหมีการนิเทศกํากับ ติดตาม การวัด และ
ประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผล 
การใชหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

7. ผูบริหารสถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนรู 
ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 

1 1 0 0 1 3 0.60 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการ
อยางมีสวนรวม โดยใชระบบการประกัน
คุณภาพภายในเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

9. ผูบริหารสถานศึกษาใชมาตรฐานการศึกษา 
เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
10. ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหาร

งบประมาณท่ีคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

11. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12. ผูบริหารสถานศึกษาจัดภารกิจใหครอบคลุมกับ
การเสนอของบประมาณ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ดานประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
13. ผูบริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ 

อยางมีระบบ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารการเงิน/
บัญชี พัสดุและสินทรัพย 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

15. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษารายงานการใชจาย
งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

17. ผูบริหารสถานศึกษารณรงคใหบุคลากร 
มีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
เปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบคุคล 
18. ผูบริหารสถานศึกษาจัดแผนการบริหาร

บุคลากรอยางเปนระบบ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

19. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนดานอัตรากําลัง 
การสรรหา การมอบหมายงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

21. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร 
มีมาตรฐานวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

22. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร 
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

23. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม
ความกาวหนาของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
25. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหเปนหมวดหมู 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

26. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให ครอบคลุมและเพียงพอ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ดานประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
27. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

28. ผูบริหารสถานศึกษานําระบบสารสนเทศไปใช 
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร 
จัดการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

29. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาองคกร 
ที่เก่ียวของกับงานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ 
งานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและอุปกรณ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

30. ผูบริหารสถานศึกษามีการประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

31. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
32. สถานศึกษาไดกําหนดองคประกอบและการไดมา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

33. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวกับการกําหนดเอกลักษณ นโยบายและ
แผนพัฒนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

34. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป 

1 1 1 -1 1 3 0.60 ใชได 

35. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

36. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

37. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง 
 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

121 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ดานประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
38. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพิทักษ

สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และ 
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

39. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ
แนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

40. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมใหมี
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

41. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

42. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ง 
ที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

43. คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

44. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุม
อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

1 1 1 -1 1 3 0.60 ใชได 

45. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมต่ํากวา
รอยละ 75 รับทราบและพึงพอใจตอ 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
46. สภาพแวดลอมของสถานศกึษามีความสะอาด   1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 
47. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมไดอยางเปนระเบียบ 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 
48. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดลอม 

ถูกสุขลักษณะ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

49. บรรยากาศของสถานศึกษาไรมลพิษ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

50. สถานศึกษามีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอม
อยางเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับพ้ืนที่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

หมายเหตุ คา IOC ที่ไดรับตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  
สรุปผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 70/78 = 0.89 (ใชได) 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2  
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 แบบสอบถามฉบับนีแ้บงเปน 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 
จํานวน 28 ขอ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 6 ดาน จํานวน 50 ขอ 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามดวยตนเองใหครบทุกขอ และตรงตามความเปนจริง ขอมูลที่
ไดรับจากทานในครั้งนี้ใชสําหรับการวิจัยเทานั้น จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ทาน และไมมีผลกระทบตอสถานศึกษาแตอยางใด  
 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวประไพพร  สืบเทพ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 
 
1. วุฒิการศึกษา     
    (   )  ปริญญาตรี  
    (   )  ปริญญาโท   
    (   )  ปริญญาเอก 
2. มีประสบการณในการทํางาน 
    (   )  นอยกวา 5 ป  
    (   )  5-10ป 
    (   )  11-15ป    
    (   )  มากกวา 15 ป 
3. ตําแหนง  (   )  ผูบริหาร    
    (   )  คร ู
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด โดยพิจารณา
ตามเกณฑ ดังนี้  

5 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
3 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
1 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
1. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 
     

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ระเบียบ แนวทาง 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

     

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา      
4. ทานมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณประจําปของ

สถานศึกษา 
     

5. ทานมีสวนรวมในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผูเรียน 

     

6. ทานมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตอเขตพื้นที่การศึกษา 

     

2)ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  
7. ทานมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัตกิารของสถานศกึษา      
8. ทานมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      
9. ทานมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 
     

10. ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม      
11. ทานมีสวนรวมใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

ที่มาใชบริการในสถานศึกษา 
     

12. ทานมีสวนรวมสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

     

3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
13. ทานไดเขารับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการทั้งในและ 

นอกสถานศึกษา 
     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

126 

ขอท่ี การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
14. ทานไดนําความรูจากการเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการ

มาพัฒนาตนเอง 
     

15. ทานมีสวนรวมนําแหลงทรัพยากรตางๆ ภายในทองถ่ินมาใช
พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

     

16. ทานมีสวนรวมเปนกรรมการกําหนดเกณฑการประเมินผล 
การปฏิบัติงานบุคลากรของสถานศึกษา 

     

4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  
17. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
     

18. ทานมีสวนรวมประเมินตัวบุคคลและผลการปฏิบัติงาน 
ในสายบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบในสถานศึกษา 

     

19. ทานมีสวนรวมประเมินผลการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

     

20. ทานมีสวนรวมในการสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ในดานตางๆ ของสถานศึกษา 

     

21. ทานมีสวนรวมประเมินผลการใชแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา 

     

22. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     

5) ดานการมีสวนรวมในการแกปญหา  
23. ทานมีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 
     

24. ทานมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง 
ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

     

25. ทานมีสวนรวมนําผลการนิเทศมาวิเคราะหปญหาและ 
หาแนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา 

     

26. ทานมีสวนรวมสงเสริมใหครูรับทราบปญหา และเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาของสถานศึกษา 

     

27. ทานมีสวนรวมแกปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา      
28. ทานมีสวนรวม กํากับ ติดตาม ประเมินผล ผลการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ทานกําลังปฏบิัติงานอยู 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด โดยพิจารณาตามเกณฑ 
ดังนี้  
  5 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1) ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ  
1. ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรูเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่น 

     

3. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ
กํากับ ติดตาม การวัด และประเมินผล 

     

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตร      
5. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียน 

รูในสถานศึกษา 
     

6. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลาย 

     

7. ผูบริหารสถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถ่ิน 

     

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการอยางมีสวนรวม  
โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

     

9. ผูบริหารสถานศึกษาใชมาตรฐานการศึกษาเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

     

2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
10. ผูบริหารสถานศกึษาจัดระบบการบริหารงบประมาณที่คลองตัว 

โปรงใส ตรวจสอบได 
     

11. ผูบริหารสถานศกึษาบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน      
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ขอท่ี ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
12. ผูบริหารสถานศกึษาจัดภารกิจใหครอบคลุมกับการเสนอขอ

งบประมาณ 
     

13. ผูบริหารสถานศกึษาจัดสรรงบประมาณอยางมีระบบ      
14. ผูบริหารสถานศกึษามีการบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุและ

สินทรัพย 
     

15. ผูบริหารสถานศกึษามีระบบการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

     

16. ผูบริหารสถานศกึษารายงานการใชจายงบประมาณ  
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

     

17. ผูบริหารสถานศกึษารณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและ 
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  
ที่กําหนด 

     

3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
18. ผูบริหารสถานศกึษาจัดแผนการบริหารบุคลากรอยางเปนระบบ      
19. ผูบริหารสถานศกึษาวางแผนดานอัตรากําลัง การสรรหา  

การมอบหมายงาน 
     

20. ผูบริหารสถานศกึษามีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย 

     

21. ผูบริหารสถานศกึษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐาน
วิชาชีพ 

     

22. ผูบริหารสถานศกึษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

     

23. ผูบริหารสถานศกึษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
24. ผูบริหารสถานศกึษามีการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร      

4) ประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป 
25. ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ใหเปนหมวดหมู 
     

26. ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ให ครอบคลุมและเพียงพอ 

     

27. ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

     

28. ผูบริหารสถานศกึษานําระบบสารสนเทศไปใชในการกําหนด
นโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษา 
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ขอ
ที ่

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
29. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาองคกรท่ีเกี่ยวของกับ 

งานดานบุคลากร ผูเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอมและอุปกรณ 

     

30. ผูบริหารสถานศึกษามีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

31. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม และรายงานผล
การปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

     

5) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
32. สถานศึกษาไดกําหนดองคประกอบและการไดมาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนด 

     

33. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
การกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนา 

     

34. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําป 

     

35. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
ในการจัดทําสาระหลักสูตร 

     

36. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับและติดตาม 
การดําเนินงานตามแผน 

     

37. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมและสนับสนุน 
ใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง 

     

38. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพิทักษสิทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

     

39. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและ 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป 

     

40. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมใหมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 

     

41. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

     

42. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งท่ีปรึกษาและ/
หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ 

     

43. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป 
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ขอท่ี ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
44. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมอยางนอย

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
     

45. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมต่ํากวารอยละ 75 
รับทราบและพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

6) ประสิทธิภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  
46. สภาพแวดลอมของสถานศึกษามีความสะอาด        
47. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมไดอยางเปนระเบียบ      
48. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ      
49. บรรยากาศของสถานศึกษาไรมลพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        
50. สถานศึกษามีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

สวยงาม สอดคลองกับพ้ืนที่ 
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                                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอรโทรศพัท 086-8704099 
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         อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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