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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 2).ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และ 3).ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 430 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่  
และมอร์แกน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ มีความตรงเนื้อหาระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ค่า 0.94 และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ได้ค่า 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.88, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาตามรายด้านเรียงล าดับจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมด าเนินการ (x̄ = 3.98, S.D. = 0.81) การมีส่วนร่วม
ประเมินผล (x̄ = 3.89, S.D. = 0.83) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (x̄ = 3.85, 
S.D. = 0.89) และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (x̄ = 3.79, S.D = 0.90) ตามล าดับ 

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ภาพรวม
อยู่ระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาตามรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไป
ต่ าสุด ได้ดังนี้ การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (x̄ = 4.09, S.D. = 0.79) การบูรณาการ (x̄ = 4.00, 
S.D. = 0.80) การบรรลุเป้าหมาย (x̄ = 3.91, S.D. = 0.84) และการปรับตัว (x̄ = 3.91, S.D. = 0.80) 
ตามล าดับ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ระดับสูง
มาก (r = 0.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาฯ โดยรวม เรียงล าดับจากความสัมพันธ์สูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ 
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การมี ส่วนร่วมตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก (r = 0.99) การมีส่วนร่วมด าเนินการ  
มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.88) การมีส่วนร่วมประเมินผล มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = 0.80)     
และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.64)     
ทุกด้านเป็นความสัมพันธ์ทางด้านบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study participative administration 

of schools under the Secondary Educational Service Area Offices, 2) study school 
effectiveness under the Secondary Educational Service Area Offices, and 3) study 
relationship between participative administration and school effectiveness under the 
Secondary Educational Service Area Offices. The samples consisted of the 430 
teachers working in the 2019 academic year. The sample size was determined by 
using Krejcie and Morgan’s sample size table and the sample was randomly selected 
using the multi-stage random sampling method. The instrument used to collect the 
data was the five - point rating scale questionnaires constructed by the researcher. 
The instrument was assessed for content validity by the Index of congruency which 
was between 0.80-1.00. The reliability was assessed using Cronbach’s alpha coefficient. 
The reliability of participative administration was 0.94 and the school effectiveness 
was 0.98. Percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment 
correlation were used as the statistical devices for analyzing the data.   

The summaries of the findings are as follows:  
1. Participative administration of schools under the Secondary Educational 

Service Area Offices in overall was at a high level (x̄ = 3.88, S.D. = 0.86), and each 
aspect was also high. Arranging each aspect orderly from high to low as followed; 
implementation (x̄ = 3.98, S.D. = 0.81), evaluation (x̄ = 3.89, S.D. = 0.83), benefit (x̄ = 
3.85, S.D. = 0.89) and decision making (x̄ = 3.79, S.D. = 0.90) respectively. 

2. School effectiveness under the Secondary Educational Service Area Offices, 
in overall was at a high level (x̄ = 3.98, S.D. = 0.81). Arranging each aspect orderly 
from high to low as followed: latency (x̄ = 4.09, S.D. = 0.79) integration (x̄ = 4.00, S.D. = 
0.80) goal attainment (x̄ = 3.91, S.D. = 0.84) and adaptation (x̄ = 3.91, S.D. = 0.80) 
respectively.  



ง 
 

3. Relationship between participative administration and school effectiveness 
in overall was at the highest level (r = 0.95) with a statistic significant level of 0.05. 
Comparing each aspect of the participative administration with the overall school 
effectiveness, arranging each aspect result orderly from high to low as followed: 
decision making at the highest level (r = 0.99) implementation at a high level (r = 0.88) 
evaluation at a high level (r = 80) and benefit at a moderate level (r = 0.64) all of 
them had the positive correlation at a statistic significant level of 0.05. 
 
Keywords: Relationship, Participative Administration, School Effectiveness  
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังเผชิญกับควำมเส่ียงจำกภำยในและภำยนอกประเทศ  กระแสเปิด
เศรษฐกิจเสรี กำรรวมกลุ่มประชำคมอำเซียน ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยี กำรขยำยตัวของเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ส่งผลให้มีท้ังโอกำสและควำมเส่ียงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และควำมเช่ือมั่นในสังคมของคนไทย 
ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กระบวนกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมกำรบริโภคของคนในประเทศ
จำกกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดย IMD ในปี 2561 ประเทศไทยมีผลกำรจัดอันดับท่ีลดลง 
โดยมีคะแนนรวมเท่ำกับ 79.450 เปรียบเทียบกับ 80.095 ในปี 2560 และมีอันดับท่ีลดลง 3 อันดับ 
โดยลดลงจำกอันดับท่ี 27 ในปี 2560 เป็นอันดับท่ี 30 ในปี 2561 หำกพิจำรณำเฉพำะ 5 ประเทศ
อำเซียนท่ีอยู่ในกำรจัดอันดับนี้ ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มำเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว ส่วนใหญ่
มีอันดับลดลงโดยเฉพำะประเทศฟิลิปปินส์ท่ีอันดับลดลงถึง 9 อันดับ จำกอันดับท่ี 41 ในปี 2560   
ลงมำท่ี 50 ในปี 2561 ในขณะท่ีประเทศมำเลเซียเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอำเซียนท่ีมีอันดับดีขึ้นจำก
อันดับท่ี 24 เป็นอันดับท่ี 22  เมื่อพิจำรณำคะแนนท่ีประเทศไทยได้รับในระยะต้ังแต่ปี 2557-2561 
จะเห็นได้ว่ำมีคะแนนท่ีสูงขึ้นมำโดยตลอดต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ แต่ในปี 2561 คะแนนของประเทศไทย
กลับลดลง โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนน 79.450 ในขณะท่ีคะแนนเฉล่ียของ 63 ประเทศท่ีได้รับ
กำรจัดอันดับเท่ำกับ 76.61 แสดงให้เห็นว่ำ แม้คะแนนของประเทศไทยยังอยู่สูงกว่ำค่ำคะแนนเฉล่ีย
ของท่ัวโลกก็ตำม แต่รัฐบำลและทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในกำรขับเคล่ือนกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศควรมีกำรเร่งด ำเนินกำรขับเคล่ือนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยผลกำร
จัดอันดับด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของไทย ยังคงต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องถึงแม้จะมีอันดับท่ีดี
ขึ้นโดยได้รับกำรจัดอันดับท่ี 48 จำกอันดับท่ี 49 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยย่อย 2 ด้ำนท่ีอันดับดีขึ้น 
ได้แก่ สำธำรณูปโภคพื้นฐำน (Basic Infrastructure) และโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์(Scientific 
Infrastructure) ท่ีปรับตัวดีข้ึน 6 อันดับ ส่วนด้ำนกำรศึกษำ (Education) มีอันดับลดลงจำกอันดับท่ี 
54 ในปี 2560 เป็นอันดับท่ี 56 ในปี 2561 เกณฑ์ช้ีวัดด้ำนกำรศึกษำแทบทุกตัวยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ 
โดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ภำษำอังกฤษ กำรเรียน
กำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์ และควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ำมำก (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558) จึงมีกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำม
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมี
ส่วนร่วม กำรพัฒนำท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ พัฒนำศักยภำพ สร้ำงสภำพแวดล้อม
และนวัตกรรมอย่ำงบูรณำกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน บูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณ
ร่วมกันของทุกหน่วยงำน โดยวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนกำรศึกษำชำติ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรจัดกำรศึกษำ 
4 ประกำร คือ 1) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 2) เพื่อ
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พัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 3) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดัก
ประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหล่ือมล้ ำภำยในประเทศลดลง มุ่งเน้นให้ประชำกรไทยเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพตลอดชีวิต สนับสนุนทุกภำคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 - 2579 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 6 
ยุทธศำสตร์ โดยสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้  (1) โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ         
มีควำมคล่องตัวชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดท่ีส ำคัญ เช่น มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและ
ระบบบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และสถำนศึกษำให้มีเอกภำพ สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ีและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (2) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (3) ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นท่ี มีตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญ เช่น จ ำนวนองค์กร 
สมำคม มูลนิธิ หรือหน่วยงำนอื่นท่ีเข้ำมำจัดกำรศึกษำหรือร่วมมือกับสถำนศึกษำ ท้ังของรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรศึกษำของภำคเอกชน 
ภำคประชำชน และภำคีเครือข่ำยเมื่อเทียบกับรัฐ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้ำง    
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  
  สถำนศึกษำเป็นองค์กำรท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรปลูกฝัง หล่อหลอม และกำรฝึกอบรมให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
เพื่อให้ส ำเร็จออกไปเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีอำชีพและอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข ในกำรจัดกำรศึกษำนั้น 
ทุกฝ่ำยต้องร่วมมือกัน  ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นบุคคลท่ีมีบทบำทส ำคัญในฐำนะผู้น ำ สำมำรถน ำผู้อื่นให้ท ำงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้นผู้บริหำรควรให้กำรสนับสนุนกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในสถำนศึกษำ โดยกำร
อ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของงำนในสถำนศึกษำมำกขึ้น ผู้บริหำรต้องใช้ภำวะผู้น ำอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์  มีเทคนิค
และวิธีกำรบริหำรหลำกหลำยรูปแบบ สำมำรถเลือกน ำไปใช้ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ได้
งำนท่ีมีคุณภำพสูงสุด และเกิดผลส ำเร็จต่อสถำนศึกษำ เป็นนักบริหำรมืออำชีพ สำมำรถน ำสถำนศึกษำบรรลุ
ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจและบทบำทหน้ำท่ี กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพจะต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
คุณลักษณะเฉพำะ และอำศัยกระบวนกำรบริหำรท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกส่วนและ     
ทุกฝ่ำย ทุกสถำบัน ทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำยนอกและภำยในสถำนศึกษำ โดยใช้องค์คณะบุคคล   
(ธีระ รุญเจริญ, 2546) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมภำยในสถำนศึกษำจะช่วยสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยให้ทรำบถึง
ควำมต้องกำรของบุคลำกรท้ังหมด และช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้สูงขึ้น ลดควำมเฉื่อยชำในกำร
ท ำงำนและกำรลำหยุดงำน กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมเป็นกำรช่วยลดควำมขัดแย้ง และกำรต่อต้ำนจำกบุคลำกร 
พร้อมกับช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและท ำให้สุขภำพจิตของบุคลำกรในสถำนศึกษำดีขึ้น ท้ังนี้ยังเป็นกำร
ช่วยเพิ่มประสิทธิผล เป็นกำรสร้ำงหลักประชำธิปไตยให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ และยังช่วยให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงประหยัดและทะนุถนอม รวมท้ังท ำให้ครูและบุคลำกรรู้สึกว่ำเขำเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ จึงเกิดควำม
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กระตือรือร้นในกำรท ำงำนท่ีผู้บริหำรได้ให้โอกำสมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ดังนั้นกำรท่ีสถำนศึกษำจะประสบ
ควำมส ำเร็จได้นั้นผู้บริหำรจะต้องจัดให้ครูผู้ท่ีสอนในสถำนศึกษำ มีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี มีกำรกระจำย
อ ำนำจให้รับผิดชอบในกำรท ำงำนในหน้ำท่ีของตนเอง (เมตต์..เมตต์กำรุณ์จิต, 2553) จำกกำรประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำท่ีผ่ำนมำ พ.ศ.2554 - 2558 (แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
2560-2579) สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สำม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน :  สมศ.) 
พบว่ำ สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนร้อยละ 79.49 แต่หำกพิจำรณำสถำนศึกษำท่ีผ่ำน
กำรรับรอง พบว่ำผลกำรประเมินท่ีสะท้อน มำตรฐำนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มตัวบ่งช้ี
พื้นฐำน ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ยังไม่เป็นท่ีน่ำ        
พึงพอใจ เห็นได้จำกผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีท่ีมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดับพอใช้  
 สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนภำครัฐหน่วยงำนหนึ่งท่ีมีระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบรำชกำร    
มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ  ท่ียึดติดกับระบบปฏิบัติและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของระบบรำชกำร มีกำรรวม
อ ำนำจไว้ท่ีศูนย์กลำง หน่วยงำนในระดับปฏิบัติต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและค ำส่ังจำกหน่วยงำน
ระดับสูง  หน่วยงำนระดับปฏิบัติขำดควำมมีอิสระในตนเองในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้
เหมำะสมกับบริบทและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตนเองได้ ขำดกำรสนับสนุนให้ภำคประชำชน 
ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นไปตำมผลกำรวิจัยและแนวควำมคิดของ
นักวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ท ำวิจัยไว้ เกี่ยวกับสภำพปัจจุบันและปัญหำของกำรมีส่วนร่วม สรุปได้คือ 
ส่วนกลำงเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย งบประมำณและบุคลำกร หน่วยงำนระดับปฏิบัติขำดอ ำนำจกำร
ตัดสินใจ ระดับกำร  มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในภำระงำน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ระดับของกำรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยถึงปำน
กลำง ส่วนด้ำนกำรบริหำรท่ัวไป กำรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมำก ระดับของกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจอยู่
ในระดับปำนกลำง ระดับของกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนโครงกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2544 ; สมยศ นำวีกำร, 2545 ; ศักดำ สถำพรวจนำ, 2549) 
 ดังนั้นสถำนศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับปฏิบัติ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็น        
ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหม่ โดยใช้กำรบริหำรแบบ 
มีส่วนร่วม เพี่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 และ
ยุทธศำสตร์ชำติ.20.ปี ท่ีเน้นกำรบริหำรสถำนศึกษำให้เป็นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและผู้เรียนมำกท่ีสุด ซึ่งแนวคิดกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมนี้  เป็นกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือกันในกำรบริหำรงำนระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ เป็นกำร
เปิดโอกำสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนร่วมกัน กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Decision Making) 
กำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินกำร (Implementation) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) และกำรมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) เพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล นอกจำกนี้แล้วกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมในสถำนศึกษำยังเป็นกระบวนกำร
บริหำรที่ท ำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้สึกท่ีดี มีโอกำสได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ท ำให้งำนมีควำมส ำเร็จอย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลำ ตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมำย (Cohen & Uphoff, 1977) เกิด
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ประโยชน์สูงสุดต่อสถำนศึกษำและผู้เรียนตำมเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับ Owens (2001) กล่ำวไว้ว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ จะช่วยปรับปรุงคุณภำพของกำร
ตัดสินใจหำกใช้กลยุทธ์และสถำนกำรณ์ท่ีถูกต้อง จะท ำให้เกิดควำมเกี่ยวข้องท่ีจะน ำไปสู่ควำมมีพันธะ
ผูกพันและน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลโดยผู้ท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจนั้น อำจ
ประกอบด้วยผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และสอดคล้องกับ 
Welch (อ้ำงใน วิทยำ ด่ำนธ ำรงกุล, 2546) กล่ำวว่ำ "ในสภำวะท่ีกำรแข่งขันสูงและเทคโนโลยี
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว สถำนศึกษำจะประสบควำมส ำเร็จได้ก็ด้วยบุคลำกรในสถำนศึกษำ โดยผู้บริหำร
สถำนศึกษำจะต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคน มีส่วนร่วมในกำรบริหำร หำกท ำส ำเร็จ
สถำนศึกษำจะได้แนวควำมคิดท่ีดี ๆ อีกมำกมำยมหำศำลจำกระดับล่ำงสุดไปจนถึงระดับบนสุดของ
สถำนศึกษำ"  
 สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนยังไม่สำมำรถบริหำรงำนตำมภำรกิจและหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 
พบว่ำปัญหำท่ีต้องเร่งพัฒนำปรับปรุง ได้แก่ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ด้ำนครู อำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด้ำนประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ังด้ำนกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ 
(แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งในแต่ละด้ำนนั้นพบว่ำมีสถำนศึกษำจ ำนวนมำกไม่ได้
มำตรฐำน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ำ นักเรียนขำดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังกำรคิดวิเครำะห์ กำรใฝ่
เรียนรู้และแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง นักเรียนขำดคุณธรรม จริยธรรม ในด้ำนครู คณำจำรย์พบว่ำ 
มีปัญหำขำดแคลนครู คณำจำรย์ท่ีมีคุณภำพ มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง คนดี และใจรักมำเป็นครู 
คณำจำรย์ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำยังไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรท้ั ง
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมเป้ำหมำย รวมท้ัง
ยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง โดยสรุปอำจกล่ำว
ได้ว่ำกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำแต่ละ
แห่ง ยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีแตกต่ำงกันและมี
แนวโน้มท่ีจะแตกต่ำงกันมำกขึ้นในอนำคต ขณะเดียวกันสถำนศึกษำในปัจจุบัน ต้องพัฒนำเป็น
องค์กำรทำงสังคม เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ และเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ท่ีต้องพัฒนำไปสู่
องค์กำรแห่งคุณภำพ แม้ว่ำในทำงกำรบริหำรกำรศึกษำจะมีทฤษฎีกำรบริหำร ท่ีบ่งบอกลักษณะของ
กำรบริหำร และผู้บริหำรได้น ำมำประยุกต์ใช้ไนกำรบริหำรแล้วก็ตำมที แต่เมื่อมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
มีกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ ท้ังด้ำนหลักกำร แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำใหม่ กำร
บริหำรงำนของสถำนศึกษำ จึงจ ำเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวทำงโดยมุ่ง ควำมมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลให้มำกขึ้น ภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนของแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ กำรบริหำรแบบมีส่วน
ร่วม โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ ต้องใช้ศักยภำพ ควำมเป็นผู้น ำ ทักษะ
ทำงกำรบริหำร บทบำทเชิงกำรบริหำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีบริหำรน ำองค์กำรไปสู่ควำมก้ำวหน้ำได้
คุณภำพ และมำตรฐำนตำมควำมคำดหวังของกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยต้องมีรูปแบบหรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำรที่มีประสิทธิผลเพื่อน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  
 ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่ำวมำแล้ว จึงท ำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดและมีควำมสนใจท่ีจะท ำกำรวิจัย    
ในหัวข้อ “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถำนศึกษำสังกัด
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ" โดยมีพื้นฐำนควำมคิดท่ีว่ำกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจะเป็น
รูปแบบกำรบริหำรท่ีดีรูปแบบหนึ่ง ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของบุคลำกรท่ัวท้ังสถำนศึกษำ และมี
ควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถำนศึกษำ ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำแนวคิดนี้ ไปบริหำร
ให้เกิดประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถน ำผลกำรศึกษำครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทำงส ำหรับกำรบริหำรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
  1.2.1 เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 1.2.2 เพื่อศึกษำระดับประสิทธิผลของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 
 1.2.3 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม          
กับประสิทธิผลของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 กรอบแนวคิด  
กำรวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม จำกกำรสังเครำะห์ตำมแนวคิดของ กรมสำมัญศึกษำ (2544) 
ศักดำ สถำพรวจนำ (2549) มัณฑนำ เสมอจิตต์ (2549) นำฎพิมล คุณเผือก (2555) Shadid, et al 
(1982 อ้ำงใน เรณู ครุฑธำพันธ์, 2556) ยุพำ บุญอนันต์ (2557) ชูชำติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ฉลุศิวิทย์ ดีวงศ์ 
(2545) สุชำดำ จักรพิสุทธิ์ (2548) เมตต์ เมตต์กำรุณจิต (2553) ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ (2545) 
Cohen & Uphoff (1977) สรุปกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 4 ประเด็น คือ  
  1. กำรมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making)   
  2. กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำร (Implementation)  
  3. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 
  4. กำรมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation)  
 1.3.2 ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษำทฤษฎีแนวคิด ท่ีสอดคล้องกันและน ำมำ
สังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้ โดยใช้แนวคิดของ กิ๊บสัน ไอวำนซีวิซ และดอนเนลลี (1982 อ้ำงใน นิคม 
กันตะคะนันท์ , 2548) Hoy & Furguson (1985) Parson (1960) Hoy & Miskell (1991) และ 
Pounder (1999) มำก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลของสถำนศึกษำในรูปแบบบูรณำกำรใน             
4 ประเด็น คือ 
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    1.  กำรปรับตัว (Adaptation) โดยมีตัวบ่งช้ีคือ   
      (1) ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptability)  
       (2) นวัตกรรม (Innovation)      
       (3) ควำมก้ำวหน้ำ (Growth)      
       (4) กำรพัฒนำ (Development)   
              2.  กำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal Attainment) โดยมีตัวบ่งช้ีคือ 
       (1) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      
       (2) คุณภำพ (Quality)       
       (3) กำรได้มำซึ่งทรัพยำกร (Resource Acquisition)   
       (4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
              3.  กำรบูรณำกำร (Integration) โดยมีตัวบ่งช้ี 
       (1) ควำมพึงพอใจ (Satisfaction)     
       (2) บรรยำกำศองค์กำร (Climate)      
       (3) กำรติดต่อส่ือสำร (Communication)    
       (4) ควำมขัดแย้ง (Conflict)  
              4.  กำรรักษำแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) โดยมีตัวบ่งช้ีคือ   
       (1) ควำมจงรักภักดี (Loyalty)  
       (2) ควำมสนใจในชีวิตร่วมกัน (Central Life Interests)    
  (3) กำรจูงใจ (Motivation)    
   (4) ควำมมีเอกลักษณ์ขององค์กำร (Identity) 
   

ตัวแปรต้น 
 

 ตัวแปรตำม 

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ 
 1. กำรมีส่วนร่วมตัดสินใจ   1. กำรปรับตัว 
  (Decision Making)     (Adaptation) 
 2. กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำร   2. กำรบรรลุเป้ำหมำย  
  (Implementation)         (Goal Attainment) 
 3. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและ   3. กำรบูรณำกำร 
  ร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits)      (Integration) 
 4. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล   4. กำรรักษำแบบแผนวัฒนธรรม 
  (Evaluation)      (Latency) 

 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 ระดับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  อยู่ในระดับมำก 
 1.4.2 ระดับประสิทธิผลของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
อยู่ในระดับมำก 
 1.4.3 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
  1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำในกำรวิจัย 
   1. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ตำมแนวคิดของนักกำรศึกษำและนักบริหำรมีประเด็นท่ี
ร่วมกันอยู่ 4 ประเด็น คือ 
    1) กำรมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making)  
    2)  กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำร (Implementation) 
    3)  กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 
    4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) 
  2. ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ กำรประเมินประสิทธิผลของสถำนศึกษำ มีตัวช้ีวัด       
4 ประเด็น คือ 
  1)  กำรปรับตัว (Adaptation) 
       (1) ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptability)  
         (2) นวัตกรรม (Innovation)      
       (3) ควำมก้ำวหน้ำ (Growth)  
        (4) กำรพัฒนำ (Development)  
              2)  กำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal Attainment) 
      (1) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
       (2) คุณภำพ (Quality) 
      (3)  กำรได้มำซึ่งทรัพยำกร (Resource Acquisition) 
     (4) ประสิทธิภำพ (Efficiency)  
            3)  กำรบูรณำกำร (Integration) 
    (1) ควำมพึงพอใจ (Satisfaction)   
    (2) บรรยำกำศองค์กำร (Climate) 
    (3) กำรติดต่อส่ือสำร (Communication)   
    (4) ควำมขัดแย้ง (Conflict)  
            4)  กำรรักษำแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) 
    (1) ควำมจงรักภักดี (Loyalty) 
      (2) ควำมสนใจในชีวิตร่วมกัน (central life interest)  
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    (3) กำรจูงใจ (motivation)  
    (4)  ควำมมีเอกลักษณ์ขององค์กำร (identity)  
 1.5.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    1.5.2.1   ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้จ ำนวนครูผู้สอนในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นหน่วยวิเครำะห์ (Unit of Analysis) 
จ ำนวน 108,560 คน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่มสำรสนเทศ สนผ.สพฐ, 2562)
    1.5.2.2   กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  ครู ผู้สอนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 384 คน โดยกำรเปิดตำรำงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงใช้ตำรำง
ส ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้ำงใน บุญชม ศรีสะอำด, 2545) ท่ีระดับควำม
เช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยผู้วิจัยได้
เพิ่มจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 25 ท้ังนี้เพื่อป้องกันกำรสูญหำยหรือควำมไม่สมบูรณ์ของข้อมูล 
โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 96 คน รวมเป็น 480 คน 
 
1.6  ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ  
  ตัวแปรท่ีใช้ศึกษำในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตำม  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1.6.1 ตัวแปรต้น  
            กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม มีตัวชี้วัด 4 ประเด็น คือ  
            1) กำรมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making)  
            2) กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำร (Implementation) 
            3) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 
        4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) 
  1.6.2 ตัวแปรตำม  
     ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ มีตัวชี้วัด 4 ประเด็น คือ 
       1) กำรปรับตัว (Adaptation)     
                       2) กำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal Attainment)  
             3) กำรบูรณำกำร (Integration)               
             4) กำรรักษำแบบแผนวัฒนธรรม (Latency)    
              
1.7  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.7.1 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) หมำยถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ท่ีผู้บริหำรเปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ร่วมกัน
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ โดยมส่ีวนร่วมใน 4 ประเด็น คือ  
  1) กำรมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) หมำยถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรระดม
ควำมคิดเห็น อภิปรำย ตัดสินใจ กำรริเริ่มโครงกำร กำรเลือกโครงกำร กำรวำงแผนด ำเนินงำน และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงท่ีมีกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
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  2)  กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำร (Implementation) หมำยถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร แรงงำน สถำนท่ี ท้ังงำนประจ ำและงำนท่ัวไปอย่ำงเต็มใจ
และเต็มควำมสำมำรถ มีควำมผูกพันในงำน พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
  3)   กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) หมำยถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นท้ังในทำงบวกและทำงลบ เมื่อผลกำรด ำเนินงำนประสบ
ควำมส ำเร็จผู้บริหำรให้กำรยกย่องชมเชย สนับสนุนและจัดให้มีสวัสดิกำร แสดงกำรยอมรับนับถือ 
เมื่อเกิดข้อผิดพลำด คณะครูและผู้บริหำรยอมรับข้อผิดพลำด ข้อต ำหนิ ข้อเสนอแนะ และผลของกำร
ด ำเนินงำนท่ีผิดพลำดนั้นและช่วยกันแก้ปัญหำ  
  4)   กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึงผู้บริหำร ครู ร่วมกัน
ประชุมวำงแผนติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ มีกำรแต่งต้ังมอบหมำยหน้ำท่ีใน
กำรเป็นผู้ประเมินผลงำน โครงกำร กิจกรรม ท้ังในขณะก ำลังด ำเนินงำน และหลังกำรด ำเนินงำนแล้ว 
และมีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรทุกฝ่ำยได้รับรู้ เพื่อน ำไปพัฒ นำ
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 1.7.2 ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ หมำยถึงระดับควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำของสถำนศึกษำ หรือกำรท่ีสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้เสร็จส้ินและประสบ
ผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี ผู้บริหำรและบุคลำกรสถำนศึกษำรู้สึกพอใจในผลส ำเร็จของงำนนั้น  รวมท้ัง
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ของสถำนศึกษำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ อย่ำงคุ้มค่ำและสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.7.3 กำรประเมินประสิทธิผลของสถำนศึกษำ หมำยถึงประประเมินประสิทธิผลของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ โดยใช้หลักกำรและแนวคิดในกำรประเมินรูปแบบพหุเกณฑ์
หรือกำรบูรณำกำรของ Hoy and Miskel (1991 อ้ำงใน ญำณิศำ บุญจิตร์, 2552) โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน
พื้นฐำน 4 ประกำร  ได้แก่   
  1)  กำรปรับตัว (Adaptation) หมำยถึงสถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรปรับตัวเพื่อให้
สอดรับกับสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใน
ของสถำนศึกษำ ให้มีควำมทันสมัยและเหมำะกับสภำพแวดล้อมใหม่ ๆ  โดยมีตัวบ่งช้ีคือ 
       (1) ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptability) หมำยถึงกำรท่ีผู้บริหำร คณะ
ครูและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสถำนศึกษำ ท้ังวิธีกำรและขั้นตอน
กำรบริหำรงำน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมำะสมกับ
ยุคสมัย กำรน ำแนวคิดและหลักกำรบริหำรใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ สำมำรถปรับตัวทันต่อสภำพแวดล้อมท้ัง
ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเทคโนโลยี  
       (2) นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึงกำรพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมใน
กำรใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้บริหำรสนับสนุนให้มีกำรจัดหำและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
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       (3) ควำมก้ำวหน้ำ (Growth) หมำยถึงควำมเจริญก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำ มีกำรน ำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรงำน มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ ำนวน
นักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำมีควำมคล่องตัวและรวดเร็ว 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำเปิดโอกำสให้คณะครูและบุคลำกรฯ ร่วมเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำน
ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และสถำนศึกษำมีจ ำนวนนักเรียนท่ีต้องกำรเข้ำศึกษำเพิ่มมำกขึ้นทุกป ี
         (4) กำรพัฒนำ (Development) หมำยถึงคณะครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมยุคสมัย  สถำนศึกษำได้พัฒนำงำนให้
เป็นระบบและกระท ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้งำนเกิดประสิทธิภำพ รวมท้ังพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำและชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
               2) กำรบรรลุเป้ำหมำย (Goal Attainment) หมำยถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
ได้แก่กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ วิ สัยทัศน์ ของสถำนศึกษำ มีมำตรฐำนตรงตำมหลักสูตรท้ัง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมต่ำง ๆ และกำรประเมินผล.นักเรียนส ำเร็จกำรศึกษำตำมท่ี
วำงเป้ำหมำยไว้ โดยมีตัวบ่งช้ีคือ 
      (1) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมำยถึงผลรวมสุทธิของกิจกรรมของสถำนศึกษำ    
ท ำให้นักเรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนจิตพิสัย และด้ำน
ทักษะพิสัย มีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทำงท่ีดีขึ้น แสดงควำมเคำรพ เช่ือฟัง ครูอำจำรย์ผู้มีพระคุณ          
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตำมหลักสูตร และสถำนศึกษำสำมำรถ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
       (2) คุณภำพ (Quality) หมำยถึงระดับของกำรตอบสนองต่อกำรจัดกำรเรียน    
กำรสอน สถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. ผลกำรสอบ O-net ของนักเรียนไม่ต่ ำ
กว่ำค่ำเฉล่ียรวมของท้ังประเทศ นักเรียนสำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำท่ีมีช่ือเสียงและ
ตรงตำมท่ีนักเรียนปรำรถนำได้ สถำนศึกษำได้รับช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองในกำรตัดสินใจส่งบุตร
หลำนเข้ำรับกำรศึกษำ ครูผู้สอนมีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภำพ 
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
      (3) กำรได้มำซึ่งทรัพยำกร (Resource Acquisition) หมำยถึงกำรได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตรงกับหมวดหมู่ เพียงพอต่อกำรบริหำรงำน ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวนครูต่อจ ำนวนนักเรียน
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ ก.ค.ศ. มีงบประมำณพร้อมใช้ให้กับทุกฝ่ำยงำนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
มีอำคำรสถำนท่ี วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ กำรบริหำร
จัดกำรครูผู้สอนได้ตรงตำมวิชำเอกท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ หรือตรงกับสำขำวิชำท่ีถนัด 
     (4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจัดสรรทรัพยำกร
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำท่ีสูญเสียไปเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำมำกท่ีสุด โดยสถำนศึกษำมีกำรวำงแผน
ก ำหนดกรอบอัตรำบรรจุครูชัดเจนท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกรอบเวลำในกำรใช้
งบประมำณ มีกำรบริหำรเวลำเพื่อลดเวลำท่ีสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์และลดขั้นตอนงำนท่ีไม่
จ ำเป็น ท ำให้สถำนศึกษำสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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   3) กำรบูรณำกำร (Integration) หมำยถึงกำรเช่ือมประสำนกลมกลืนกันของแผนงำน 
กระบวนกำร สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติงำน ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ท่ีส ำคัญของสถำนศึกษำ กำรบูรณำกำรท่ีมีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำม
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (Alignment) และจะส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อกำรด ำเนินกำรของแต่ละ
องค์ประกอบภำยในระบบกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำง
สมบูรณ์ โดยมีตัวบ่งช้ี 
    (1)   ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ทัศนคติ หรือควำมรู้สึกท่ีดีต่องำนท่ีท ำ
อยู่ว่ำมีคุณค่ำน่ำสนใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงำนนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ เป็น
ควำมรู้สึกชอบงำน มีเจตคติท่ีดีต่องำน รู้สึกเต็มใจ และมีควำมผูกพันกับงำน  ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  มีควำมภำคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำแห่งนี้ มีควำมผูกพันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ ยินดีอุทิศเวลำปฏิบัติงำน
นอกเหนือจำกหน้ำท่ีประจ ำ มีควำมภำคภูมิใจในผลของควำมส ำเร็จและช่ือเสียงท่ีได้มำของ
สถำนศึกษำ 
    (2)  บรรยำกำศองค์กำร (Climate) หมำยถึง สภำวะอันเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลภำยในสถำนศึกษำ มีบรรยำกำศแห่งควำมไว้วำงใจกัน กำรให้เกียรติซึ่งกันและกันเปิด
โอกำสให้ครูและบุคลำกรแสดงควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มท่ี สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนท่ีสะอำด 
ร่มรื่น เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน ผู้บริหำรคณะครูและบุคลำกร มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีควำมจริงใจต่อกัน มี
กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นเพื่อนร่วมงำนกัน มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ควำมรู้ร่วมกัน 
    (3)  กำรติดต่อส่ือสำร (Communication) หมำยถึงกำรติดต่อส่ือสำรภำยใน
สถำนศึกษำ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรหลำยช่องทำง คณะครูและบุคลำกรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ถูกต้อง ทันเวลำ มีกำรขอค ำปรึกษำจำกผู้บริหำรเมื่อเกิดปัญหำท้ังในเรื่องส่วนตัวและ
ในเรื่องของงำน เกิดควำมรู้สึกสบำยใจท่ีได้ส่ือสำรกับผู้บริหำรในส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ังในแบบเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
    (4)   ควำมขัดแย้ง (Conflict) หมำยถึง กำรท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป มีควำม
แตกต่ำงในเรื่องของควำมสนใจ ควำมคิด ทัศนคติ ตลอดจนกำรแสดงออกอันเนื่องมำจำกควำมเช่ือ 
ตำมแนวควำมคิดของตน กำรรับรู้ ท่ีไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถ
บริหำรควำมขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภำยในโดยอำศัยควำมร่วมมือกันของทุกฝ่ำย บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง 
ตำมหลักกำรและเหตุผล มีควำมยุติธรรมตรงไปตรงมำ รับฟังข้อขัดแย้งจำกทุกฝ่ำยเพื่อน ำมำสู่กำร
แก้ปัญหำร่วมกัน       
             4) กำรรักษำแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) เป็นกำรรักษำควำมมั่นคงของคุณค่ำของ
ระบบภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมและระบบกำรจูงใจ โดยมีตัวบ่งช้ีคือ   
     (1)  ควำมจงรักภักดี (Loyalty) คือพฤติกรรมท่ีเกิดจำกควำมผูกพันทำงด้ำน
จิตใจของคณะครูและบุคลำกรท่ีมีต่อสถำนศึกษำ โดยมีควำมรัก ควำมผูกพัน และศรัทธำต่อ
สถำนศึกษำ เกิดควำมภำคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของ
สถำนศึกษำ เช่ือมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมของสถำนศึกษำ มีแนวปฏิบัติทำงวินัยท่ีใช้ยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน 
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      (2) ควำมสนใจในชีวิตร่วมกัน (central life interest) กำรท่ีบุคลำกรในสถำนศึกษำ   
มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท ท่ีจะปฏิบัติงำนเพื่อให้สถำนศึกษำบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  ผู้บริหำรสำมำรถ
โน้มน้ำวให้ครูและบุคลำกรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นทีมงำนเดียวกัน โดยครูและบุคลำกรรู้สึกภำคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ และปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีของตนโดยมุ่งไปท่ีผลส ำเร็จและคุณภำพของ
นักเรียนเป็นส ำคัญ 
    (3)   กำรจูงใจ (motivation) กลวิธีท่ีท ำให้เกิดกำรกระท ำด้วยควำมเต็มใจและ
ท ำกิจกรรมนั้นต่อไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้แก่ ครูและบุคลำกรได้รับมอบหมำยงำนท่ีตรงกับ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ได้รับเล่ือนต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม ได้รับกำรยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบ
เกียรติบัตร ในกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำเร็จด้วยดี ได้รับกำรประเมินผลงำน พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตำมกฎเกณฑ์และมำตรฐำนท่ีเช่ือถือได้ 
    (4) ควำมมีเอกลักษณ์ขององค์กำร (identity) ลักษณะท่ีเหมือนกันหรือมีร่วมกัน 
เป็นกำรรู้คิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่องบทบำท มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ี เกิดจิตส ำนึก
ของกำรเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ มีควำมรักควำมสำมัคคี สำมำรถรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ปฏิบัติตนตำมธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค ำส่ัง ของสถำนศึกษำอย่ำงเคร่งครัด และ
ปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรม มีควำมซื่อสัตย์ มุ่ งผลส ำเร็จของงำนเป็นส ำคัญ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำส่วนตน 
 1.7.4 “สถำนศึกษำ” หมำยถึงโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 
 1.7.5  “ครูและบุคลำกร” หมำยถึงข้ำรำชกำรครู ครูพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ผู้ท่ี
ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 1.7.6  ขนำดของสถำนศึกษำ ตำมหน้ำข่ำวประชำสัมพันธ์ของ สพม. เขต 2 แบ่งขนำดของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2, 2562) ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
      1) สถำนศึกษำขนำดเล็ก   จ ำนวนนักเรียน      1 -   500  คน 
       2) สถำนศึกษำขนำดกลำง  จ ำนวนนักเรียน   501 - 1,500  คน 
          3)  สถำนศึกษำขนำดใหญ่  จ ำนวนนักเรียน          1,501 -  2,500    คน 
          4) สถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ  จ ำนวนนักเรียน ต้ังแต่          2,501       คนขึ้นไป 
 
1.8  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.8.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำผลท่ีได้รับจำกกำรวิจัยนี้ ไปใช้ในกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  1.8.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำผลท่ีได้รับจำกกำรวิจัยไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรพัฒนำ วำงแผน ก ำหนดนโยบำย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ให้เหมำะสม และมีประสิทธิภำพต่อไป 
  1.8.3  ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำผลท่ีได้รับจำกกำรวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
 2.1 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
  2.1.2 การบริหารโรงเรียน 
  2.1.3 ความหมายของการมีส่วนร่วม  
  2.1.4 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
  2.1.5 ความส าคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  
  2.1.6 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2.1.7 รูปแบบและกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2.3  องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.2.4 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.2.5  เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.2.6 ขนาดของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.3.2 งานวิจัยตา่งประเทศ 
 
2.1  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
   นักบริหารและนักการศึกษาได้ให้ค าจ ากัดความหมายของการบริหารไว้ในลักษณะต่าง  ๆดังนี้ 
   ธงชัย  สันติวงษ์ (2551) ได้กล่าวว่า “การบริหาร คือ งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่
จะต้องท าเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากอยู่รวมกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จน
ส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่าย ๆ การบริหาร คือ การท างานให้เสร็จลงได้โดยอาศัย
ผู้อื่นเป็นผู้ท าให้เสร็จนั่นเอง” 
   ศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2540) ได้กล่าวว่า “การบริหาร หมายถึง กิจการที่เกี่ยวกับ
การจัดการด าเนินงานให้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้งานขององค์การ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้” 
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 ถนัด  เดชทรัพย์ (2550) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ 
ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะ ท าให้ผู้ปฏิบัติ
ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว  
   พนัส  หันนาคินทร์ (2524) ได้กล่าวว่า “การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารใช้อ านาจตลอดจนและทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมี
จัดการด าเนินงานของสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ด าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ” 
   ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร (2529) ให้ความเห็นว่า “การบริหาร คือ การท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การจะพิจารณาว่าการบริหารมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น อาจพิจารณาได้จาก
พฤติกรรมของบุคคล วิธีการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมขององค์การ” 
   ถวิล เกื้อกูลวงศ์ (2530) สรุปความหมายของการบริหารว่า “การบริหาร คือการ
แก้ปัญหาขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย” 

   Robbins and Coulter (1996, p 8) อ้างใน รุ่งนภา ตาอินทร์ (2551 หน้า 14) 
อธิบายว่า การบริหาร คือ กระบวนการของกิจกรรมที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
องค์กรโดยไม่ได้ท าเอง 

   Sergiovanni (2001) ให้ความหมายของ การบริหาร คือ กระบวนการท างาน
ร่วมกันกับบุคคลอื่นและโดยบุคคลอ่ืน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Harris (1990) ได้ให้ความหมายว่า “การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ที่บุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม” 
   กล่าวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป ในการร่วมมือกันท ากิจกรรม การตัดสินใจใช้อ านาจ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขององค์กร เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.2 การบริหารโรงเรียน 
   นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้ สรุปได้ดังนี้ 
   ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์ (2529) กล่าวว่า “การบริหารโรงเรียน หมายถึงกิจกรรม           
การบริหารการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ผู้บริหารการศึกษาในระดับโรงเรียน กระท าร่วมกับผู้เกี่ยวข้องให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตร อันเป็นแนวนโยบายของรัฐที่ก าหนดไว้”  
   Good (1973 อ้างใน ดิเรก  สายศิริวิทย์, 2544) ให้ความหมายการบริหารโรงเรียน
ไว้ 2 ประการ คือ 
    1)  การบริหารโรงเรียน หมายถึง การอ านวยการ การควบคุมและการด าเนินการ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียน โดยค านึงถึงผลสุดท้ายของการศึกษาเป็นหลักส าคัญ  
    2)  การบริหารโรงเรียน หมายถึง การท าการควบคุม และการจัดการเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ
ภายในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น เรื่องเกี่ยวกับครู นักเรียน แผนการสอน 
หลักสูตร กิจกรรม วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการแนะแนว 
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   ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์ (2529) กล่าวว่า “การบริหารโรงเรียน คือ การด าเนินงาน
ของกลุ่มบุคคลเพื่อบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม” 
   อ านวย  ถาวร (2530) ให้ความหมายว่า “การบริหารโรงเรียน คือ กิจกรรมที่กลุ่มบุคคล
ร่วมมือกันด าเนินการให้การศึกษาแก่สมาชิกสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สังคมก าหนดไว้ 
โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม” 
   จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การอ านวยการ
ควบคุมและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา โดยกลุ่มบุคคล
ร่วมกันด าเนินการเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาของสถานศึกษา และการพัฒนาครูเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 
 2.1.3 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
   ไพรัตน์..เตชะรินทร์ (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาว่า หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
ท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่ง
ที่เห็นพ้องต้องกันตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหา ความต้องการของประชาชน ชุมชนโดยมี
วัตถุประสงค์ช่วยแก้ไขปัญหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน 
   ชัยสิน..บุญภูมิ (2547) ให้ความหมายโดยทั่วไปของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจการใด ๆ ที่มีผลกระทบถึงประชาชน  
    กิตต.ิ.ค าภูษา (2552) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างาน
ที่มีบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานศึกษาทุกขั้นตอนด้วยความ
ตั้งใจ เต็มใจ เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่สถานศึกษานั้นต้องการ และท าให้บุคลากรเหล่านั้นเกิด
ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบต่อสถานศึกษา 
    ขวัญชัย..มีชาลี (2552) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่
เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่การวางแผนการตัดสินใจ          
การด าเนินการ การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
    จรัส..เชื้อสาย (2552 อ้างใน ไพลิน ทิพย์กรรณ, 2558) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญของผู้ร่วมงานในฐานะมนุษย์ในสถานศึกษาที่มีความสามารถ 
มีเหตุผล มีวิจารณญาณ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดการรวมพลังสมอง รวมพลังงานทางร่างกาย 
และรวมพลังงานทุกส่วนอย่างแข็งขัน 
   ประเมิน  ทองพร่อง (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารแบ่งอ านาจให้
ผู้ร่วมงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
ปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหาของการบริหารที่ส าคัญด้วยการระดมพลังสมอง รวมพลังท างานอย่างเข็มแข็ง 
   บวรลักษณ์  ศักดิ์วิไลพร (2553) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการให้บุคคลที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสถานศึกษาหรือบุคคลากรภายในสถานศึกษา เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ให้กับประชาชน หรือการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น                 
2 ประเภท คือ 
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    1) การมีส่วนร่วมโดยตรง คือการมีส่วนร่วมในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเป็น
ส าคัญ โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ที่มีอ านาจ
ปฏิบัติตามหน้าที่ เปิดช่องให้บุคคลอื่นภายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการในการให้
ค าปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้ผลการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ
หรือมปีระสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบตามกระบวนการบริหาร           
มีลายลักษณ์อักษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งและผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน  
    2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม เป็นการร่วมท ากิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง   
ไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหารแต่อย่างใด เป็นเพียงการมี
ส่วนร่วมในเรื่องของการให้การสนับสนุน การส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายนั้น เช่น การบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ แรงงาน การเข้ามาช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ ลักษณะของ
การมีส่วนร่วมโดยอ้อมสามารถพิจารณาได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความสนใจด้านใด การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ ต้องมีความปรารถนาร่วมกันที่จะให้เกิด
การมีส่วนร่วม 
   รัชนิดา  นิลมณี (2554) กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการให้บุคคลทุกระดับเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ เริ่มจากการร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผลในทุก
กิจกรรม มีสาเหตุหลายอย่างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง รายได้ และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อกิจกรรม 
   พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ  (ฐิติปสิทธิการ) (2556) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การเข้าไปมีหน้าที่ร่วมความคิดร่วมลงมือปฏิบัติ ยอมรับเหตุและผลที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตั้งไว้ 
   White (1999) ได้ให้ค าจ ากดัความว่า การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท า ท ากับใคร และท าอย่างไร มิติที่ 2 มีส่วนร่วมในการเสียสละ
การพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ร่วมตัดสินใจ มิติที่ 3 มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การด าเนินงาน และ มิติที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ผู้วิจัยสรุปการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกระดับของสถานศึกษา 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นการร่วมมือของกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มบุคคลที่เห็นพ้องต้องกัน
และเข้ามาท างานร่วมกัน ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล ร่วมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ตั้งไว้ ยอมรับการประเมินผลในทุกกิจกรรม ก่อให้เกิดผลในการพัฒนาสถานศึกษา ท าให้
สถานศึกษาบรรลุสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  
 2.1.4 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   สมยศ  นาวีการ ( 2545) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการของ
การบริหาร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  เน้นการมีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหา
ของการบริหารที่ส าคัญ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าที่ ที่ถือว่าผู้บริหาร
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แบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญของสถานศึกษา ไม่ใช่เพียงแต่สัมผัสปัญหาหรือแสดงความห่วงใย
   จันทรานี  สงวนนาม (2545) ให้ความหมายว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การ
ที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น 
การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล 
   ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545)  สรุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา มีความส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ หลายประการ คือ 
    1) การมีส่วนร่วม เป็นการระดมสรรพก าลังจากทรัพยากรมนุษย์ สามารถน าเอา
ประสบการณ์ความรู้จากแต่ละปัจเจกชนมาใช้ประโยชน์ได้ 
    2) การมีส่วนร่วมท าให้คุณภาพการตัดสินใจสูงขึ้นและท าให้ได้แผนงานที่เกิดจาก
หลาย ๆ ทัศนะและทักษะของแต่ละคนมาใช้ในการวางแผนที่ดีสมบูรณ์ขึ้นและการน าไปปฏิบัติ จะประสบ
ผลส าเร็จได้ดีขึ้นหลากหลายผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ 
    3) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคคลในสถานศึกษา จะส่งเสริมท าให้เกิดมีความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ร่วมกัน ท าให้เกิดพันธะสัญญา พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ ตลอดจนช่วยให้เกิด
การสนับสนุนในการปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึน 
   ท านอง  ภูเกิดพิมพ์ (2551) ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการท างาน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อและความยึดมั่นของแต่ละ
บุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละสถานศึกษา อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย โดยการ
มีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Teamwork) ที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
   วันชัย  โกลละสุต (2549) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล
ในสถานศึกษาหรือต่างสถานศึกษาได้ร่วมกันเพื่อจัดการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่
กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจ ากัดของสถานศึกษานั้น ในแต่ละกระบวนการของการ
ด าเนินงานด้านการบริหารเป็นเกณฑ์ 
   สมเดช  สีแสง (2547) ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่าการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นการบริหารที่ เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคคลากรทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในสถานศึกษาในขอบเขตหน้าที่ของตน ซึ่งเป็น
หลักการส าคัญของการบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งสถานศึกษา  (Total 
Quality Control หรือ TQC) 
   ศักดา  สถาพรวจนา (2549) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าหมายถึง 
วิธีการบริหารของผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมการบริหารและหรือรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานทุกระดับทั่วทั้งสถานศึกษา และหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในภาระงานและหน้าที่โดย
ได้สังเคราะห์ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
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    1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการหรือกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม อภิปราย ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระเพื่อ
ร่วมตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา วางแผนด าเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ แก้ไข
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ของ
สถานศึกษา    
    2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชากระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจหรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยให้มีการแสดงออกทาง
ความคิด ประชุม อภิปรายกันอย่างมีอิสระเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อประโยชน์ของสถาบัน 
    3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผู้ร่วมงาน
ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement) การช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility)      
ในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (Davis & Newstrom, 1989) 
 2.1.5 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    ศักดา  สถาพรวจนา (2549) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้ดังนี้ 
    1) สร้างทางเลือกที่หลากหลายหรือแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาสถานศึกษา เพราะเกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานร่วมกันระดมสมอง แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อใช้ประกอบการดัดสินใจ 
    2) ช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากการสร้าง
ทางเลือกที่หลากหลายที่ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้ ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
    3) ช่วยให้งานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือการพัฒนาคุณภาพของผลงานให้สูงขึ้น    
    4) ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจสูงขึ้นเพราะผู้ร่วมงานได้รับการเสริมพลังอ านาจ 
และเห็นคุณค่าในตนเอง ได้รับการยอมรับนับถือไว้เนื้อเชื่อใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรู้สึกว่าเป็น
ส่วนส าคัญของสถานศึกษา 
    5) ผู้ร่วมงานมีความรับผิดชอบในงานที่ตนรับผิดชอบมากข้ึน 
    6) ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในสถานศึกษา 
    7) เพิ่มความมั่นคงในงานมากขึ้นเพราะผู้ร่วมงานลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ลาหยุด 
ลาออกหรือลดความเฉื่อยชาของผู้ร่วมงานลง โดยผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกรัก ผูกพัน พึงพอใจในการท างาน 
    8) ผู้ร่วมงานเกิดความรักความสามัคคี และมีความผูกพันต่อผลการตัดสินใจที่ได้ 
มีส่วนร่วม มีความผูกพันต่อสถานศึกษาและมีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา 
    9) การสื่อสารภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
    10) ผู้ร่วมงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
    11) ผู้ร่วมงานสามารถนิเทศ วินิจฉัยและหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือ    
ด้วยการช่วยเหลือกัน 
    12) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหารและลดเวลาในการท างานลง 
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  อนงค์  อนันตริยเวช (2539) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการท าให้บุคคลมีความ        
พึงพอใจในการท างาน เปิดโอกาสให้บุคคลได้เติบโตและประสบความส าเร็จในการท างาน สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกเสมือนเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน  รวมทั้งเป็นการ
แก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของบุคคลกับสถานศึกษาด้วย จึงส่งผลดีต่อ
การบริหารงานดังนี้  
    1)  ท าให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ย่อมท าให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นมากขึ้น และถ้าการ
เปลี่ยนแปลงถูกมองว่าเป็นสิ่งบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นน้อยลง 
    2)  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
ราบรื่นยิ่งขึ้น.การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท าให้ความไม่พอใจของกลุ่มบุคคลถูกเปิดเผยออกมาและ
สามารถยุติได้โดยการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา  
    3)  ความผูกพันของบุคคลต่อสถานศึกษามีมากขึ้น  เพราะสมาชิกทุกคน
รู้สึกถึงความส าคัญและคุณค่าของสถานศึกษา  
    4) มีความไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญของ
สถานศึกษา ท าให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจ และเข้าใจความต้องการของฝ่ายบริหาร ท าให้มีความไว้วางใจ
กันมากข้ึนอันจะน าไปสู่ความรับผิดชอบให้เกียรติและมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
    5) การบริหารจะง่ายขึ้น เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจผู้บริหารและเกิด
การยอมรับในวิธีการบริหารงาน 
    6) การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากขึ้น การรวมความรู้ความสามารถ
ของผู้รู้ในหลายสาขาที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจที่มีความรอบคอบมากยิ่งข้ึน 
    7) การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนดีขึ้นอันเป็นการพัฒนาการสื่อสารแบบสอง
ทางให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    8) เป็นการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ 
   สัมฤทธิ์   กางเพ็ง (2545) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้          
5 ประการ ดังนี้ 
    1)  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ท าให้การปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้มากกว่าการคิด
เพียงคนเดียว 
    2)  การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือ ท าให้เกิดการต่อต้าน
น้อยลงในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้
ทดสอบว่าสิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 
    3)  เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารทีดีกว่าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน 
    4)  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะใน
การท างานร่วมกันเกิดความมีน้ าใจ (Team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานจะง่ายขึ้นการควบคุมจะน้อยลง สมาชิกมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
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    5)  การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึน้และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
   สมเดช  สีแสง (2547) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าประโยชน์ของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกันใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญาและ
ประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตนมีข้อดีคือ 
    1)  ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหา
มากท่ีสุดจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด 
    2)  บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
    3)  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจและท างานเต็มความสามารถ 
   สวอนเบอร์ก (Swansburg, 1996) ได้ประมวลประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากนักวิชาการหลายท่าน ทั้งด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม สาธารณสุข และการพยาบาล ดังนี้  
    1) พนักงานมีความไว้วางใจกันสูง และสนับสนุนซึ่งกันละกัน  
    2)  ลดต าแหน่งของพนักงานที่มีต าแหน่งเท่ากัน ลดอัตราของพนักงานระดับบริหารลง  
    3)  เพิ่มความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น  
    4)  ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง
การติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น  
    5)  นิเทศงานด้วยตนเองกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้วินิจฉัยและแก้ปัญหาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาอาชีพ (Career development)  
    6)  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากข้ึน  
    7)  เข้าใจกฎระเบียบได้ชัดเจนขึ้น  
    8)  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผลงานเพิ่มข้ึน  
    9) ท าให้เกิดทีมงานทีมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถ     
ในการตัดสินใจ และท าให้เข้าใจสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  
    10) ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารในสถานศึกษา  
    11) ลดการขาดงาน  
    12) เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการ
เรียนรู้ของงานให้มากข้ึน  
    13) เพิ่มขวัญและแรงจูงใจในการท างาน เพิ่มความกระตือรือร้นในการเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน  
    14) ได้รับความคิดใหม่ ๆ ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  
    15) แสดงให้เห็นถึงผู้น าทีมีความสามารถได้อย่างชัดเจน  
    16) ช่วยให้คนงานเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาชีพได้อย่างชัดเจน  
    17) ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และสร้างความม่ันคงในงาน  
    18) เพิ่มความยึดมั่นผูกพันต่อสถานศึกษา จากการที่มีทัศนคติต่อสถานศึกษาในทางทีดี  
    19) การท างานนอกเวลาลดลง  



 
 

21 

    20) ต้นทุนในการบริหารงานลดลง  
    21) เป็นการส่งเสริมทักษะและช่วยให้คนงานได้ค้นพบความสามารถพิเศษของ
ตนเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ  
    22) เพิ่มความพึงพอใจในการท างาน  
    23) เกิดการยอมรับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะว่าการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจะช่วยท าให้เพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
การปรับตัวและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   จันทรานี  สงวนนาม (2545) กล่าวว่า ในสังคมประชาธิปไตยจ าเป็นต้องส่งเสริมบรรยากาศ
ของการท างานเป็นหมู่คณะผู้บริหารจะท าอะไรคนเดียวไม่ได้  ต้องท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา      
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน จึงถือว่า เป็นการใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารงาน หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีข้อดี ในการก่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
    1)  ลดความขัดแย้งในการท างาน และเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากข้ึน 
    2)  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
    3)  ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
    4)  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
    5)  ลดค่าใช้จา่ย และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
    6)  ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    7)  ช่วยให้ครูและบุคลากรมีความรู้สึกว่าเขาเป็นสว่นหนึ่งของสถานศึกษา 
  จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยสรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 
    1. ประโยชน์ที่ เกิดกับสถานศึกษา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้
บรรยากาศและการสื่อสารภายในสถานศึกษาดีขึ้น ความขัดแย้งลดลง ต้นทุนลดลงในขณะที่ผลผลิต
เพิ่มข้ึน และสถานศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น   
    2. ประโยชน์ที่เกิดกับผู้บริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหาร ครูและบุคลากร  
ได้ง่ายขึ้น การตัดสินใจของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  เนื่องจากได้ข้อมูล
ความคิดจากทุกฝ่ายและแสดงถึงความสามารถในการบริหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    3. ประโยชน์ที่เกิดกับครูและบุคลากร โดยความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากร
กับฝ่ายบริหารและระหว่างครูและบุคลากรด้วยกันเองดีขึ้น ครูและบุคลากรมีความไว้ใจกันสูง 
สามารถพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบและผูกพันกับหน่วยงานมากขึ้น 
รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

 2.1.6 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   การวิจัยเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในครั้งนี้ เป็นการน าข้อมูลแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวคิดทางการบริหารที่ยอมรับกันในยุค
ปัจจุบันว่าเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ให้ความส าคัญกับการ
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กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร แนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีที่มา
จากแนวคิดทางการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ์ (human relation approach) และการบริหารเชิง
พฤติกรรม (behavioral approach) เริ่มมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1930 Hoy และ Miskel (1987 อ้างใน 
อภิญญา  เหมระ, 2544) ผู้ริเริ่มคิดคือ Mary Parker Follett ซึ่งเน้นความส าคัญของกลุ่มมากกว่าตัว
บุคคลและเชื่อว่าการท างานกลุ่มจะก่อให้เกิดผลงานที่ดีกว่าส่วนบุคคล และยังเชื่ออีกว่าการมีส่วนร่วม 
(participation) การร่วมมือ (cooperation) การติดต่อสื่อสาร (communication) การประสานงาน 
(coordination) การแบ่งปันอ านาจ (sharing of authority) แนวคิดการบริหารแบบร่วมมือได้รับ
ความสนใจและน ามาปฏิบัติกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในราวปี ค .ศ. 1960 เป็นต้นมา 
นักวิชาการและนักทฤษฎี เช่น Argyris, McGregor, Maslow และ Likert ได้ให้แนวคิดการบริหาร
แบบร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม (participative management) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมากในบรรดานัก
บริหารในวงการต่าง ๆ รวมทั้งวงการศึกษาด้วย โดยเชื่อว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด (Hodge and Anthony, 1988 อ้างใน อภิญญา  เหมระ, 2544)   
ท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น (Mohrman and Wohlstter, 
1994 อ้างใน อุทัย  บุญประเสริฐ, 2542) 
   Robert, Irving & Fred (1961) ได้ศึกษาว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมกับลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเข้าไปมีส่วนร่วมของสมาชิก
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา อาจจะเป็นไปโดยทางตรงและมีลักษณะเป็นทางการ ซึ่งจะมีผลประโยชน์เป็น
แรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างไรก็
ตามในกรณีที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นไปโดยทางอ้อมและไม่เป็นทางการ  การมีส่วนร่วม    
อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ได้ ต่อมาได้เสนอเพิ่มเติมอีกว่า แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยหันมามุ่งเน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยกระบวนการ
ตัดสินใจเกิดขึ้นโดยผู้บริหาร เมื่อเวลาที่ต้องการประสานสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการควบคุมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่ และเป้าหมายของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะเป็นผู้
ผลักดันผลส าเร็จ ให้แก่สถานศึกษาโดยผ่านผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
สถานศึกษา ซึ่งในเรื่องประเด็นผลประโยชน์นี้เองท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
   Likert (1961) ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่า การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมนั้น เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับเป้าหมาย และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งจะกระท า
โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ การติดต่อสื่อสารไม่
เพียงแต่จากระดับบนลงล่าง (downward communication) และจากระดับล่างขึ้นไปข้างบน 
(upward communication) เท่านั้น แต่ยังมีการติดต่อสื่อสารในแนวนอน (horizontal communication) 
ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่อยู่ระดับเดียวกัน ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้สึกว่าพวกเขามี
คุณค่าและความส าคัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยความเป็นมิตรและไว้วางใจ นอกจากนี้แล้ว Likert ยังได้แสดงให้เห็นสาระส าคัญของการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
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    1) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถกเถียงปัญหากับตนได้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างยอมรับนับ
ถือ และไว้วางใจกัน 
    2) ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสถานศึกษา กระตุ้นให้เกิดเจตคติ   
ในการเกื้อกูลสถานศึกษา น าสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    3) ระบบการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษามีความคล่องตัว เป็นไปโดยอิสระทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ ข่าวสารภายในสถานศึกษามีความถูกต้องเพียงพอ เชื่อถือได้ 
    4) ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผย และ
โดยกว้างขวางเกี่ยวกับเป้าหมายของสถานศึกษา การปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา 
    5)  การตัดสินใจต่าง ๆ กระท า โดยกลุ่มในทุกระดับของสถานศึกษา 
    6)  เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
ทั้งนี ้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากข้ึน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
    7) การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเอง 
และเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด้วยวิธีต าหนิ หรือดุด่าว่ากล่าว 
    8) ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยการฝึกอบรม 
เพื่อให้การท างานมีผลงานสูงสุด และส าเร็จตามเป้าหมาย 
   Likert (1961 cited in Ramesh and Rao, 1990) และเพื่อนร่วมงานของเขาที่
สถาบันวิจัยทางสังคมแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้เน้นถึงความจ า เป็นในการพิจารณาทั้งทรัพยากรมนุษย์ และ
ทรัพยากรทุนว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่รู้จักกัน
ใน System 4 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของสถานศึกษา และผลการปฏิบัติงาน 4 แบบ คือ 
    ระบบที่ 1 เป็นการใช้อ านาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว (exploitative-authority) 
เป็นการบริหารสถานศึกษาที่เน้นหน้าที่ และโครงสร้างแบบอ านาจนิยมสูง ยึดถือสมมุติฐานที่มีต่อ
ทฤษฎี X ของ McGregor ผู้น าบังคับบัญชาการออกค าสั่งและการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
    ระบบที่ 2 เป็นการใช้อ านาจแบบเมตตา (benevolent-authority) เป็นความสัมพันธ์
แบบนายกับบ่าว ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นายจ้างต้องท าให้ลูกจ้างมีความเชื่อมั่น ผู้น าตระหนักถึง
ความส าคัญของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้น าอยู่บ้าง 
    ระบบที ่3  เป็นการให้ค าปรึกษา (consultative system) ภายใต้การระบบนี้การ
บริหารงานมีความมั่นคง แต่ฝ่ายบริหารไม่มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ แต่ผู้น ายังแสดงตน
เป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย 
    ระบบที่ 4 เป็นการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ และความเป็นมิตรกันระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในระดับสูงจากการมีส่วนร่วม (participative) ในการท างานแบบกลุ่ม ระบบนี้ผู้น า      
จะยึดถือข้อสมมุติฐานต่อบุคคลตามทฤษฎี Y ของ McGregor ผู้น าใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการน้อย
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มาก เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกันความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจะเกิดข้ึนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นพื้นฐานสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจูงใจ ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Need Hierarchy Theory) ของ Maslow ทฤษฎีการ
จูงใจแบบสองปัจจัย (Two-Factor Motivation Theory) ของ Herzberg ทฤษฎีจูงใจทางความส าเร็จ 
(Achievement Motivation) ของ McClelland ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor และทฤษฎีความ
พอใจ-ความคาดหวัง (Preference-Expectancy Theory) ของ Vroom ซึ่งสมยศ  นาวีการ (2545) 
ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
   ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Need Hierarchy Theory) ของ Maslow ทฤษฎีนี้
ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการเรียงล าดับตามความส าคัญคือ ความต้องการระดับแรกคือ 
ความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น อาหาร น้ า การพักผ่อน และที่อยู่อาศัย เมื่อความต้องการเหล่านี้
ถูกตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับการตอบสนองความต้องการระดับต่อไป
คือความต้องการความปลอดภัยและความม่ันคง มนุษย์ต้องการความคุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ ที่มี
ต่อตัวเขา ความต้องการระดับสามคือ การมีส่วนร่วมและความรัก เมื่อความต้องการส่วนร่วมและ
ความรัก ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ต้องการความรักและการยอมรับจากเพื่อนของพวกเขา 
ความต้องการระดับที่สี่คือ เกียรติยศชื่อเสียง มนุษย์ต้องการสถานภาพและการยกย่องจากบุคคลอ่ืน 
ความต้องการระดับสุดท้ายคือ ความสมหวังของชีวิตมนุษย์ต้องการสิ่งที่พวกเขาสามารถจะเป็นไปได้ 
ผู้บริหารควรจะจัดแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน เช่น การเพิ่มเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง การให้รับผิดชอบงานมากข้ึน และที่ส าคัญการมีส่วนร่วม เป็นแรงจูงใจอย่างแท้จริง 
โอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วยให้พนักงานตอบสนองความต้องการความสมหวังของชีวิตและความ
เชื่อถือตนเองได้ 
   ทฤษฎีการจูงใจแบบสองปัจจัย (Two-Factor Motivation Theory) ของ Herzberg ทฤษฎี
นี้เชื่อว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่เกี่ยวกับงานมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรก ปัจจัยจูงใจได้แก่ 
ความส าเร็จ การยกย่อง ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานและโอกาสที่จะเจริญเติบโตส่วน
บุคคลปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยอนามัย ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของบริษัทเงินเดือน สภาพแวดล้อมของ
การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับความต้องการระดับสูง ดังนั้น 
สถานศึกษาที่ให้โอกาสพนักงานตอบสนองความต้องการเหล่านั้นจะพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ท างานสูงมาก โดยที่การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถใช้แรงจูงใจในการท างานได้ 
   ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) ของ David Mc Clelland 
(1961) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด วิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการปฏิบัติงานที่ท า
ให้เกิดผลส าเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมผลการศึกษาสรุปได้ว่า มนุษย์เรามีความต้องการอยู่ 
3 ประการ 
    1) ความต้องการสัมฤทธิผล (Need for Achievement) คือ ความปรารถนาที่จะ
ท าสิ่งที่ต้องการให้ประสบผลส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจ
เมื่อประสบกับผลส าเร็จ และมีความกังวลเมื่อไม่ประสบกับความส าเร็จ 
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    2) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) ความต้องการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนในสังคม ต้องการความยอมรับ เป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น 
    3) ความต้องการมีอ านาจและบารมี (Need for Power) ได้แก่ ความต้องการ
รับผิดชอบบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นผู้ควบคุมและให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นได้  
   ทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ David McClelland ผู้ปฏิบัติ งานจะประสบกับ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องสร้างแรงจูงใจในด้านความต้องการผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับมากกว่า หรือกล่าวได้ว่า
ผลส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้านผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ แต่ถ้าคนมีความต้องการ
ด้านสัมฤทธิผลสูงก็สามารถท างานได้ส าเร็จและช่วยให้งานขององค์กรประสบผลส าเร็จไปด้วย 
   ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor ผู้บริหารทฤษฎี X เชื่อว่า มนุษย์โดยทั่วไป
ไม่ชอบท างาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถ้าหากเขาสามารถท าได้ เนื่องจากว่าคุณลักษณะของการไม่
ชอบท างานของมนุษย์ มนุษย์จึงถูกบังคับ ควบคุมหรือข่มขู่ด้วยการลงโทษเพื่อท าให้พวกเขาใช้ความ
พยายามเพื่อบรรลุถึงความส าเร็จของเป้าหมายของสถานศึกษา และมนุษย์โดยทั่วไปชอบให้ถูกสั่งการ 
ต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และต้องการความมั่นคงมาก ส่วน
ผู้บริหารทฤษฎี Y มีความเชื่อตรงข้ามกับผู้บริหารทฤษฎี X ซ่ึงผู้บริหารทฤษฎี Y เชื่อว่า การท างาน
เป็นแหล่งงานของการตอบสนองความพอใจอย่างหนึ่งเหมือนกับการเล่นและการพักผ่อน  การข่มขู่
ด้วยการลงโทษเป็นวิธีการอย่างหนึ่งเท่านั้นในการชักจูงบุคคลให้ท างาน  และโดยปกติแล้วการข่มขู่
ด้วยการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุด บุคคลที่ผูกพันต่อการบรรลุถึงความส าเร็จของเป้าหมายของ
สถานศึกษาจะมีแรงจูงใจด้วยตนเองและควบคุมตนเอง ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายขึ้นอยู่
กับรางวัลต่าง ๆ ที่พวกเขาคาดหวังจะได้รับเมื่อเป้าหมายบรรลุถึงความส าเร็จ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับบุคคลโดยทั่วไปจะยอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบ บุคคลส่วนใหญ่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ความสามารถทางความคิดของบุคคลส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์น้อยเกินไป 
   ทฤษฎีความพอใจ-ความคาดหวัง (Preference-Expectancy Theory) ของ Vroom ได้
เสนอแนะว่าการจูงใจเกี่ยวพันกับปัจจัยที่ส าคัญสองอย่างคือ ความพอใจและความคาดหวัง ความ
พอใจคือสิ่งที่บุคคลต้องการให้เกิดขึ้น ความคาดหวังคือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าแบบ
ของพฤติกรรมบางอย่างถูกด าเนินตาม 
   การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ของ Argris พบว่า บุคคลที่มีวุฒภาวะจะมีบุคลิกภาพ
ที่ต้องการเป็นของตนเอง การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนในด้าน
การตัดสินใจ และการควบคุมการท างาน การแสดงออก ทัศนคติ และการใช้ความสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จ สถานศึกษาต้องใช้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มที่  เพื่อกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจและเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน และแตกต่างกันอย่างรวดเร็ว 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
   Lawler Lawler (1986 อ้างใน อุทัย  บุญประเสริฐ, 2542) ได้เสนอกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบที่จริงจัง (high-involvement management) ว่าเป็นการท า
ให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาและ
สร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษาซึ่งต้องอาศัยการกระจาย (decentralization) สิ่งต่อไปนี้สู่ระดับ
ล่างอย่างทั่วถึงท้ังสถานศึกษาคือ 
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    1) สารสนเทศ (information) เป็นข้อมูลข่าวสารที่ท าให้พนักงานซึ่งมีส่วนร่วม
และมีอ านาจในการตัดสินใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ระบบงาน ระดับ
และชนิดของผลงานที่ต้องการ  
    2) ความรู้และทักษะ (knowledge and skills) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประสิทธิผลของ
งานและความส าเร็จของสถานศึกษา เป็นความรู้และทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
    3) อ านาจ (power) ซึ่งเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 
    4) รางวัล (rewards) เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ โดยการให้รางวัลนั้นขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จ 
 2.1.7 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบในที่นี้จะได้น าเสนอรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Anthony (1978 อ้างใน อภิญญา  เหมระ, 2544) แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
    1) แบบกลุ่มงาน (work group) กลุ่มงานสามารถท างานให้เป็นการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมได้ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มงานประกอบขึ้นด้วยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืน ๆ   
ในองค์กร บุคคลเหล่านี้จะท างานร่วมกันและประสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
การท างานแบบกลุ่มงานนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการท างานแบบประชาธิปไตย ภายใต้แนวคิด การเพิ่ม
คุณค่าในงาน (job enrichment) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในงาน ตลอดจน
ความท้าทายในงาน การเพิ่มคุณค่าในงาน ตามความคิดของ Herzberg หมายถึง การท างานที่เพิ่ม
ปัจจัย (motivational factor) เช่น ความรับผิดชอบ ความส าเร็จ การยกย่อง งานที่น่าสนใจ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและส่วนตัว 
    2) แบบเมทริกหรือแบบโครงการ (matrix or project management) การ
บริหารแบบเมทริก โดยทั่วไปจะถูกให้ไปท างานภายใต้โครงการเฉพาะขณะท างานในโครงการนั้นจะ
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้อ านวยการโครงการนั้น 
    3)  แบบร่วมเจรจาต่อรอง (collective bargaining) การร่วมต่อรอง เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการตั้งตัวแทน เช่น สหภาพแรงงานเข้ามาต่อรอง สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานที่จะมีการปฏิบัติงานรวมกันแบบสั่งลงมาอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการ
แบ่งปันร่วมกันคิด ร่วมกันท า ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร 
    4) แบบประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (industrial democracy) เป็นการให้
ความส าคัญกับความต้องการของพนักงานในการตัดสินใจ โดยมีตัวแทนของพนักงานเข้าไปเป็น
กรรมการบริหาร แทนที่จะมีแต่เจ้าของเท่านั้น หรืออีกรูปแบบคือการให้สิทธิพนักงานในการซื้อหุ้น
บริษัทหรือให้โบนัสโดยการให้ถือหุ้นเพื่อให้มีสิทธิในการก าหนดทิศทาง 
    Zimmerman (1989) ได้ท าการแบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมเป็น 2 แบบคือ เป็น
แบบที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรง มีอ านาจในการตัดสินใจ (Active Form) และมีส่วนร่วมทางอ้อมใน
ลักษณะเป็นตัวแทน (Passive Form) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีอ านาจการตัดสินใจ จัดเป็น
ลักษณะของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษามีหลายวิธีการ เช่น การ
จัดประชุมโดยผู้บริหารเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งครู จะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารได้ (Campbell, 1977) 
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วิธีการของการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบในที่นี้จะน าเสนอตามแนวคิดของ เดวิสและนิวสตรอม ซึ่ง
แบ่งไว้ 7 รูปแบบ (Davis and Newstrom, 1989) คือ 
    1) เป็นรูปแบบที่ผู้บริหารใช้วิธีการปรึกษาหารือกับบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็นก่อนที่ผู้บริหารจะตัดสินใจ (Consultive Management - CM) 
    2) เป็นรูปแบบที่ผู้บริหารให้อ านาจการตัดสินใจแก่บุคลากร (Democratic 
Management - DM) 
    3) เป็นการปรับปรุงสภาพการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ลูกจ้างและฝ่ายบริหาร (Quality Circle - QC) 
    4) เป็นวิธีที่กระตุ้นให้บุคลากรแต่ละคนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ท างาน ซึ่งจะเน้นไปที่บุคคลแต่ละคนมากกว่าการแก้ไขปัญหากลุ่มโดยส่วนรวม (Suggestion Programs - SP) 
    5) เป็นกลไกกลุ่มเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับกลางในการ
บริหารสถานศึกษาในระดับสูง (Middle Management Committee - MMC) 
    6) เป็นการก าหนดของรัฐบาลให้คนงานมีส่วนร่วมในหลายระดับของสถานศึกษา
เป็นการให้มีส่วนร่วมในการบริหารผ่านกลไกทางสถาบัน (Industrial Democracy - ID) 
    7) ให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างสูงใน 
กระบวนการดัดสินใจ (Employee Ownership Plans - EOP) 
   Putti (1987) ได้สรุปวิธีการในการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 8 รูปแบบ ดังนี้ 
    1) การวางแผนแบบสแกนลอน (Scanlon Plan) เป็นแนวทางที่ประสบความส าเร็จ
มากที่สุดแนวทางหนึ่ง เป็นการท างานแบบทีมระหว่างคนงานกับผู้บริหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิต และผลก าไร 
    2) เจเคกรุ๊ฟ (Jishu Kanri Group-JK) เป็นการจัดตั้งกลุ่มอิสระเล็ก ๆ ที่มีอ านาจ
เด็ดขาด กลุ่มเหล่านี้จะพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน แล้วพยายามที่จะหาข้อยุติอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้น ากลุ่มอาจได้รับการเลือกตั้งหรือสับเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม กลุ่มจะต้องมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
    3) การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative hierarchy) เป็นวิธีการ
ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษา 
    4) ทีกรุ๊ป (T- Group approach or sensitivity) วิธีการนี้ใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรม และพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร เทคนิคชนิดนี้ใช้เพื่อท าความเข้าใจ
คนอ่ืนและท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน รู้ถึงค่านิยม แรงจูงใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
ที่แต่ละคนจะต้องเข้าใจตนเองเสียก่อน 
    5) การบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในสถานศึกษา (multiple 
management) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว จึงต้องการที่จะให้บุคคลในระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการบริหารด้วย 
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    6) คิวซีซี (quality control circle) ระบบคิวซีซีเป็นการท างานของกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมี
บุคลากรตั้งแต่ 3 - 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อการท างาน จากนั้นจะหาแนวทางแก้ไข 
    7) แนวทางการใช้คณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม (committee approach 
for participation) คณะกรรมการเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าแนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ไปใช้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่สูงกว่าพนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเป็นกลุ่มที่จัดตั้ง
ชั่วคราวเพื่อปรึกษาปัญหาเฉพาะหน้า 
    8) การมีส่วนร่วมและการสร้างทีม (participation and team building) กิจกรรม
การมีส่วนร่วมและการสร้างทีมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เมื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารของ
บุคลากรในสถานศึกษามีความมั่นคง สมาชิกของกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่ม 
  Caldwell and Spinks (1990 อ้างใน อภิญญา  เหมระ, 2544) ได้เสนอรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนไว้ชื่อว่า “วงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม” (collaborative school management 
cycle) ดังนี้ 
    1.  ลักษณะของวงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
     1.1  เป็นกระบวนการก าหนดจุดหมายของโรงเรียน ก าหนดนโยบาย การวางแผน    
การท างบประมาณ การน าไปปฏิบัติ และการประเมินผลในเชิงบูรณการ 
     1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากคณะครู นักเรียน และชุมชนที่เหมาะสม มีการก าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
     1.3  เน้นหน้าที่หลักของโรงเรียนคือ “การเรียนการสอน” และการบริหารแผนงาน
ที่สอดคล้องกับรูปแบบปกติของโรงเรียน 
    2.  ขั้นตอนในวงจรการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีข้ันตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1  การก าหนดจุดหมายและระบคุวามต้องการ 
     2.2  การก าหนดนโยบาย (จุดมุ่งหมายและแนวทางอย่างกวา้ง ๆ) 
     2.3  การก าหนดแผนงาน 
     2.4  การจัดท าแผนและอนุมัติงบประมาณแผนงาน 
     2.5  การน าไปปฏิบัติ 
     2.6  การประเมินผล 
    3.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม จะท าให้
โรงเรียนมีลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (effective school) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
     3.1  จากหลักทั่วไป 
      3.1.1 คณะครูจะมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดหมายของโรงเรียนใน
ระดับสูง 
      3.1.2 คณะครูจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียนในระดับสูง 
      3.1.3 ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียนในระดับสูง 
      3.1.4 คณะครูจะมีความเป็นหนึ่งเดียวและมีน้ าใจในความเป็นทีมในระดับสูง 
      3.1.5 คณะครู นักเรียน และชุมชน มีโอกาสในการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 
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     3.2  จากการก าหนดจุดหมายและนโยบาย 
      3.2.1 โรงเรียนจะมีจุดหมายทางการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
      3.2.2 โรงเรียนจะมีแผนงานเพื่อบรรลุความต้องการของนักเรียนอย่างสมดุล 
      3.2.3 โรงเรียนจะมีแผนงานพัฒนาช่วยพัฒนาให้มีทักษะที่ต้องการ 
      3.2.4 โรงเรียนจะมีชุดของค่านิยมที่ส าคัญ 
      3.2.5 มีความคาดหวังกันว่านักเรียนทุกคนจะท าความดี 
      3.2.6 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน จะมีความคาดหวังต่อความส าเร็จสูง 
      3.2.7 ความต้องการทางการศึกษา จะถูกก าหนดไว้ตามล าดับความส าคัญ 
      3.2.8 ล าดับความส าคัญ จะค านึงถึงทั้งความต้องการของท้องถิ่นและโรงเรียน 
     3.3  จากการวางแผนและงบประมาณ 
      3.3.1  มีทรัพยากรเพียงพอที่จะช่วยให้ครูท าการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
      3.3.2  ผู้บริหารจะสามารถแบ่งสรรหน้าที่และทรัพยากร เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
      3.3.3  ผู้บริหารจะมั่นใจได้ว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
      3.3.4  ทรัพยากรการเงินจะถูกจัดสรรตามล าดับความส าคัญของความ
ต้องการทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
      3.3.5  จะมีการจัดท าเอกสารการเงินเผยแพร่ เพื่อความเข้าใจของคณะ
ครูและบุคคลอื่นอย่างสม่ าเสมอ 
     3.4  จากการน าแผนไปปฏิบัติ 
      3.4.1  ระเบียบการติดตามและควบคุมการใช้จ่าย จะถูกก าหนดอย่าง
เหมาะสม 
      3.4.2  สามารถจะถ่ายโอนประเภทของเงินได้เมื่อความต้องการเปลี่ยนไป 
     3.5  จากการประเมินผล 
      3.5.1  ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า จะมีการตรวจสอบแผนงานของโรงเรียนและ
มีการประเมินผลความก้าวหน้าตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
      3.5.2  จะมีการประเมินผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรอย่างชดัเจน 
 

    คีท (Keith, 1981 อ้างใน กรกนก  บุญชูจรัส, 2552) ได้เสนอการบริหารแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบต่าง ๆ คือ 
    รูปแบบที ่1 การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative management) เป็นการ 
บริหารที่ฝ่ายบริหารปรึกษาหารือที่จะตัดสินใจ โดยฝ่ายบริหารจะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดใน
ประเด็นที่ตนเองต้องการปรึกษา แต่โดยทั่วไปมักกระตุ้นให้คิดในแง่มุมที่สนับสนุนความคิดของตนเอง
หลังจากนั้นจึงตัดสินใจ การบริหารแบบนี้ผู้บริหารมักจะไม่น าทุกเรื่องมาปรึกษาหารือกับลูกน้อง แต่
จะสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของการปรึกษาหารือ ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการบริหารลักษณะนี้
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คือ การที่ฝ่ายบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง และผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะได้เห็นว่าความคิดของพวกเขาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
    รูปแบบที่ 2 การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) เป็นการ
บริหารที่ใช้ความคิดจากกลุ่มให้เป็นประโยชน์โดยให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ละ
คนมีเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน (one man–one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุ่มโดยสมาชิกทุกคน
มีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นและโน้มน้าวคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามผู้บริหารแบบประชาธิปไตยอาจใช้
สิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็นของกลุ่มได้กรณีท่ีความเห็นนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
    รูปแบบที่ 3 การบริหารแบบคณะท างาน (work committees) เป็นการบริหารที่
น ามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนางาน เช่น บริษัทต้องการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ต้องการลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต้องการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลง เป็นต้น ปัญหาและความต้องการเหล่านี้สามารถใช้
การบริหารแบบคณะท างานเข้ามาปรับปรุงแก้ไขได้ โดยการตั้งคณะท างานให้มีหน้าที่ศึกษาหาวิธีการ
ในการแก้ไขปรับปรุง โดยปกติคณะท างานจะประกอบด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ก็อาจเป็นฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ โดยคณะท างานอาจเป็นคณะท างานกลุ่มเล็ก ๆ หรือคณะท างานคณะใหญ่ที่ให้คนงาน 
ทุกคนร่วมเป็นคณะท างานก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่เรื่องที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ตัวอย่างของคณะท างาน
ได้แก่ คณะท างานเพื่อปรับปรุงการท างาน คณะท างานกลุ่มควบคุมคุณภาพ คณะท างานเพื่อความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
    รูปแบบที ่4 การบริหารแบบให้ข้อเสนอแนะ (suggestion programs) เป็นการบริหารที่
มุ่งใช้ความเห็นของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน โดยคนงานเขียนข้อเสนอแนะลงใน
แบบฟอร์มและส่งให้ฝ่ายบริหาร เช่น ส่งไว้ที่กล่องรับข้อเสนอแนะ วิธีการนี้หน่วยงานจะได้ความคิดและ
วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถน ามาแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานได้ โดยผู้เป็นเจ้าของความคิดจะได้รับ
รางวัลตอบแทน   
    รูปแบบที ่5 การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง (middle management 
committees) เป็นการบริหารที่ใช้พลังความร่วมมือจากกลุ่มผู้บริหารระดับกลางโดยผู้บริหาระดับกลาง
ฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมกันศึกษาปัญหาของหน่วยงานและเสนอแนวทางเพื่อการแก้ปัญหานั้นวิธีการนี้
จ าเป็นจะต้องให้กลุ่มของผู้ศึกษาได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และไม่ถูกควบคุมจากผู้บริหารที่สูงกว่า 
การศึกษาปัญหาก็ต้องกระท าอย่างจริงจัง รอบคอบระมัดระวัง ก่อนที่จะเสนอความคิดไปสู่การปฏิบัติ 
    รูปแบบที่ 6 การบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร (codetermination) เป็น
การบริหารที่ยินยอมให้ตัวแทนของฝ่ายคนงานเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารด้วย 
 ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   มัณฑนา..เสมอจิตต์ (2549) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการเปิด
โอกาสให้เกิดการร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ร่วมรับรู้ข่าวสาร 2) ร่วมคิด 3) ร่วม
ตัดสินใจ 4) ร่วมวางแผนและด าเนินการ 5) ร่วมประเมินผล 6) ร่วมรับผิดชอบ และ 7) ร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
   ศักดา  สถาพรวจนา (2549) จัดขั้นตอนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกระดับ ทั่วทั้งสถานศึกษา และหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในภาระงาน
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และหน้าที่บริหาร โดยเข้ามามีส่วนร่วมใน 5 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างหรือการก าหนด 2) การตัดสินใจ     
3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตาม 4) ประเมินผล และ 5) ร่วมรับผลประโยชน์หรือร่วมรับผิดชอบ 
   นาฎพิมล  คุณเผือก (2555) ได้สรุปขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าหมายถึง 
การที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน  
 1)  กระบวนการตัดสินใจ ที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ การก าหนดโครงการ 

 2)  การด าเนินการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ โดย
ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนด้านทรัพยากร  

 3)  การได้รับผลประโยชน์     
 4)  การท าหน้าที่ในการประเมินผลการด าเนินงาน 

 Shadid, et al. (1982 อ้างใน เรณู  ครุฑธาพันธ์, 2556) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการตัดสินใจนั้นประการแรก
ที่สุดที่ จะต้องการคือการก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและ ประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วง เริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ       
การวางแผนและการตัดสินใจในช่วงปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

 ขั้นที่ 2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนที่ เป็นองค์ประกอบการ
ด าเนินงาน โครงการนั้นจะได้มาจากค าถามใครจะท าประโยชน์ให้กับโครงการได้บ้าง และจะท า
ประโยชน์โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการประสานงานเป็นต้น 

 ขั้นที่ 3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น 
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงการ 
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ร่วมทั้งผลประโยชน์ในเชิงบวก และ
ผลที่เกิดขั้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคล และสังคม 

 ขั้นที่ 4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกต คือ ความเห็น 
ความชอบและความคาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปลเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ 
  ยุพา  บุญอนันต์ (2557) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน คือ  
    ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน เป็นการศึกษาสภาพปัญหา สรุปประเด็นปัญหา วิเคราะห์ 
ทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือก ร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
    ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินการ เป็นการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
    ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล เป็นการศึกษาสภาพปัญหา สรุปประเด็นปัญหา 
วิเคราะห์ทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือก ร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
    ขั้นที่ 4 ขั้นการร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการร่วมรับผิดชอบทั้งผลประโยชน์ที่ 
เกิดข้ึน และการไม่บรรลุผลจากการท ากิจกรรมตามแผน  
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  การสังเคราะห์ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ มัณฑนา  เสมอจิตต์ (2549) 
ศักดา  สถาพรวจนา (2549) นาฎพิมล  คุณเผือก (2555) ยุพา  บุญอนันต์ (2557) Shadid, et al. (1982 
อ้างใน เรณู  ครุฑธาพันธ์, 2556)  สรุปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสังเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ  √ √ √ √ √ 5 √ 
 ร่วมรับรู้ข่าวสาร  √    √ 2  
 ร่วมคิด  √   √ √ 3  
 ร่วมวางแผน   √   √ √ 3  
 ร่วมสร้างหรือก าหนด  √    1  
2 การมีส่วนร่วมด าเนินการ √ √ √ √ √ 5 √ 
 ร่วมวางแผนด าเนินการ     √ 1  
 ร่วมให้การสนับสนุน นอกเหนืองานประจ า     √ 1  
 ร่วมลงมือปฏิบัติ ด าเนินงาน กิจกรรม     √ 1  
 ร่วมพัฒนาปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น     √ 1  
3 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน ์ √ √ √ √ √ 5 √ 
 ร่วมรับผลประโยชน์ทางบวก     √ 1  
 ร่วมรับผลประโยชน์ทางลบ     √ 1  
 การได้รับสวสัดิการ สิ่งตอบแทน     √ 1  
 การได้ใช้ประโยชน์         
4 การมีส่วนร่วมประเมินผล √ √ √ √ √ 5 √ 
 การก าหนดแนวทางประเมิน        
 การติดตามความก้าวหน้า         
 เป็นผู้ประเมินผลงาน กิจกรรม หลังด าเนินการ        

 
จากตารางที ่2.1 ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม สรุปจากข้อที่มีความถี่ 5 คือ 1) การมี

ส่วนร่วมตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับ
ผลประโยชน์  4) การมีส่วนร่วมประเมินผล   
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 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
  นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม โดยใช้ค านิยามแตกต่างกันออกไป 
เช่น “รูปแบบ”, “ขั้นตอน” และ “กระบวนการ” การมีส่วนร่วม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอใช้ค าว่า 
“ขั้นตอน” การมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
  กรมสามัญศึกษา (2544) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมว่ามี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
    ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมคิดริเริ่ม และตัดสินใจ 
    ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมวางแผน 
    ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมด าเนินการ 
    ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 
  ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2540) เสนอความเห็นว่า ควรจ าแนกขั้นตอนในการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
    ขั้นที ่1 การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุภายในชุมชนตลอดจนร่วมตัดสินใจ ก าหนดความต้องการของชุมชน และ
มีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้น ๆ 
    ขั้นที ่2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ 
    ขั้นที ่3 การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือด้านทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือ
โดยการบริหารและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 
    ขั้นที ่4 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินว่า โครงการที่ด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผล
นี้อาจเป็นการประเมินผลย่อย (formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของ
โครงการที่กระท า กันเป็นระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด 
  สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ (2548) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
    1) การระดมความคิด คือการคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ในลักษณะของ
การร่วมคิด มิใช่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว บนพื้นฐานของความศรัทธาว่าทุกคนที่เข้ามามี 
ส่วนร่วมนั้นมีศักยภาพ 
    2) การวางแผน คือ น าสิ่งที่ร่วมกันคิดมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการร่วมกัน     
ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย เช่น คน สิ่งของ งบประมาณ เวลา เป็นต้น  
    3) การลงมือท า คือ การลงมือน าแผนงานที่ได้ร่วมกันท าหรือแบ่งงานกัน
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ 
    4) การติดตามประเมินผล คือร่วมกันติดตามผลงานที่ท าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท างานร่วมกันคิด พัฒนา ปรับปรุงให้งานดีขึ้น 
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    5) การรับประโยชน์ร่วมกัน มีทั้งผลประโยชน์ทางรูปธรรมที่ต้องการให้เกิดตาม
กิจกรรมที่ท านั้นและผลประโยชน์โดยอ้อม ต้องมีความส าคัญมาก คือการเรียนรู้จากการร่วมคิดร่วมท า 
และความสัมพันธ์ระหว่างภาคี ที่พัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วม ที่สมานฉันท์ เสมอภาค และเอ้ืออาทรกัน
มากข้ึนเป็นล าดับ 

   เมตต์  เมตต์การุณจิต (2553) ได้จัดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
    1) การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุตลอดจนความต้องการ 
    2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ 
    3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การประชุม การแสดงความคิดเห็น       
การรวบรวมข้อมูล และการตัดสินใจ เป็นต้น 
    4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
    5) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
    6) การมีส่วนร่วมในการเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
 ฉลุศิวิทย์  ดีวงศ์ (2545) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมดังนี้ คือ 
     ขั้นที่ 1 การเริ่มพัฒนา โดยการค้นหาปัญหาตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การก าหนดความต้องการและมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 
    ขั้นที่ 2 การวางแผนพัฒนา โดยการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ วิธีการและแนวทางด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดแหล่งทรัพยากรและทรัพยากรที่จะใช้ 
    ขั้นที่ 3 การด าเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุน ทรัพย์ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ 
หรือเข้ามาบริหารงานประสานงานการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
     ขั้นที่ 4 การรับผลประโยชน์การพัฒนา โดยการรับผลประโยชน์ที่ควรได้รับจาก
การพัฒนา หรือยอมรับผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนา ทั้งด้านวัตถุและจิตใจต่อสังคม หรือบุคคล 
    ขั้นที่ 5 การประเมินผลการพัฒนา โดยการประเมินผลความก้าวหน้าจากการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ท าซึ่งอาจประเมินผลเป็นระยะ ๆ หรือประเมินผลรวมก็ได้ 
 ส านักมาตรฐานการศึกษา ชุดวิชาการประเมินเพื่อพัฒนา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2545) ได้สรุปขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 5 ขั้น  ดังนี้ 
  1.  ขั้นมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจนก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 
  2.  ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 
  3.  ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน 
ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
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  4.  ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการ
พัฒนา ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
  5.  ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วมประเมิน
ว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

โคเฮน และ อัพฮอฟ (1980 อ้างใน ธนวรรณ  สมชื่น, 2548, หน้า 13) ได้จ าแนกขั้นตอน 
ของการมีส่วนร่วมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ การด าเนินการ ผลประโยชน์และการประเมินผล ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือการก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ 
ความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การ 
ตัดสินใจในช่วงด าเนินการ การวางแผนและการตัดสินใจในช่วงปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบการด าเนินการ 
โครงการนั้นจะได้มาจากค าถามใครจะท าประโยชน์ให้กับโครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์โดยวิธี
ใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการประสานงานเป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์นั้น นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วยังจะต้อง
พิจารณาถึงการ กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ร่วมทั้ง
ผลประโยชน์ในเชิงบวก และผลที่เกิดขั้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคล และสังคม 
 ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งส าคัญ
ที่ จะต้องสังเกต คือ ความเห็น ความชอบและความคาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปลเปลี่ยน 
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 
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 การสังเคราะห์ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ .ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2540) กรมสามัญศึกษา 
(2544) ส านักมาตรฐานการศึกษา (2545)  ฉลุศิวิทย์ ดีวงศ์ (2545)  สุชาดา จักรพิสุทธิ์  (2548)           
เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553), Cohen & Uphoff (1977) สรุปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 ตารางสังเคราะห์การมีส่วนร่วม 
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1. มีส่วนร่วมตัดสินใจ  √ √ √ √ √ √ √ 7 √ 
   การริเริ่มโครงการ วางแผน ก าหนด กิจกรรม √ √ √ √ √ √ √ 7 √ 
   ตัดสินใจในการคัดเลือก ลงทุน และการปฏิบัติ กิจกรรม √  √ √  √  4  
   วิธีด าเนินกิจกรรม งาน และ กิจกรรมของสถานศึกษา √   √    2  
   ในการแก้ปัญหา และ สาเหตุ ขณะด าเนินกิจกรรม √    √   2  
2.  มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  √ √ √ √ √ √ √ 7 √ 
   ระดมทรัพยากร ร่วมลงทุน √ √  √ √   4  
   ให้การสนับสนุน นอกเหนืองานประจ า √   √ √   3  
   ร่วมลงมือปฏิบัติ ด าเนินงาน กิจกรรม √   √ √   3  
   ร่วมพัฒนาปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น    √ √   2  
3.   การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์   √ √ √ √ √ 5 √ 
   ได้รับค ายกย่องชมเชย    √    1  
   ผลส าเรจ็เป็นที่ยอมรับ ใช้ประโยชนไ์ด้    √ √   3  
   ได้รับสวัสดิการ สิ่งตอบแทน    √ √   2  
   ได้รับผลประโยชน์ มีความเสมอภาค รับผิดชอบร่วมกัน     √   2  
4.  การมีส่วนร่วมประเมินผล √ √ √ √ √ √ √ 7 √ 
   ก าหนดแนวทางประเมิน √   √    2  
   ติดตามความก้าวหน้า √   √    2  
   เป็นผู้ประเมินผลงาน โครงการ กิจกรรม หลังด าเนินการ 

 

√   √    2  

 
จากตารางที่ 2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ที่มีความถี่ 5 ขึ้นไป สรุป ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ 1. มีส่วนร่วมตัดสินใจ การริเริ่มโครงการ วางแผน ก าหนด กิจกรรม 2. มีส่วนร่วม
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ในการด าเนินการ 3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมประเมินผล  
สรุปจากการสังเคราะห์จากตารางที ่2.1 และ ตารางที ่ 2.2  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการมีส่วน

ร่วม รวมประเด็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมดังตารางที่ 2.3  
 

ตารางท่ี 2.3  ตารางสรุปขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม/การมีส่วนร่วม 
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1 มีส่วนร่วมตัดสินใจ  √ √ √ 
2  มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  √ √ √ 
3   การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์  √ √ √ 
4  การมีส่วนร่วมประเมินผล  √ √ √ 

 
 จากตารางที่ 2.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม เมื่อน ามาพิจารณารวมกัน 
สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1. มีส่วนร่วมตัดสินใจ 2. มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมประเมินผล   

ผู้วิจัยใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากการสังเคราะห์ตารางที่ 2.3 ประกอบแนวความคิด
ของ Shadid, et al. (1982 อ้างใน เรณู  ครุฑธาพันธ์, 2556) และ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ Cohen & 
Uphoff (1980) เป็นเกณฑ์และใช้เป็นตัวแปรต้นในการวิจัยนี้ สรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วม             
4 ประเด็น ดังนี้ 
  1)  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงการมีส่วนร่วมในการคิด
ริเริ่ม วางแผน การด าเนินงานโครงการ งานและกิจกรรมของสถานศึกษา มีส่วนร่วมเก่ียวกับการระดม
ความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นในโครงการ งานและกิจกรรมของสถานศึกษา  มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกโครงการ งานและกิจกรรมของสถานศึกษา  และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การตัดสินใจระหว่างที่มีการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     2)  การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Implementation) หมายถึงการมีส่วนร่วมในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร แรงงาน สถานที่ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา  การมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนงานของสถานศึกษาทั้งงานประจ าและงานทั่วไปอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในสถานศึกษาซึ่งแสดงออกถึงความผูกพันในงาน พร้อม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงาน มีความเห็นชอบและพร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
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     3)  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึงการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ ผลประโยชน์ทางบวก ได้แก่ผู้บริหารให้การ
สนับสนุนและจัดให้มีสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้การยกย่องชมเชยเมื่อผลการ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับ
นับถือจากการร่วมปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จของสถานศึกษา ส่วนผลประโยชน์ทางลบได้แก่ ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษายอมรับข้อผิดพลาด ข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะ ในผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และพร้อมช่วยกันแก้ปัญหา  
    4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงผู้บริหาร ครู ร่วมกัน
ประชุมวางแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ครู 
เป็นผู้ประเมินผลงาน โครงการ กิจกรรม ขณะก าลังด าเนินงาน มีการประเมินผลงาน โครงการ งาน 
กิจกรรม ของสถานศึกษา หลังการด าเนินงานโดยบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่
ผลการประเมินการด าเนินงานให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการด าเนินงาน 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล (effectiveness)  
  ค าว่าประสิทธิผล (Effectiveness) นั้นมีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลายและได้ให้ความหมาย 
ของค าว่าประสิทธิผลคล้ายกัน หมายถึงความสามารถในการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาหลายแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1)  ณัฐณิชา  บัวดี (2550) ความหมายที่ยึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ (Goal Approach) โดย
การยึดผลส าเร็จของเป้าหมาย ผลผลิต Parsons, Caplow, Katz and Kahn เห็นว่าประสิทธิภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีทั้งประสิทธิภาพ คือการบรรลุ
เป้าหมาย และมีความสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสถานศึกษาด้วยจึงจะถือว่าสถานศึกษา
นั้นมีประสิทธิผล  
   2)  ความหมายที่ยึดระบบทรัพยากรเป็นเกณฑ์ (System Resource) เน้นการเป็น
ระบบเปิด ของสถานศึกษาจึงต้องพิจารณายึดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อท าให้วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาบรรลุผล Koontz และ Weihrich (1988 อ้างใน สุทธิพงศ์ ..ยงค์กมล, 2543) ถือว่า
ประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ต้องการด้วยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้น้อยที่สุด ให้ขัดแย้งหรือต่อต้านสิ้นเปลืองน้อยที่สุด  
   3)  ความหมายที่ยึดกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ (Stakeholder Approach)
หมายถึงการสร้าง ความพึงพอใจและการตอบสนองต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เช่น Robbins (1990) กล่าวว่า
ประสิทธิผล สถานศึกษาหมายถึงระดับที่สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ผลส าเร็จระยะสั้นและเป้าหมาย
วิธีการระยะยาวอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ผู้วัดประเมินและระยะของวัฎจักรวงจร
ชีวิตสถานศึกษาและ Gross (1972 อ้างใน สุทธิพงศ์  ยงค์กมล, 2543) เน้นความสมดุลของการปรับตัว
กับการรักษาสภาพ โดยให้สนองตอบความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม  
   Richard L.Daft (2001) ได้ให้ค าจ ากัดความของประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม แนวคิด
ทรัพยากร (Resource Based Approach)ไว้ว่าหมายถึงสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการ สรร



 
 

39 

หาทรัพยากรที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ให้ค าจ ากัด
ความของประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดกระบวนการภายใน (Internal Process 
Approach) ไว้ว่าหมายถึงสถานศึกษาที่มีการจัดการภายในที่ดี มีสุขภาพดี และท างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและราบรื่น สมาชิกในสถานศึกษามีความสุขและพอใจกับสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
ใน สถานศึกษาสามารถประสานการท างานซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ได้ผลผลิตสูง 
  Gibson, et al. (1988) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผล (Effectiveness) 
เป็นเรื่องของการกระท าใด ๆ หรือความพยายามใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้
เกิดขึ้น การกระท าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงและ
ครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและใช้พลังงานน้อยเพียงใด ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 
ระดับ คือ  
    1) ประสิทธิผลของบุคคล คือลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ 
หรือ ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับ 
ความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการ 
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วย 
การเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างสูงสุดแต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยที่สุด  
    2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา เน้นไปที่ผลรวมของสถานศึกษา ซึ่ง Gibson, et al. 
(1988 อ้างใน สมใจ  ลักษณะ, 2552) อธิบายเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาว่าประกอบ
ไปด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวคือ  
     (1)  การผลิต (Production) สถานศึกษามีประสิทธิผล ถ้าสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการผลิต ให้ได้ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา  
     (2)  ประสิทธิภาพ (Performance) สถานศึกษามีประสิทธผิล ถ้าอัตราส่วนระหวา่ง
ปัจจัย ทรัพยากร (Inputs) ที่ใช้กับผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า  
     (3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) สถานศึกษามีประสิทธิผล ถ้าผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาน ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกใน
สถานศึกษา  
     (4) กา รปรั บ เปลี่ ย น  (Adaptiveness) สถานศึ กษา มี ประสิ ทธิ ผลถ้ า
สถานศึกษามีกลไกท่ีสามารถ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  
     (5) การพัฒนา (Development) สถานศึกษามีประสิทธิผล ถ้าสถานศึกษา
สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ของสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตราชสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ได้ให้ความหมายของ   
ค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดข้ึน  
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   ติน..ปรัชญพฤทธิ์.(2552) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า 
หมายถึงระดับที่คนงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

   สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551) ให้ความหมายประสิทธิผลสถานศึกษาหมายถึงระดับการบรรลุ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในด้านการผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  

   พิทยา..บวรวัฒนา (2552) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นเรื่องของการพิจารณาว่า 
สถานศึกษาประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส าหรับค า
ว่าเป้าหมายของสถานศึกษานั้น หมายถึงสภาพการณ์ที่สถานศึกษาปรารถนาให้บังเกิดขึ้นและได้
อธิบายเพิ่มเติมว่าสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล หมายถึงสถานศึกษาที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย.(Goals) 
ที่ตั้งใจไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความส าเร็จของสถานศึกษาในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงใน
การท างานตามเป้าหมาย 

   สุพจน์..ทรายแก้ว (2545) ให้ความหมายประสิทธิผล หมายถึง การท ากิจกรรม      
การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
ทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวังที่ก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน าออก 
   Fiedler (1967) กล่าวว่า ประสิทธิผลคือการที่กลุ่มสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิผลของกลุ่ม 

   Steers (1977) กล่าวว่าประสิทธิผล คือการที่ผู้น าได้ใช้ความสามารถในการแยกแยะ
การบริหารและการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   Hoy & Miskel (1991) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนว่า หมายถึง 
การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคต ิ
ทางบวก สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกบีบบังคับได้ และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
ได้เป็นอย่างดี 
   วิเชียร  วิทยอุดม (2547) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า ความมีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยความมีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุ่มรวมกัน มุมมองความมีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ก็โดยพิจารณาว่าความมีประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นมีมากกว่าผลบวกของความมี
ประสิทธิผลของบุคคลและของกลุ่มรวมกัน สถานศึกษาก็จะมีผลการด าเนินงานที่ดี 
   ชาญณรงค์..สุราสา (2550) ได้อธิบายประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากร ด้านระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และด้านระบบภาคีเครือข่าย 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน คือ ผลส าเร็จ  
อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนั้น ตามโครงการหรือแผนงาน ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้ตั้ง
ไว้หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากน ามาศึกษาแล้วจะพบว่าประสิทธิผลนั้นหมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากที่มีการ
คิดหรือวางแผนที่จะประกอบกิจการใดแล้ว สามารถท ากิจการนั้นให้ส าเร็จได้ตามที่คิดหรือวางแผนไวั 
เรียกว่าการท างานนั้นมีประสิทธิผล 
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   คมกริช  ลิมเรืองวุฒิกุล (2547) ได้อธิบายประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง ผลผลิตหรือการด าเนินงานนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือการที่เราจะ
พิจารณาว่าการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นนั้นมีผลส าเร็จมากน้อยเป็นประการใด เราจะน าผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานไปเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราก าหนดไว้ หากผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็แสดงว่า
การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าประสิทธิผล คือ ตัวการส าคัญที่
จะเป็นเครื่องตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและสถานศึกษาประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด 

   รุจา  รอดเข็ม (2547) ได้อธิบายประสิทธิผลสถานศึกษาไว้ว่า ประสิทธิผลสถานศึกษา
หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน มีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะมีจุดเน้นของการด าเนินการ 3 ด้าน อันได้แก่ 
    1) ความประหยัด หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตหรือการด าเนินกิจกรรม 
    2) ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้า
ความมีประสิทธิภาพวัดได้โดยน าปัจจัยน าเข้าจริงหารด้วยผลผลิตจริง  หากได้ค่าน้อยกว่าแสดงว่ามี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึง การด าเนินกิจกรรมขององค์กรมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
    3) ความมีประสิทธิผล หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
ว่าได้ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาประสิทธิผล  (Effectiveness) เป็น
เครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารว่า การบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งสามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดนั้น
ประสิทธิผลจึงมีความหมายแตกต่างกันตามความเข้าใจของนักวิชาการหรือผู้บริหารของแต่ละ
สถานศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของสถานศึกษาและความส าเร็จของงาน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
   จินศินี  บุญทวี (2555) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึงการที่
สถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษาตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการผสมผสานการคงสภาพสมบูรณ์
ของระบบค่านิยมให้เกิดความพึงพอใจในการท างานตามแนวความคิดของระบบสังคม 
   ธนิต  ทองอาจ (2553) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึงการที่
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้น าได้ใช้ความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มา
ท างานอย่างเสียสละ ขณะเดียวกันผู้น าก็ท าหน้าที่ประสานงานให้งานด้านการจัดการศึกษา            
ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
    1)  ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
    2)  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
    3)  ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
    4)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
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   พิมพรรณ  สุริโย (2552) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่ท างานร่วมกันจนสามารถท าให้นักเรียนใฝ่รู้รักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีความพึงพอใจในการท างาน สามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดล้อมท่ีมากระทบทั้งภายในและภายนอก 
   ยุกตนันท์  หวานฉ่ า (2555) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่ท างานร่วมกันจนสามารถท าให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ 
รักการอ่าน ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นที่พึงพอใจของโรงเรียนและชุมชน 
   เรียม  สุขกล่ า (2553) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 
ความส าเร็จของสถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร ครูที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความสามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
   วิชชุดา  จันทา (2555) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลส าเร็จที่
เกิดขึ้นจากการที่สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
ซึ่งจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือผลงานของกลุ่มซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถใช้ความสามารถและ
ประสบการณ์การบริหารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
   เสาวลักษณ์  โสมะทัต (2553) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 
การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาตัวชี้วัดจากความสามารถของ
สถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกและรวมทั้งสามารถแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษาจนท าให้เกิดความพอใจในการท างาน และสามารถใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 
   สุวรรณา  เทพประสิทธิ์ (2555) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา
หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง สถานศึกษาสามารถปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
   อาภรณ์  อ่อนคง (2556) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่
สถานศึกษาได้ด าเนินงานใด ๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ        
ทีส่ถานศึกษาตั้งไว้และสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎีสถานศึกษาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ (Zamuto, 1982)  

    1) ความหมายที่ใช้ในแนวทางเป้าหมาย (Goal - based Approach) เป็นการ
พิจารณาว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
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    2)  ความหมายที่ใช้แนวทางระบบ (System - based Approach) เป็นการพิจารณาว่า
สถานศึกษาน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
    3) ความหมายที่ใช้แนวทางกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Multiple - Constituencies Approach) 
เป็นการพิจารณาว่าสถานศึกษาสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้
ความส าคัญของประสิทธิผล 
 

   ไซน์ (Schein, 1973) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง สมรรถภาพ 
(Capacity) ของสถานศึกษาที่จะอยู่รอด (Survive) การปรับตัว (Adaptation) การด ารงสภาพ (Maintain) 
และการเจริญเติบโต (Growth) ไม่ว่าสถานศึกษาจะมีหน้าที่ใดจะต้องกระท า ให้ลุล่วงไป 
   ไฟด์เลอร์ (Fiedler, 1967) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่
กลุ่มบุคคลสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยนัก
การศึกษาในต่างประเทศมีความคิดเห็นว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาหมายถึงความสามารถของ
นักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และสูงกว่าที่คาดไว้ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกของบุคคลสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับครู
อาจารย์ได้ เป็นการด าเนินกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่และตอบสนองต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทุกฝ่ายรวมทั้งการพัฒนาตนเองและสังคมด้วย (Hoy & Miskel, 1991, p 398) 
   มอทท์ (Mott, 1972 อ้างใน Hoy and Miskel, 1991) ให้ความหมายของประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาในแง่ของความสามารถในการผลิตความสามารถใน
การปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุ่น โดยได้เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 
    1) ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
    2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
    3) ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
    4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 

   Reid & Peter (1988) ให้ความหมายของประสิทธิ ผลของสถานศึกษา  หมายถึ ง  
ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะที่บางคนเห็นว่าประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง ความสามรถในการจัดสรรทรัพยากรให้สมาชิก 

   ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Furguson, 1985) ให้ความหมายของประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง 
    1) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก 
    3) ความพึงพอใจในการท างานของครู 
   ฮอล (Hall, 1991) ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง 
ความสามารถของสถานศึกษาในการแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่หาได้
ยากและมีคุณค่าซึ่งจะน าไปสนับสนุนการด า เนินงานของสถานศึกษา 
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   โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) กล่าวว่า ประสิทธิผลสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สามารถด าเนินการสอน การบริหาร การจัด
กระบวนการเรียนการสอน จนนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

   เรียม  สุขกล่ า (2553) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความส าเร็จของ
โรงเรียนที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ประสิทธิผลเกิดจากครูใช้ประสบการณ์และความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน สามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงปรับทัศนคติของ
นักเรียนเป็นทางบวก พัฒนาโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อม มีความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

   ประไพ  อุดมผล (2554) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การที่สถานศึกษาสามารถท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็นผลทางบวกต่อสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนา
สถานศึกษา กับสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในสถานศึกษา และการแก้ไขปัญหา ซึ่งท าให้เกิดความ
พึงพอใจต่อ  การปฏิบัติงาน 

   ยุกนันต์  หวานฉ่ า (2555) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนที่ท างานร่วมกัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจนนักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
เรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถของครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสภาพจากสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

   เดสเลอร์ (Dessler, 1986 cited in Bennis, 1971) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่สถานศึกษาก าลังเผชิญอยู่ คือ การอยู่รอด 
ดังนั้นตัวแปลที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการแก้ปัญหา 

   Reid & Peter (1988) ได้สอบถามความคิดเห็นและประสบการณ์ของครูใหญ่ที่ก าลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษา พบว่า ครูบางคนให้ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนว่า
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะที่บางคนเห็นว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียน หมายถึงความสามารถในการจัดทรัพยากรให้แก่สมาชิก 
   ผู้วิจัยสรุปประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าของสถานศึกษา หรือการที่สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้น
และประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษารู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น 
รวมทั้งความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของสถานศึกษา อย่างคุ้มค่าและสถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.3 องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา  
   Scheerens and Bosker (1997) กล่าวว่าองค์ประกอบของที่ส าคัญที่เกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้แก่ 1) ความมีภาวะผู้น า 2) หลักสูตรมีคุณภาพ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ 3) การมุ่งเน้น
ความส าเร็จ 4) มีเวลาเพื่อการเรียนรู้สูงสุด 5) มีข้อมูลย้อนกลับและการกระตุ้นจูงใจ 6) มีบรรยากาศ
ห้องเรียนที่ดี 7) มีบรรยากาศโรงเรียนที่ดี 8) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 9) มีการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบอิสระ 10) การประเมินผลที่ดี 11) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร 12) มีโครงสร้าง
การเรียนการสอนที่ดี และ 13) มีตัวแบบการเรียนการสอนที่ใหม่และทันสมัย 
    Smith & Purkey (1986) องค์ประกอบของที่ส าคัญที่ เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ได้แก่ 1) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 2) วางแผนและจัดหลักสูตรที่ดี 3) มุ่งเน้นการจัดการที่
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โรงเรียนโดยตรง 4) ให้เวลากับการท างาน 5) ตระหนักในความส าคัญของวิชาการ 6) จัดบรรยากาศที่ดี    
7) ส านึกในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 8) ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครอง  9) มีเป้าหมาย
ชัดเจนและคาดหวังสูง 10) มีการพัฒนาบุคลากร 11) ให้ความมั่นคงแก่บุคลากร และ 12) มีการ
วางแผนแบบร่วมมือ 

   กิ๊บสัน, ไอวานซีวิข และดอนเนลลี (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1982 อ้างใน นิคม 
กันตะคะนันท,์ 2548) ได้สรุปจากการรวบรวมงานวิจัยว่า เครื่องบ่งชี้ของความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) การปรับตัว (Adaptiveness) การพัฒนา (Development) และการอยู่รอด (Survival) 
 2.2.4 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 

   Pounder (1999) ได้ศึกษาเกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์กร ตามกรอบความคิดการ
แข่งขันคุณค่าในมิติประสิทธิผล 9 ด้าน คือ 
    1) ผลผลิต-ประสิทธิภาพ 
    2) คุณภาพ 
    3) ความสามัคคี มีขวัญก าลังใจ 
    4) ความพร้อมในการปรับตัว 
    5) การจัดการข่าวสาร - การติดต่อสื่อสาร 
    6) ความเจริญเติบโต - ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร 
    7) การวางแผนก าหนดเป้าหมาย 
    8) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    9) ความม่ันคง - การควบคุม 

   Hoy & Furguson (1985 cited in Parsons, 1960) ได้ เสนอแนวคิดในการวัด
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 

    1) การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation) 
    2) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 
    3) การบูรณาการ (Integration) 
    4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) 

   Parson (1960 cited in Hall, 1991) เสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิผลขององค์กรไว้ ดังนี้ 
    1) การปรับตัว (Adaptation) 
    2) การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) 
    3) การบูรณาการ (Integration) 
    4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) 
 

 พหุเกณฑ์ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991 อ้างใน ญาณิศา  บุญจิตร์, 2552) เสนอ
รูปแบบบูรณาการโดยเพิ่มลักษณะการประเมินประสิทธิผลสถานศึกษาเป็น 3 ประการ คือ พหุเกณฑ์ 
(multiple criteria) มิติเวลา (time dimension) และกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้อง สรุป ตัวบ่งชี้พหุเกณฑ์ 
4 ประการ ได้แก่ 
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              1) การปรับตัว (Adaptation ) เป็นหน้าที่ของระบบของสถานศึกษาที่จะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมให้ได้ เช่น โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องจุดประสงค์ของสิ่งแวดล้อมและกลุ่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพยายามเปลี่ยนรูปให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ภายนอก 
              2) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) เป็นการมุ่งให้บรรลุเป้าหมายของ
ระบบ ได้แก่ กระบวนการของสถานศึกษา การประสานงาน และความสัมพันธ์ทางสังคมให้มีลักษณะ
เป็นหน่วยเดียวกัน (single unity) 
              3) การบูรณาการ (Integration) เป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมภายในระบบ 
ได้แก่ กระบวนการของสถานศึกษา การประสานงาน และความสัมพันธ์ทางสังคมให้มีลักษณะเป็น
หน่วยเดียวกัน (single unity) 
              4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) เป็นการรักษาความมั่นคงของคุณค่า
ของระบบ ได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมและระบบการจูงใจ 

          มิติในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
           มิติเวลา (time dimension) การประเมินสิทธิผลสถานศึกษา สิ่งที่เป็นเกณฑ์ประเมิน
เกี่ยวข้องกับเวลา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (short - term) ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การ
ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา เกณฑ์ในระยะสั้นนั้น จะประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขวัญก าลังใจ 
ความพึงพอใจในการท างาน และความจงรักภักดี เกณฑ์ระยะกลาง จะประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาแผนการสอน ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ครู อาจารย์ และความส าเร็จของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว และเกณฑ์ระยะยาว คือ ความสามารถในการ
อยู่รอดของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพอใจของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง   

          กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง (Multiple Constituencies) ใช้ค่านิยมและความคิดของกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะสะท้อนถึงเกณฑ์ประสิทธิผล เป็นความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มภายในหรือภายนอก
สถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้เกณฑ์ประสิทธิผลสอดคล้องกับความ    
พึงพอใจของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง มโนทัศน์นี้จึงเป็นการประเมินประสิทธิผลสถานศึกษาตามแนวทาง    
เชิงสัมพันธ์กับภาพการณ์ (Relativistic Multiple - Contingency Approach) 
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ตารางท่ี 2.4 รูปแบบบูรณาการของประสิทธิผลสถานศึกษาฮอย และมิสเกล  
 
 

มิติของประสิทธิผล  สิ่งที่พิจารณา ตัวบ่งชี้ประสิทธิผล 
การปรับตัว  เวลา ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)  
(Adaptation)  กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง นวัตกรรม (Innovation)  
   ความก้าวหน้า (Growth) 
   การพัฒนา (Development) 
การบรรลุเป้าหมาย  เวลา ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
(Goal attainment)  กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คุณภาพ (Quality) 
   การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource acquisition) 
   ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การบูรณาการ  เวลา ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
(Integration)  กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง บรรยากาศองค์การ (Climate) 
   การติดต่อสื่อสาร (Communication)  
   ความขัดแย้ง (Conflict) 
การรักษาแบบแผน  เวลา ความจงรักภักดี (Loyalty)   
วัฒนธรรม  กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ความสนใจในชีวิตร่วมกัน (Central life interests) 
(Latency)   การจูงใจ (Motivation)  
 

  ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ (Identity) 
 
ที่มา : Hoy and Miskel (1991 อ้างใน ญาณิศา บุญจิตร์, 2552)  
 
 รูปแบบบูรณาการของฮอยและมิสเกลเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมแนวทางการศึกษา
ประสิทธิผลสถานศึกษา เป็นการบูรณาการแนวทางการบรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ 1) การปรับตัว         
2) การบรรลุเป้าหมาย 3) การบูรณาการ 4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  
 2.2.5 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 มีผู้ให้แนวคิดในเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาที่หลากหลายแตกต่างกัน   
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีแนวคิด ที่สอดคล้องกันน ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ โดยเปรียบเทียบตาม
แนวคิดของ กิ๊บสัน, ไอวานซีวิข และดอนเนลลี (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1982 อ้างใน นิคม     
กันตะคะนันท์, 2548) Hoy & Furguson (1985)  Parsons (1960) Hoy & Miskell (1991) และ Pounder 
(1999) ตามตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 การสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
 

ประสิทธิผล/ดา้น 
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1  การปรับตัว (Adaptation)  √ √ √ √ 4 √ 
  ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) √   √  2  
  นวัตกรรม (Innovation)    √  1  
  ความก้าวหน้า (Growth)  √  √  2  
  การพัฒนา (Development) √ √  √  3  
2  การบรรลุเปา้หมาย (Goal attainment)  √ √ √ √ 4 √ 
  ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) √ √  √  3 √ 
  คุณภาพ (Quality) √ √  √  3 √ 
  การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource acquisition)    √  1  
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) √   √  2  
3  การบูรณาการ (Integration)  √ √ √ √ 4 √ 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) √   √  2  
  บรรยากาศองค์การ (Climate)    √  1  
  การติดต่อสื่อสาร (Communication)  √  √  2  
  ความขัดแย้ง (Conflict)    √  1  
4  การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency)  √ √ √ √ 4 √ 
  ความจงรักภักด ี(Loyalty) √ √  √  3  
  ความสนใจในชีวิตร่วมกัน (Central life interests)    √  1  
  การจูงใจ (Motivation)    √  1  
  ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ (Identity)    √  1  
   
 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้หลักการแนวคิดในรูป
ของพหุเกณฑ์หรือการบูรณาการของ Hoy and Miskel (1991 อ้างใน ญาณิศา  บุญจิตร์, 2552) เป็นหลัก
และจากตารางสังเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การประเมินพื้นฐาน 4 ประการ  ได้แก่  
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   1) การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง สถานศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว
เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
ภายในของสถานศึกษา ให้มีความทันสมัยและเหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยมีตัวบ่งชี้คือ 
      (1) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง การที่ผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทั้งวิธีการและ
ขั้นตอนการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
เหมาะสมกับยุคสมัย การน าแนวคิดและหลักการบริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับตัวทันต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  
        (2) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง 
       (3) ความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา มีการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวน
นักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ระบบงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษามีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรฯ ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบงานของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
       (4) การพัฒนา (Development) หมายถึง คณะครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  สถานศึกษาได้
พัฒนางานให้เป็นระบบและกระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     2)  การบรรลุ เป้าหมาย (Goal Attainment) หมายถึง การบรรลุ เป้ าหมายของ
สถานศึกษา ได้แก่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตร
ทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ และการประเมินผล.นักเรียนส าเร็จการศึกษา
ตามทีว่างเป้าหมายไว้ โดยมีตัวบ่งชี้คือ 
    (1)  ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมของ
สถานศึกษา ท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย 
และด้านทักษะพิสัย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น แสดงความเคารพ เชื่อฟัง ครูอาจารย์
ผู้มีพระคุณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร และ
สถานศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
      (2)  คุณภาพ (Quality) หมายถึง ระดับของการตอบสนองต่อการจัดการเรียน    
การสอน สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผลการสอบ O-net ของนักเรียนไม่
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของทั้งประเทศ นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
และตรงตามที่นักเรียนปรารถนาได้ สถานศึกษาได้รับชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในการ
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ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา ครูผู้สอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีศักยภาพ ได้อย่างต่อเนื่อง     
    (3)   การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition) หมายถึง การได้รับการจัดสรร
งบประมาณตรงกับหมวดหมู่ เพียงพอต่อการบริหารงาน ได้รับการจัดสรรจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียน
เป็นไปตามข้อก าหนดของ ก.ค.ศ. มีงบประมาณพร้อมใช้ให้กับทุกฝ่ายงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
มีอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ การบริหาร
จัดการครูผู้สอนได้ตรงตามวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา หรือตรงกับสาขาวิชาที่ถนัด 
   (4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่สูญเสียไปเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด โดยสถานศึกษามีการวางแผน
ก าหนดกรอบอัตราบรรจุครูชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการก าหนดมาตรฐานกรอบเวลาในการใช้
งบประมาณ มีการบริหารเวลาเพื่อลดเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์และลดขั้นตอนงานที่ไม่
จ าเป็น ท าให้สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด    
 3)  การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การเชื่อมประสานกลมกลืนกันของแผนงาน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถานศึกษา การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ โดยมีตัวบ่งชี้ 
  (1) ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ทัศนคติ หรือความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท า
อยู่ว่ามีคุณค่าน่าสนใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เป็น
ความรู้สึกชอบงาน มีเจตคติที่ดีต่องาน รู้สึกเต็มใจ และมีความผูกพันกับงาน  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาแห่งนี้ มีความผูกพันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ยินดีอุทิศเวลาปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากหน้าที่ประจ า มีความภาคภูมิใจในผลของความส าเร็จและชื่อเสียงที่ได้มาของสถานศึกษา 
  (2) บรรยากาศองค์การ (Climate) หมายถึง สภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา มีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกันเปิด
โอกาสให้ครูและบุคลากรแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี สถานศึกษามีอาคารสถานที่สะอาด 
ร่มรื่น เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความจริงใจต่อกัน มี
การเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกัน 
  (3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารภายใน
สถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง คณะครูและบุคลากรได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ถูกต้อง ทันเวลา มีการขอค าปรึกษาจากผู้บริหารเมื่อเกิดปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
ในเรื่องของงาน เกิดความรู้สึกสบายใจที่ได้สื่อสารกับผู้บริหารในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ มีการสร้างความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  (4) ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความ
แตกต่างในเรื่องของความสนใจ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนการแสดงออกอันเนื่องมาจากความเชื่อ 
ตามแนวความคิดของตน การรับรู้ ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
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บริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในโดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความถูกต้อง 
ตามหลักการและเหตุผล มีความยุติธรรมตรงไปตรงมา รับฟังข้อขัดแย้งจากทุกฝ่ายเพื่อน ามาสู่การ
แก้ปัญหาร่วมกัน       

             4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) เป็นการรักษาความมั่นคงของคุณค่าของ
ระบบภายในสถานศึกษา ได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมและระบบการจูงใจ โดยมีตัวบ่งชี้คือ  
    (1)  ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ พฤติกรรมที่เกิดจากความผูกพันทางด้าน
จิตใจของคณะครูและบุคลากรที่มีต่อสถานศึกษา โดยมีความรัก ความผูกพัน และศรัทธาต่อ
สถานศึกษา เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา เชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติทางวินัยที่ใช้ยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน 
     (2)  ความสนใจในชีวิตร่วมกัน (central life interest) การที่บุคลากรใน
สถานศึกษามีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรท างานร่วมกันอย่างเป็นทีมงานเดียวกัน โดยครูและบุคลากร
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา และปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนโดยมุ่งไปที่ผลส าเร็จ
และคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 
  (3) การจูงใจ (motivation) กลวิธีที่ท าให้เกิดการกระท าด้วยความเต็มใจและ
ท ากิจกรรมนั้นต่อไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ ได้รับเลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสม ได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบ
เกียรติบัตร ในการปฏิบัติงานที่ส าเร็จด้วยดี ได้รับการประเมินผลงาน พิจารณาความดีความชอบ ด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 
    (4)  ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ ( identity) ลักษณะที่เหมือนกันหรือมี
ร่วมกัน เป็นการรู้คิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่องบทบาท มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ เกิด
จิตส านึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา มีความรักความสามัคคี สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

  2.2.6 ขนาดของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   ขนาดของสถานศึกษามีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนไม่เท่ากัน 
ดังนั้นจึงต้องแบ่งขนาดของสถานศึกษาออกเป็นขนาดต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความจ าเป็น เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา การจัดระบบระเบียบให้ครูและบุคลากร เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
เป็นการจัดการภายในของสถานศึกษา จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นของผู้บริหารที่จะต้องมอบหมายงาน 
(delegation) และอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (authority) โดยมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Robbins, 1996)  
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ แบ่งขนาด
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่    
   1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   จ านวนนักเรียน           1   -   500  คน 
       2)  สถานศึกษาขนาดกลาง  จ านวนนักเรียน   501 - 1,500  คน 
         3)   สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวนนักเรียน         1,501 - 2,500    คน 
         4)  สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวนนักเรียน ตั้งแต่       2,501       คนขึ้นไป 
  
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 บวรลักษณ์  ศักดิ์วิไลพร (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1        
2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 103 คน ครูผู้สอน
จ านวน 320 คน รวมจ านวน 423 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลงานวิชาการทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ยุกตนันต์  หวานฉ่ า (2555) ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1          
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 2) ระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอ
คลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 285 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
สถานศึกษา และ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ            
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  มนสิการ  แดขุนทด (2556) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 2) ศึกษา
ระดับประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 260 คน ผลการศึกษาพบว่า         
(1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (2) ประสิทธิผลด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการมาตรการส่งเสริม ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการ
จัดการศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล    
ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5  โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  อนงค์  อาจจงทอง (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2      
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่มประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสถานศึกษา และ        
2) ครูผู้สอนที่ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา รวมจ านวน 357 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r = 0.649) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  โศภิตา  คล้ายหนองสรวง (2558) วิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
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สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวน 327 คน  
ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านการไว้วางใจกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ โดยมีค่าอ านาจ
พยากรณ์เท่ากับ 58.10 เปอร์เซ็นต์  
  ไพลิน  ทิพย์กรรณ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1      
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) ระดับคุณภาพผู้เรียน และ   
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 103 คน และครูที่
ปฏิบัติการสอน จ านวน 322 คน รวมจ านวน 425 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  กัญวัญญ์   ธารีบุญ (2557) ได้วิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย 2) ประสิทธิผลการ
ท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัย และ 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ประชากรได้แก่ 
โรงเรียนเอกชนสายสามัญ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มี
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จ านวน 321 โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้
ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 175 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล 
คือ ผู้บริหารโรงเรียน แห่งละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 298 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความผูกพันต่อองค์กร 
การพัฒนาทีมงาน การกระจายอ านาจ ความไว้วางใจกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การ
ตัดสินใจร่วมกัน การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษา 
และเข้าใจธรรมชาติของสถานศึกษา 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของผู้บริหารประกอบด้วย 12 
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องค์ประกอบ คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ บรรยากาศการกับภายนอก ท างานที่ปราศจาก
พิธีรีตอง การมีส่วนร่วม การรับฟังซึ่งกันและกัน ความไม่เห็นด้วยในทางบวก ความเห็นพ้องกัน การ
สื่อสารที่เปิดเผย บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ภาวะผู้น าร่วมความสัมพันธ์รูปแบบการ
ท างานที่หลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็น
อิสระในการบริหารสถานศึกษา (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อสถานศึกษา (r = 0.58) และด้านการ
ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (r = 0.43) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม 
เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 2.3.2 งานวิจัยตา่งประเทศ 
  Meegen (1986) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมในการวางแผนและคุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก ในรัฐวิสคอนชิน มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวคิดของบุคลากรที่เกี่ยวกับคุณภาพโรงเรียน  พบว่า          
การวางแผนคือ หลักสูตร ทั้งนี้ครูใหญ่มีทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรียนในแง่บวก
มากกว่าครูทั่วไป 
  Person (1994) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
รับรู้ประสิทธิผลของสถาบันของวิทยาลัยชุมชนในนอร์ทแคโรโลนา  โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญกับประสิทธิผล และพบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารไม่มีผลต่อการรับรู้ใน
ประสิทธิผลของวิทยาลัย 
  Baksh (1995) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเจตคติใน
การท างาน พบว่า ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติถูกพบระหว่างโปรแกรมการมีส่วนร่วม และความ
พึงพอใจในค่าตอบแทน ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในการมีอิสระในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความ
พึงพอใจในโอกาสที่จะก้าวหน้าและความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  Porter (1995) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ของวิทยาลัยชุมชน เมื่อบรรณารักษ์ของวิทยาชุมชนเผชิญกับความต้องการการ
บริหารที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติเทคโนโลยีข้อมูล ความกดดันด้านการบริการภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ 
และโอกาสความก้าวหน้าที่จ ากัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อ
ความพึงพอใจทางจิตวิทยา สังคม ความต้องการของการบรรลุความต้องการด้วยทฤษฎีของ Maslow และ 
Herzberg ในทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ของการบริหารงานตามทฤษฎี Y ทฤษฎีสถานการณ์ 
  ไอแซกสัน (1997 อ้างใน โศภิตา  คล้ายหนองสรวง, 2558) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผลกระทบของการแก้ปัญหาเรื่อง ผลการปฏิบัติงาน (นวัตกรรม) ระหว่างเภสัชกรในโรงพยาบาล การ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของความเป็นอิสระ บัญชีแสดงลักษณะของงานบรรยากาศ
ขององค์กร การแก้ปัญหา การตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม การขาดการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน การให้รางวัลส าหรับการเปลี่ยนแปลง การท้าทายและความมั่นคงในการพึ่งพานวัตกรรมที่
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เปลี่ยนแปลงไปการวิเคราะห์ในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์เหล่านี้ใช้ ANOVA พบว่า ต าแหน่งงานแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
  จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ สรุปได้ว่าการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision 
Making) การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาแบบแผน
วัฒนธรรม และการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ระดับ .01  
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บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล           
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลได้ด าเนินการตามล าดับ ขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากร  
    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้จ านวนครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 108,560 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา 2,359 โรงเรียน  
 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 พ.ศ. 2562  
 
 

ล าดับ สพม./จังหวัด โรงเรียน จ านวนครู 
1 สพม.เขต 1 กทม. 67 4,299 
2 สพม.เขต 2 กทม. 52 5,114 
3 สพม.เขต 3 นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา 47 2,852 
4 สพม.เขต 4 ปทุมธานี- สระบุรี 43 3,132 
5 สพม.เขต 5 อ่างทอง-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท 64 2,546 
6 สพม.เขต 6 สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา 55 3,484 
7 สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว 44 1,807 
8 สพม.เขต 8 ราชบุรี-กาญจนบุรี 55 2,753 
9 สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี-นครปฐม 61 2,910 
10 สพม.เขต 10 สมุทรสาคร-เพชรบุรี-ประจวบฯ 60 2,598 
11 สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี-ชุมพร 66 2,848 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
ล าดับ สพม./จังหวัด โรงเรียน จ านวนครู 
12 สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง 98 3,873 
13 สพม.เขต 13 กระบี่-ตรัง 44 2,171 
14 สพม.เขต 14 พังงา-ภูเก็ต-ระนอง 27 1,418 
15 สพม.เขต 15 ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส 46 1,498 
16 สพม.เขต 16 สงขลา-สตูล 53 2,756 
17 สพม.เขต 17 จันทรบุรี-ตราด 39 1,428 
18 สพม.เขต 18 ชลบุรี-ระยอง 50 3,808 
19 สพม.เขต 19 หนองบัวล าภู-เลย 52 2,066 
20 สพม.เขต 20 อุดรธานี 63 2,638 
21 สพม.เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ 56 2,068 
22 สพม.เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร 81 2,295 
23 สพม.เขต 23 สกลนคร 45 2,188 
24 สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 55 1,969 
25 สพม.เขต 25 ขอนแก่น 84 3,342 
26 สพม.เขต 26 มหาสารคาม 35 1,652 
27 สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 60 2,521 
28 สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ-ยโสธร 83 3,129 
29 สพม.เขต 26 อุบลราชธานี 81 3,796 
30 สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 37 1,714 
31 สพม.เขต 31 นครราชสีมา 50 3,314 
32 สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 66 3,183 
33 สพม.เขต 33 สุรินทร์ 85 2,718 
34 สพม.เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 42 2,214 
35 สพม.เขต 35 ล าพูน-ล าปาง 45 1,840 
36 สพม.เขต 36 พะเยา-เชียงราย 59 2,602 
37 สพม.เขต 37 แพร่-น่าน 46 1,821 
38  สพม.เขต 38 ตาก-สุโขทัย 47 1,871 
39 สพม.เขต 39 อุตรดิตถ์-พิษณุโลก 57 2,221 
40 สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 39 1,545 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ล าดับ สพม./จังหวัด โรงเรียน จ านวนครู 
41 สพม.เขต 41 ก าแพงเพชร-พิจิตร 62 2,254 
42 สพม.เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี 58 2,304 
 รวม 2,359 108,560 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562) 
  
 3.1.2   กลุ่มตัวอย่าง สุ่มจากจ านวนประชากร เป็นครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 โดยการเปิดตารางก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จากจ านวนประชากร 108,560 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 
คน และผู้วิจัยพิจารณาเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 25 หรือ 96 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของ
แบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง 480 คน  
 ท าการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) สรุปดังนี้ 
 1) การค านวณเพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 
โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของ บุญชม ศรีสะอาด จ านวนประชากรหลักร้อย ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
15 - 30 % ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้ร้อยละ 15 ของจ านวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างจากเขตพื้นท่ีการศึกษา (15 x 42)/100 = 6.3 หรือ 6 สพม.   

 2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการ
บริหารการศึกษา โดยยึดหลักการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ ตามส านักงานราชบัณฑิตยสภา (กระมล 
ทองธรรมชาติ และคนอื่น ๆ, 2546) แบ่งเป็น  6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 6 สพม. ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 1 สพม. ต่อ 1 ภาค  
 3) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้ 480 คน แบ่งเป็น 6 สพม. จะได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละ 1 สพม. 
จ านวน 480/6 = 80 คน โดยในแต่ละ สพม. ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 2 โรงเรียน ขนาดใหญ ่2 โรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน ในแต่ละภาคจะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 80/8 = 10 คน โดยด าเนินการสุ่มดังนี้ 
 ขัน้ท่ี 1 สุ่มเลือกภาคต่าง ๆ ท้ัง 6 ภาคตามภูมิศาสตร์ โดยท าการสุ่มอย่างง่าย ผลการสุ่มได้ 
1) ภาคเหนือ 2) ภาคกลาง 3) ภาคตะวันออก 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) ภาคตะวันตก และ 6) ภาคใต้ 
 ขั้นท่ี 2 สุ่มเลือก สพม. ภาคละ 1 สพม. รวมท้ังส้ิน  6 สพม สรุปจากการสุ่มได้ คือ     
1) ภาคเหนือ สพม. เขต 34 2) ภาคกลาง สพม. เขต 2 3) ภาคตะวันออก สพม. เขต 18 4) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 31 5) ภาคตะวันตก สพม. เขต 8 และ 6) ภาคใต้ สพม. เขต 16 
 ขั้นที่ 3 สุ่มเลือก จังหวัด ของแต่ละ สพม. สรุปจากการสุ่มได้ คือ 1) ภาคเหนือ สพม.
เขต 34 เชียงใหม่ 2) ภาคกลาง สพม. เขต 2 กทม. 3) ภาคตะวันออก สพม. เขต 18 ชลบุรี            
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4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 5) ภาคตะวันตก สพม.เขต 8 ราชบุรี และ           
6) ภาคใต้ สพม. เขต 16 สงขลา 
 ขั้นท่ี 4 สุ่มเลือกโรงเรียนของแต่ละ สพม. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามจังหวัดท่ีสุ่มได้เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2 โรงเรียน  ขนาดกลาง 2 โรงเรียน ขนาดใหญ่  2 โรงเรียน               
และขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน รวมเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 8 โรงเรียน รวมโรงเรียนท้ังหมด จ านวน 
8 x 6 = 48 โรงเรียน 
 ขั้นท่ี 5 จากการค านวณจ านวนครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งค านวณได้ 480 คน และ
จ านวนโรงเรียน 48 โรงเรียน โดยผู้วิจัยก าหนดให้ทุกโรงเรียนมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากันทุก
โรงเรียน ดังนั้นคิดเป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 480/48 = 10 คน ไม่ค านึงถึงจ านวนประชากรของ
แต่ละโรงเรียนซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงล าดับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย 
 

(1) 
ภาค 

 

(2) 
สพม. 
เขต 

(3) 
จังหวัด 

(4) 
ขนาด

โรงเรียน 

(5) 
ช่ือโรงเรียน 

 

จ านวน
ครู 

(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

เหนือ 34 เชียงใหม่ 

เล็ก สันติสุข 27 10 
เล็ก ไชยปราการ 38 10 
กลาง สะเมิงพิทยาคม 34 10 
กลาง เชียงดาววิทยาคม 49 10 
ใหญ่ สันป่าตองวิทยาคม 127 10 
ใหญ่ สันก าแพง 119 10 
พิเศษ วัฒโนทัยพายัพ 139 10 
พิเศษ ยุพราชวิทยาลัย 182 10 
รวม 715 80 

 
กลาง 

 
2 กทม. 

เล็ก เจ้าพระยาวิทยาคม 20 10 
เล็ก พุทธจักรวิทยา 26 10 
กลาง สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 57 10 
กลาง ดอนเมืองจาตุรจินดา 68 10 
ใหญ่ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 144 10 
ใหญ่ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 95 10 
พิเศษ ฤทธิยะวรรณาลัย 2 230 10 
พิเศษ สุรศักด์ิมนตรี 200 10 
รวม 840 80 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
 

(1) 
ภาค 

 

(2) 
สพม. 
เขต 

(3) 
จังหวัด 

(4) 
ขนาด

โรงเรียน 

(5) 
ช่ือโรงเรียน 

 

จ านวน
ครู 

(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

 
ตะวันออก 

 
18 ชลบุรี 

เล็ก ทุ่งเหียงพิทยาคม 32 10 
เล็ก ผินแจ่มวิชาสอน 21 10 
กลาง พานทอง 75 10 
กลาง อ่างศิลาพิทยาคม 72 10 
ใหญ่ แสนสุข 97 10 
ใหญ่ บางละมุง 134 10 
พิเศษ บ้านบึง (อุตสาหกรรมนุ

เคราะห์) 
193 10 

พิเศษ ชลกันยานุกูล 242 10 
รวม 866 80 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 
31 

นคร 
ราชสีมา 

เล็ก เมืองพลับพลาพิทยาคม 33 10 
เล็ก เทพาลัย 23 10 
กลาง โนนสมบูรณ์วิทยา 61 10 
กลาง สุรนารีวิทยา 2 64 10 
ใหญ่ บุญเหลือวิทยานุสรณ์  114 10 
ใหญ่ จักราชวิทยา 120 10 
พิเศษ สุรนารีวิทยา 342 10 
พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 202 10 
รวม 959 80 

ตะวันตก 8 ราชบุร ี

เล็ก หนองปลาหมอพิทยาคม 19 10 
เล็ก ท่ามะขามวิทยา 22 10 
กลาง ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 55 10 
กลาง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล

กิจพิทยาคม 
56 10 

 

  ใหญ่ บางแพปฐมพิทยา 57 10 
ใหญ่ ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 97 10 
พิเศษ ราชโบริกานุเคราะห์ 277 10 
พิเศษ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 186 10 
รวม 772 80 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
 

(1) 
ภาค 

 

(2) 
สพม. 
เขต 

(3) 
จังหวัด 

(4) 
ขนาด

โรงเรียน 

(5) 
ช่ือโรงเรียน 

 

จ านวน
ครู 

(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

 
ใต้ 
 

16 สงขลา 

เล็ก หาดใหญ่พิทยาคม 35 10 
เล็ก สามบ่อวิทยา 21 10 
กลาง สงขลาวิทยาคม 66 10 
กลาง รัตภูมิวิทยา 58 10 
ใหญ่ วรนารีเฉลิม.จังหวัดสงขลา 191 10 
ใหญ่ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 138 10 
พิเศษ หาดใหญ่วิทยาลัย 218 10 
พิเศษ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

ในพระอุปถัมภ์ฯ 
239 10 

รวม 966 80 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562) 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaires) มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับค าจ ากัดความของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ ประสบการณ์ในการท างานและระดับการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน       
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด   
ประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Rating Scale) คือ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสุด โดยเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนท่ีร่วมกัน 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับ
ผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  มาก 
  3  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดประกอบด้วย 1) การปรับตัว (Adaptation)   
2) การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) 3) การบูรณาการ (Integration) 4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม 
(Latency) เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert (Rating.Scale) การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ    มาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 2) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือตามแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตรวัดส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตรวจสอบรายการ 
 3) น าข้อมูลเพื่อด าเนินการสร้างเป็นเครื่องมือให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 
 4) น าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
พิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาการใช้ภาษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 5) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา.(Content.Validity).หรือหาความ
สอดคล้องระหว่างข้อความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ท่ีก าหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร                     
  สูตร     IOC     =     

∑

𝑵
                                   

                                       

    IOC  หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  ∑  หมายถึง  ผลรวมคะแนนของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

   N   หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
  โดยผู้เช่ียวชาญลงความคิดเห็นและให้คะแนนดังนี้ 
   1  ผู้เช่ียวชาญ ค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 
   0   ผู้เช่ียวชาญ ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 
    -1   ผู้เช่ียวชาญ ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
  เกณฑ์การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) อ้างอิงจาก บทความวิชาการ        
ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์  สุ รพงษ์  คงสัตย์  สืบค้นจากเวบไซต์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
https://www.mcu.ac.th/article/detail/14329 (2563) โดยพิจารณาจากข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง
ต้ังแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงท่ีใช้ได้ ถ้าต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญ   

https://www.mcu.ac.th/article/detail/14329
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 สรุปค่า IOC ของแต่ละข้อค าถามดังนี้ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจ านวน 16 ข้อ มีค่า IOC แต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และ ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ฯ จ านวน 65 ข้อ แต่ละข้อมีค่า IOC = 0.80 - 1.00 
 6) ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ       
ครอนบาค ถ้าแบบสอบถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 - 1.00 ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่น 
(Reliability) ใช้ได้ (คู่มือการวิจัยทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรค า คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try.Out) กับ
ครูผู้สอนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา จ านวน 30 คน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูโรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Excell ตามวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค สรุปได้ค่าจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม 0.943 และ ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา 0.989   
  7) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว น าเสนอประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล  
  8) น าแบบสอบถามมาด าเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องตาม
ค าแนะน าของประธานและกรรมการท่ีปรึกษาอีกครั้ง 
  9) พิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับจริงเพื่อน าไปเก็บข้อมูล 

 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 3.3.1  ติดต่อประสานงานขอหนังสือจากงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลการวิจัย ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 3.3.2  ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัยไปยังสถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู โดยก าหนด วัน เวลาในการรับแบบสอบถามคืน
ภายใน 15 วัน พร้อมกับติดแสตมป์และจ่าหน้าซองส่งกลับทุกฉบับ 
 3.3.3  เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียังไม่ได้รับคืน และส่งแบบสอบถามอีกครั้ง
ในรายท่ีแบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 5 วัน 

3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
จากท่ีได้ส่งแบบสอบถามไปท้ังหมด 480 ชุด ผู้วิจัยได้รับกลับคืนมาจ านวน 430 ชุด คิดเป็นอัตราตอบ
กลับร้อยละ 89.58 
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา จ านวน 430 ชุด 
พบว่าเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จึงน าข้อมูลท้ังหมดมาด าเนินการ ดังนี้ 
 3.5.1 น าข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษาและลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) น ามาแจกแจงความถี่ 
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(Frequency) เป็นรายข้อใช้วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตารางความเรียง 
 3.5.2 น าข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไป
บันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (x̄)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ น าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาแปลความหมายรายข้อ รายด้าน และความหมายในภาพรวม เพื่อ
ทราบว่าระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      
อยู่ในระดับใด การแปลผลค่าเฉล่ียตามหลักเกณฑ์ของช่วงคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
     ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3.5.3 น าข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้น
น าไปบันทึกวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ น าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาแปลความหมายรายข้อ รายด้าน และความหมายในภาพรวม เพื่อทราบ 
ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอยู่ในระดับใด      
การแปลผลค่าเฉล่ียตามหลักเกณฑ์ของช่วงคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
     ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน.(Pearson’s.Product.Moment.Correlation)  
 การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน.หรือบางครั้งเรียกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple.Correlation) โดยใช้สัญลักษณ์ r ข้อมูลหรือระดับการวัดของตัวแปรต้ังแต่มาตราอันตรภาคถึง
มาตราอัตราส่วน โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์ของตัวแปรเป็น x 
แทนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ y เป็นประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r ) จะมีคุณสมบัติดังนี้   
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน จะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤ +1 ความหมายของค่า r คือ 
 1.  ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม 
 2.  ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
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 3. ค่า r เป็นเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์สูงมาก 
 4. ค่า r เป็นเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์สูงมาก 
 5.  ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 6.  ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
  Correlation (r) หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน แปลความหมายค่าได้ดังนี้ 
(Hinkle, 1998, p 118 อ้างใน ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)   
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์     ระดับความสัมพันธ์ 
  0.91 - 1.00   สูงมาก  
  0.71 - 0.90   สูง  
  0.51 - 0.70   ปานกลาง  
  0.31 - 0.50   ต่ า 
  0.00 - 0.30   ต่ ามาก 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
  3.6.1.1 ความถ่ี (Frequency) 
  3.6.1.2 ค่าร้อยละ (%) 
  3.6.1.3 ค่าเฉล่ีย (x̄) 
  3.6.1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.: Standard Deviation) 
 3.6.2 สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.6.2.1 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
  3.6.2.2 หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) 
 3.6.3  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ.เพียร์สัน
(Pearson’s.Product.Moment.Correlation)  
    
 



 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)     
โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 430 คน จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน  
 การวิเคราะห์ผลการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผล
การ ศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   x̄ แทน ค่าเฉล่ีย 

 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Xtot แทน  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 X1 แทน  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
 X2 แทน  การมีส่วนร่วมด าเนินการ 
 X3 แทน  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ 
 X4 แทน  การมีส่วนร่วมประเมินผล 
 Ytot แทน  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 Y1 แทน  การปรับตัว 
 Y2 แทน  การบรรลุเป้าหมาย 

 Y3 แทน  การบูรณาการ 
 Y4 แทน  การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม 
 * แทน มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดับหัวข้อ 
เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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4.1  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
  ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ประสบการณ์
ในการท างาน ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ล าดับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 

(n) 
 ร้อยละ 

1 
 
 

เพศ 
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
126 
304 

 
 
 
 

 
29.30 
70.70 

 

2 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
2.1  ไม่เกิน 10 ปี    
2.2  ต้ังแต่ 10 ปี – 20 ปี 
2.3  ต้ังแต่ 21 ปีข้ึนไป   

 
215 
 137 
 78 

 
 
 
 
 

 
50.00 
31.86 
18.14 

 

3 
 
 

ระดับการศึกษา 
3.1  ปริญญาตรี 
3.2  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
380 
  50 

 
 
 
 

 
88.37 
11.63 

 

4. 
 
 
 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
4.1  ขนาดเล็ก –   มีนักเรียน        1 -   500  คน 
4.2  ขนาดกลาง – มีนักเรียน    501  -  1,500  คน 
4.3  ขนาดใหญ่ – มีนักเรียน  1,501  -  2,500 คน 
4.4  ขนาดใหญ่พิเศษ – มีนักเรียน    2,501     คน ขึ้นไป 

 
110 
110 
108 
102 

 
 
 
 
 
 

 
25.58 
25.58 
25.12 
23.72 

 

 รวม 430  100.00 
   

 จากตารางท่ี 4.1 การศึกษาข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
430 ตัวอย่าง  ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1. เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 และสัดส่วน
ท่ีเหลือเพศชาย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 
 2. ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 10 
ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาต้ังแต่ 10 - 20 ปี จ านวน 137 คนคิดเป็นร้อยละ 
31.86 และสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด คือ ต้ังแต่ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14  
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 3. วุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ปริญญาตรี จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 88.37 และ
สัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 
 4. ขนาดของสถานศึกษา พบว่า มีจ านวนใกล้เคียงกัน ขนาดเล็กจ านวน 110 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 25.58 และขนาดกลางจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 รองลงมา คือ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12 และสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด คือสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72 
 
4.2  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) ของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 จากการศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจัยใช้ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากประชากร 430 คน 
โดยวิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) 2) การ
มีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) 3) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์(X3) 4) การมีส่วนร่วม
ประเมินผล (X4)   
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขต 
 พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม และรายด้าน 

(n = 430)  

ล าดับ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 x̄  S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1)  3.79  0.90 มาก 
2 การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2)  3.98  0.81 มาก 
3 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (X3)  3.85  0.89 มาก 
4 การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4)  3.89  0.83 มาก 
 เฉล่ียรวม  3.88  0.86 มาก 

 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาพรวมของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) อยู่ในระดับมาก  x̄ = 3.88,   
S.D. = 0.86) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด  
ไปต่ าสุด พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมด าเนินการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98,      
S.D. = 0.81) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมประเมินผล (x̄ = 3.89, S.D. = 0.83) และการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (x̄ = 3.85, S.D. = 0.89) ตามล าดับ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.79, S.D. = 0.90)     
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขต 
  พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารายด้าน : ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) 

(n = 430)  

ล าดับ  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคิดริเริ่ม วางแผน ก าหนด

โครงการ งาน และกิจกรรมของสถานศึกษา 
3.85 0.89 มาก 

2  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เสนอข้อคิดเห็นและการอภิปราย 
ในการคัดเลือกโครงการ งาน และกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.75 0.89 มาก 

3  การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการระดมความคิด อภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในวิธีการด าเนินโครงการ งาน และกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

3.74 0.91 มาก 

4  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขณะด าเนินกิจกรรม เพื่อ
แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงานของสถานศึกษา 

3.81 0.90 มาก 

  เฉล่ียรวม 3.79 0.90 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.79, 
S.D. = 0.90) 
  เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อย เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคิดริเริ่ม วางแผน ก าหนดโครงการ งาน และกิจกรรม
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 3.85, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจขณะด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตาม
แผนงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄  =  3.81, S.D. = 0.90) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ 
การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการระดมความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นในวิธีการด าเนินโครงการ งาน 
และกิจกรรมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.74, S.D. = 0.91) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษารายด้าน : การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) 

(n = 430)  

ล าดับ  การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2)  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร จากแหล่งต่าง ๆ 

เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน การท าโครงการ การจัด
กิจกรรม ของสถานศึกษา 

 3.77 0.90 มาก 

2  การมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือใน 
การจัดกิจกรรม นอกเหนือจากงานประจ าของสถานศึกษา 

 4.09 0.74 มาก 

3  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การท าโครงการ การจัด
กิจกรรม ของสถานศึกษา 

 4.13 0.70 มาก 

4  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ ในการ
ด าเนินงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรม ของ
สถานศึกษา 

 3.93 0.82 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.98 0.81 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก             
(x̄ = 3.98, S.D. = 0.81) 
  เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อย เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน        
ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม นอกเหนือจากงานประจ าของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก      
(x̄ = 4.09, S.D. = 0.74) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 
จากแหล่ง  ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา อยู่
ในระดับมาก (x̄ = 3.77, S.D. = 0.90) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษารายด้าน : ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (X3) 

(n = 430)  

ล าดับ  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (X3)  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ทีมงานคณะครูและบุคลากรได้รับค ายกย่องชมเชยจาก

ผู้บริหาร ตามผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมแรงกัน
ท างานเป็นทีมของคณะครูและบุคลากร 

 3.90 0.85 มาก 

2  ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงกนัท างาน 
ซึ่งเป็นผลส าเร็จโดยรวมของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป 

 3.98 0.79 มาก 

3  คณะครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการ หรือได้รับค่าตอบแทน
จากการร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 

 3.50 1.06 ปานกลาง 

4  คณะครูและบุคลากรยอมรับข้อผิดพลาด ข้อต าหนิ 
ข้อเสนอแนะ ในผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
พร้อมช่วยกันแก้ปัญหา 

 3.99 0.73 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.85 0.89 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.5 พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (X3) ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.85, S.D. = 0.89) 
  เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อย เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คณะครูและบุคลากรยอมรับข้อผิดพลาด ข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะ ในผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและพร้อมช่วยกันแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 0.73) 
รองลงมา คือ ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงกันท างาน ซึ่งเป็นผลส าเร็จโดยรวมของ
สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.79) และประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ คณะครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการ หรือได้รับค่าตอบแทนจากการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.50, S.D. = 1.06) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษารายด้าน : การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) 

(n = 430)  

ล าดับ การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1   การมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมนิผลการ   

  ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา 
3.90 0.78 มาก 

2   การมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า ของการ  
  ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ขณะก าลังด าเนินงาน 

3.86 0.84 มาก 

3   การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน  
  โครงการ กิจกรรม ภายหลังจากการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 

3.89 0.81 มาก 

4   สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการประเมิน 
  โครงการ กิจกรรม ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อน าไป 
  พัฒนากระบวนการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 

3.91 0.88 มาก 

 เฉล่ียรวม 3.89 0.83 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.89,     
S.D. = 0.83) 
  เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อย เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการประเมินโครงการ กิจกรรม ให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการด าเนินงานในโอกาสต่อไป  อยู่ในระดับมาก      
(x̄ = 3.91, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.90, S.D. = 0.78) และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า ของการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม ขณะก าลังด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.86, S.D. = 0.84) 
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4.3  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 จากการศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การปรับตัว (Y1)  2) การบรรลุเป้าหมาย (Y2) 3) การบูรณาการ (Y3). 
และ.4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4)  ดังตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
  พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม และรายด้าน 

(n = 430)  

ล าดับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 x̄  S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1 การปรับตัว (Y1)  3.91  0.80 มาก 
2 การบรรลุเป้าหมาย (Y2)  3.91  0.84 มาก 
3 การบูรณาการ (Y3)  4.00  0.80 มาก 
4 การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4)  4.09  0.79 มาก 
  เฉล่ียรวม  3.98  0.81 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.81) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.09, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ 
การบูรณาการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.80) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ บรรลุ
เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. = 0.84) 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
  พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รายด้าน : ด้านการปรับตัว (Y1) 

(n = 430)  

ล าดับ การปรับตัว (Y1) x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 3.93 0.70 มาก 
2 นวัตกรรม (Innovation) 3.89 0.84 มาก 
3 ความก้าวหน้า (Growth) 3.83 0.90 มาก 
4 การพัฒนา (Development) 3.99 0.75 มาก 
 เฉล่ียรวม 3.91 0.80 มาก 
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  จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. = 0.80) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การพัฒนา (Development) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) (x̄ = 3.93, S.D. = 0.70) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
คือ ความก้าวหน้า (Growth) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83, S.D. = 0.90)  
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
  พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รายด้าน : ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) 

(n = 430)  

ล าดับ การบรรลุเป้าหมาย (Y2) x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 3.87 0.77 มาก 
2 คุณภาพ (Quality) 3.86 0.90 มาก 
3 การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition) 3.92 0.87 มาก 
4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3.98 0.82 มาก 
 เฉล่ียรวม 3.91 0.84 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. = 0.84) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ        
การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92, S.D. = 0.87) และด้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ คุณภาพ (Quality) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.86, S.D. = 0.90) 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รายด้าน : ด้านการบูรณาการ (Y3) 

(n = 430)  

ล าดับ ด้านการบูรณาการ (Y3)  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ความพึงพอใจ (Satisfaction)  4.03 0.79 มาก 
2. บรรยากาศองค์การ (Climate)  4.01 0.86 มาก 
3. การติดต่อส่ือสาร (Communication)  3.98 0.80 มาก 
4. ความขัดแยง (Conflict)  3.98 0.73 มาก 
 เฉล่ียรวม  4.00 0.80 มาก 
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  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.80) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความพึงพอใจ (Satisfaction) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.03, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ 
บรรยากาศองค์การ (Climate) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01, S.D. = 0.86) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
คือ การติดต่อส่ือสาร (Communication) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.80)  
 
ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รายด้าน : ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) 

(n = 379)  

ล าดับ  ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ความจงรักภักดี (Loyalty) 4.07 0.79 มาก 
2  ความสนใจในชีวิต (Lentral Life Interest) 4.12 0.77 มาก 
3  แรงจูงใจ (Motivation) 4.06 0.77 มาก 
4  ความมเีอกลักษณ์ขององค์การ (Identity) 4.09 0.81 มาก 
  เฉล่ียรวม 4.09 0.79 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.09, 
S.D. = 0.79) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความสนใจในชีวิต (Lentral.Life.Interest) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12, S.D. = 0.77) 
รองลงมา คือ ความมีเอกลักษณขององค์การ (identity) อยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.09, S.D. = 0.81) 
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ แรงจูงใจ (Motivation) อยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.06, S.D. = 0.77) 
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ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) : ความสามารถในการปรับตัว (Y1-1) 

(n = 430)  

ล าดับ  ความสามารถในการปรับตัว  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเห็น

ความส าคัญของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 3.95 0.75 มาก 

2  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการปรับเปล่ียนวิธีการและ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 3.90 0.71 มาก 

3  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรน าแนวคิดและหลักทฤษฎีใหม่  ๆไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 3.88 0.67 มาก 

4  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยี 

 3.98 0.67 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.93 0.70 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) ประเด็น : ความสามารถในการปรับตัว ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 3.93, S.D. = 0.70) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 3.95, S.D. = 0.75) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรน า
แนวคิดและหลักทฤษฎีใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก          
(x̄ = 3.88, S.D. = 0.67) 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1)  : นวัตกรรม (Y1-2) 

(n = 430)  

ล าดับ  นวัตกรรม (Innovation) x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครู

เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
 3.97 0.76 มาก 

2  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.86 0.83 มาก 

3  ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 3.83 0.86 มาก 

4  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติการสอน 

 3.87 0.89 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.89 0.84 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) ประเด็น : นวัตกรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.89,    
S.D. = 0.84) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.97, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก   
(x̄ = 3.87, S.D. = 0.89) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83, S.D. = 0.86) 
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ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1)  : ความก้าวหน้า (Y1-3) 

(n = 430)  

ล าดับ  ความก้าวหน้า (growth)  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจ านวน

เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 3.81 0.95 มาก 

2  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 3.85 0.85 มาก 

3  ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรฯ ร่วม
เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบงานสอนของสถานศึกษา 

 3.95 0.80 มาก 

4  สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ีต้องการเข้าศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นทุกป ี

 3.70 0.97 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.83 0.90 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) ประเด็น : ความก้าวหน้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83, 
S.D. = 0.90) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรฯ ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบงาน
สอนของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.95, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรมีการพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 3.85, S.D. = 0.85) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ีต้องการ
เข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.70, S.D. = 0.97) 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) : การพัฒนา (Y1-4) 

(n = 430)  

ล าดับ  การพัฒนา  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4.04 0.68 มาก 

2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพของท้องถิ่น 

 4.01 0.79 มาก 

3  สถานศึกษาได้พัฒนางานของทุกฝ่ายให้เป็นระบบและ
กระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

 3.97 0.77 มาก 

4  สถานศึกษาและชุมชนมีการพัฒนาความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3.92 0.75 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.99 0.75 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) ประเด็น : การพัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99,   
S.D. = 0.75) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.04, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01, S.D. = 0.79) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด     
คือ สถานศึกษาและชุมชนมีการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 3.92, S.D. = 0.75) 
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ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) : ผลสัมฤทธิ์ (Y2-1) 

(n = 430)  

ล าดับ  ผลสัมฤทธิ์  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น แสดงความ

เคารพ เช่ือฟัง ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ 
 3.89 0.79 มาก 

2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ สูงขึ้น  3.81 0.77 มาก 
3  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 3.90 0.76 มาก 

4  สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

 3.87 0.76 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.87 0.77 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.87, 
S.D. = 0.77) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 3.90, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
แสดงความเคารพ เช่ือฟัง ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.89, S.D. = 0.79) และประเด็น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.81,    
S.D. = 0.77) 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) : คุณภาพ (Y2-2) 

(n = 430)  

ล าดับ  คุณภาพ  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  3.95 0.99 มาก 
2  ผลการสอบ O-net ของนักเรียนไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียรวมของท้ัง

ประเทศ 
 3.73 1.07 มาก 

3  นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงและตรงตามท่ีนักเรียนปรารถนาได้ 

 3.77 0.87 มาก 

4  สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองในการตัดสินใจ
ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา 

 3.88 0.75 มาก 

5  ครูผู้สอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คน
เก่ง และมีศักยภาพ 

 3.98 0.76 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.86 0.90 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) ประเด็น : คุณภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.86,      
S.D. = 0.90) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ครูผู้สอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภาพ อยู่ในระดับมาก   
(x̄ = 3.98, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อยู่ใน
ระดับมาก  (x̄ = 3.95, S.D. = 0.99) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ผลการสอบ O-net ของ
นักเรียนไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียรวมของท้ังประเทศ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.73, S.D. = 1.07) 
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ตารางที่ 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) :  การได้มาซึ่งทรัพยากร (Y2-3) 
 (n = 430)  

ล าดับ  การได้มาซึ่งทรัพยากร  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้อัตราส่วน

ของนักเรียนต่อครู เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4.02 0.79 มาก 

2.  สถานศึกษาได้รับงบประมาณพร้อมใช้ให้กับทุกฝ่ายงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 3.73 0.93 มาก 

3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

 3.83 0.92 มาก 

4.  สถานศึกษาบริหารจัดการครูให้สอนตรงตามวิชาเอกท่ีส าเร็จ
การศึกษา หรือตรงกับสาขาวิชาท่ีถนัด 

 4.10 0.78 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.92 0.87 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) ประเด็น : การได้มาซึ่งทรัพยากร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก        
(x̄ = 3.92, S.D. = 0.87) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ สถานศึกษาบริหารจัดการครูให้สอนตรงตามวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา หรือตรงกับสาขาวิชาท่ีถนัด อยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.10, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้
อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.02, S.D. = 0.79)     
และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ สถานศึกษาได้รับงบประมาณพร้อมใช้ให้กับทุกฝ่ายงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.73, S.D. = 0.93) 
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ตารางที่ 4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) : ประสิทธิภาพ (Y2-4) 

(n = 430)  

ล าดับ  ประสิทธิภาพ  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  สถานศึกษามีการวางแผนก าลังคน โดยก าหนดกรอบอัตราก าลัง

ชัดเจนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 4.00 0.83 มาก 

2  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการใช้งบประมาณ
เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาการใช้งบประมาณ 

 4.00 0.79 มาก 

3  สถานศึกษามีการบริหารเวลาเพื่อลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดย
ไม่เกิดประโยชน์และลดขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็น 

 3.89 0.84 มาก 

4  สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 4.03 0.80 มาก 

  เฉล่ียรวม  3.98 0.82 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) ประเด็น : ประสิทธิภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98,    
S.D. = 0.82) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.03, 
S.D. = 0.80) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน
และกรอบเวลาการใช้งบประมาณ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.79) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการบริหารเวลาเพื่อลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์และลดขั้นตอน
งานท่ีไม่จ าเป็น อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.89, S.D. = 0.84) 
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ตารางที่ 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) : ความพึงพอใจ (Y3-1) 

(n = 430)  

ล าดับ ความพึงพอใจ x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.98 0.84 มาก 

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจ 
ความยินดี ท่ีได้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาแห่งนี้ 

4.01 0.73 มาก 

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความผูกพันธ์เสมือนเป็นส่วน
หนึ่งของสถานศึกษา  ยินดีอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเหนือ 
จากหน้าท่ีประจ าเพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 

4.07 0.79 มาก 

4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบติังานผลของความส าเร็จ ช่ือเสียงท่ีได้มาของ
สถานศึกษา 

4.08 0.79 มาก 

  เฉล่ียรวม 4.03  0.79  มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) ประเด็น : ความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.03,    
S.D. = 0.79) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงานผลของความส าเร็จ ช่ือเสียงท่ีได้มา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมี
ความผูกพันธ์เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ยินดีอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า
เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D. = 0.79) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุด คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 3.98, S.D. = 0.84) 
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ตารางที่ 4.21  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบรูณาการ (Y3)  : บรรยากาศองค์การ (Y3-1) 

(n = 430)  

ล าดับ  บรรยากาศ  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1   ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีบรรยากาศแห่งความ   

 ไว้วางใจกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคน  
 ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 

 4.09 0.89 มาก 

2   สถานศึกษาจัดระบบทางกายภาพ อาคารสถานท่ีสะอาด          
 ร่มรื่น เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 4.06 0.82 มาก 

3   ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน  มีความ 
 จริงใจต่อกัน เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

 3.88 0.86 มาก 

4   ผู้บริหาร ครูและบคุลากร มีการเสริมสร้างบรรยากาศความ 
 เป็นเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกัน 

 4.00 0.84 มาก 

  เฉล่ียรวม  4.01 0.86 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) ประเด็น : บรรยากาศองค์การ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก           
(x̄ = 4.01, S.D. = 0.86) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจกัน ให้เกียรติซึ่ งกันและกัน เปิด
โอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.09, S.D. = 0.89) 
รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดระบบทางกายภาพ อาคารสถานท่ีสะอาด ร่มรื่น เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06, S.D. = 0.82) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร มีการปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน  มีความจริงใจต่อกัน เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 3.88, S.D. = 0.86) 
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ตารางที่ 4.22  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
   สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3):  
   การติดต่อส่ือสาร (Y3-1) 

(n = 430)  

ล าดับ  
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
x̄ S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ถูกต้อง 
ทันเวลา 

3.97 0.79 มาก 

2  สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลาย
ช่องทาง 

3.99 0.81 มาก 

3  ครูและบุคลากรมีการขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร เมื่อเกิด
ปัญหาท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน 

3.96 0.81 มาก 

4  ครูและบคุลากรเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีได้ส่ือสารกับ
ผู้บริหาร ในส่ิงท่ีเกิดขึ้นทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

4.02 0.78 มาก 

  เฉล่ียรวม 3.98 0.80 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) ประเด็นย่อย : การติดต่อส่ือสาร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก    
(x̄ = 3.98, S.D. = 0.80) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ครูและบุคลากรเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีได้ส่ือสารกับผู้บริหาร ในส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ังในแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.02, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ สถานศึกษามี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง  อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 0.81) และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ครูและบุคลากรมีการขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร เมื่อเกิดปัญหาท้ังใน
เรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.96, S.D. = 0.81) 
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ตารางที่ 4.23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) : ความขัดแยง (Y3-4) 

(n = 430)  

ล าดับ  ความขัดแยง x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น

ภายใน โดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย 
3.95 0.72 มาก 

2  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน  
บนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามหลักการและ เหตุผล 

3.99 0.74 มาก 

3  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารตัดสินข้อขัดแย้งภายใน
สถานศึกษาด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

3.94 0.72 มาก 

4  ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังเหตุผลข้อขัดแย้งจากทุกฝ่าย
เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.04 0.75 มาก 

  เฉล่ียรวม 3.98 0.73 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) ประเด็น : ความขัดแยง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, 
S.D. = 0.73) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังเหตุผลข้อขัดแย้งจากทุกฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน อยู่ใน
ระดับมาก (x̄  =  4.04, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน      
บนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามหลักการและ เหตุผล อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 0.74) และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารตัดสินข้อขัดแย้งภายในสถานศึกษาด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.94, S.D. = 0.72) 
 



89 
 

ตารางที่ 4.24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษามั ธยม ศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4): 
   ความจงรักภักดี (Y4-1) 

(n = 430)  

ล าดับ  ความจงรักภักด ี x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ครูและบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และศรัทธาต่อ

สถานศึกษา 
3.98 0.81 มาก 

2  ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนาความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา 

4.06 0.82 มาก 

3  ครูและบุคลากรมีความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ 
ค่านิยมของสถานศึกษา 

4.12 0.74 มาก 

4  สถานศึกษามีแนวปฏิบัติทางวินัยท่ีครูและบุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน 

4.11 0.76 มาก 

  เฉล่ียรวม 4.07  0.79 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) ประเด็น : ความจงรักภักดี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D. = 0.79) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ครูและบุคลากรมีความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก            
(x̄ = 4.12, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติทางวินัยท่ีครูและบุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.76) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ครูและ
บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และศรัทธาต่อสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D. = 0.81) 
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ตารางที่ 4.25  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้น ท่ีการ ศึกษามัธยม ศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4): 
   ความสนใจในชีวิต (Y4-2) 

(n = 430)  

ล าดับ  ความสนใจในชีวิต  x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ท่ีจะ

ปฏิบัติงานเพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4.11 0.77 มาก 

2  ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรท างานร่วมกัน
อย่างเป็นทีม 

 4.07 0.82 มาก 

3  ครูและบุคลากรรู้สึกเต็มใจท่ีได้ท างานให้กับสถานศึกษา  4.13 0.75 มาก 
4  ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนโดยมุ่งไปท่ี

ผลส าเร็จและคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 
 4.18 0.72 มาก 

  เฉล่ียรวม  4.12 0.77 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) ประเด็น : ความสนใจในชีวิต ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.12, S.D. = 0.77) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนโดยมุ่งไปท่ีผลส าเร็จและคุณภาพของนักเรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรรู้สึกเต็มใจท่ีได้ท างาน
ให้กับสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13, S.D. = 0.75) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ 
ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, 
S.D. = 0.82) 
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ตารางที่ 4.26  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) : แรงจูงใจ (Y4-3) 

(n = 430)  

ล าดับ  แรงจูงใจ x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้ 

ความสามารถ 
4.07 0.78 มาก 

2  ครูและบุคลากรได้เล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสม 3.99 0.78 มาก 
3  ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบเกียรติ

บัตร ในการปฏิบัติงานท่ีส าเร็จด้วยดี 
4.11 0.72 มาก 

4  ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลงาน พิจารณาความดี
ความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ 

4.05 0.78 มาก 

  เฉล่ียรวม 4.06 0.77 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) ประเด็น : แรงจูงใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 4.06, S.D. = 0.77) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบเกียรติบัตร ในการปฏิบัติงานท่ีส าเร็จด้วยดี 
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก (x̄ =  4.07, S.D. = 0.78) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ครูและ
บุคลากรได้เล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 0.78) 
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ตารางที่ 4.27  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้ น ท่ี การศึ กษามั ธยมศึกษา  ด้ านการรั กษาแบบแผนวั ฒนธรรม (Y4): 
   ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ (Y4-4) 

(n = 430)  

ล าดับ  ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ x̄ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1  ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี เกิด

จิตส านึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 
4.06 0.78 มาก 

2  ครูและบุคลากรมีความรักความสามัคคี สามารถรวมกัน
เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 

4.11 0.86 มาก 

3  ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

4.11 0.80 มาก 

4  ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ มุ่ง
ผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

4.08 0.81 มาก 

  เฉล่ียรวม 4.09 0.81 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Y4) ประเด็น : ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ            
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.09, S.D. = 0.81) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง ของสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความรัก
ความสามัคคี สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อยู่ในระดับมาก (x̄ =  4.11, S.D. = 0.86) และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี เกิดจิตส านึกของ
การเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06, S.D. = 0.78) 
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson’s product correlation coefficient รายละเอียดดังตาราง 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

(n=430) 
X&Y X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Xtot Ytot 

(X1) 1.000          
(X2) .912* 1.000         
(X3) .685* .920* 1.000        
(X4) .827* .974* .971* 1.000       
(Y1) .948* .969* .854* .953* 1.000      
(Y2) .991* .879* .648* .807* .947* 1.000     
(Y3) .987* .872* .642* .803* .945* .998* 1.000    
(Y4) .982* .935* .759* .891* .986* .987* .986* 1.000   
(Xtot) .953* .912* .685* .827* .993* .968* .969* .994* 1.000  
(Ytot) .997* .885* .646* .802* .942* .998* .996* .983* .955* 1.000 

 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
 จากตารางท่ี 4.28 ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูงมาก (r = .955) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา แต่ละคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ ปานกลาง - สูงมาก (r = .642 - .991) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตารางที่ 4.29  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน 
 

 
 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ปร
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 (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Ytot)  
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ        (X1) .948* .991* .987* .982* 0.997* สูงมาก 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ     (X2) .969* .879* .872* .935* 0.885* สูง 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ      (X3) 
และรับผลประโยชน์ 

.854* .648* .642* .759* 0.646* ปาน
กลาง 

การมีส่วนร่วมประเมินผล     (X4) .953* .807* .803* .891* 0.802* สูง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม   (Xtot) .993* .968* .969* .994* 0.955* สูงมาก 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.29 ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูงมาก (r = .955)  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน (X1 - X4) กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยรวม (Ytot) พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับ ปานกลาง - สูงมาก    
โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (r = .997) การมีส่วน
ร่วมด าเนินการ (.885) การมีส่วนร่วมประเมินผล (.802) และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับ
ผลประโยชน์ (.646) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.30  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา : ด้านการปรับตัว (Y1) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) 
การปรับตัว (Y1) 

Pearson 
Correlation 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) .948* สูงมาก 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) .969* สูงมาก 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) .854* สูง 
การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) .953* สูงมาก 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) .993* สูงมาก 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   
 จากตารางท่ี 4.30 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1)   
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (r = .993) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน (X1 - X4) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา : ด้านการปรับตัว (Y1) ผลการวิเคราะห์เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไป
น้อย พบว่า การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) มี
ความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (r = .969) รองลงมา (r = .953) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมี
ส่วนร่วมประเมินผล (X3) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการปรับตัว (Y1) และด้านท่ีมี
ความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (r = .854) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และรับผลประโยชน์ (X3) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านการปรับตัว (Y1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา : ด้านการบรรลุ 
 เป้าหมาย (Y2) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) 
การบรรลุเป้าหมาย (Y2) 

Pearson 
Correlation 

 ระดับ
ความสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) .991*  สูงมาก 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) .879*  สูง 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) .648*  ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) .807*  สูง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) .968*  สูงมาก 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.31 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย (Y2) มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (r = .968) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน (X1 - X4) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา : ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Y2) ผลการวิเคราะห์เรียงล าดับความสัมพันธ์
จากมากไปน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการ
บรรลุเป้าหมาย (Y2) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (r = .991) รองลงมา (r = .879) คือ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย (Y2) และด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (r = .648) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านการ
บรรลุเป้าหมาย (Y2) 
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ตารางที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี ส่วนร่วม (Xtot) กับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา : ด้านการบูรณาการ (Y3) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) 
การบูรณาการ (Y3) 

Pearson 
Correlation 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) .987* สูงมาก 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) .872* สูง 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) .642* ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) .803* สูง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) .969* สูงมาก 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.32 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) 
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (r = .969) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน (X1 - X4) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา : ด้านการบูรณาการ (Y3) ผลการวิเคราะห์เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการบูรณาการ 
(Y3) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (r = .987) รองลงมา (r = .872) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการบูรณาการ (Y3) และ
ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (r = .642) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านการบูรณาการ (Y3) 
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ตารางที่ 4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี ส่วนร่วม (Xtot) กับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา : ด้านการรักษาแบบแผน 
 และวัฒนธรรม (Y4) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) 
การรักษาแบบแผนและวัฒนธรรม (Y4) 

Pearson 
Correlation 

 ระดับ
ความสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) .982*  สูงมาก 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) .935*  สูงมาก 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) .759*  สูง 
การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) .891*  สูง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) .994*  สูงมาก 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.33 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผน
และวัฒนธรรม (Y4) มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (r = .994) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน (X1 - X4) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา : ด้านการรักษาแบบแผนและวัฒนธรรม (Y4) ผลการวิเคราะห์เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ด้านการรักษาแบบแผนและวัฒนธรรม (Y4) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (r = .982) รองลงมา (r = .935) คือ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้าน
การรักษาแบบแผนและวัฒนธรรม (Y4) และด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (r = .759) คือ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาด้านการรักษาแบบแผนและวัฒนธรรม (Y4) 
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ตารางที่ 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี ส่วนร่วม (Xtot) กับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 

Pearson 
Correlation 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) .997* สูงมาก 
การมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) .885* สูง 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) .646* ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมประเมินผล (X4) .802* สูง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) .955* สูงมาก 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
 จากตารางท่ี 4.34 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์
กันสูงมาก (r = .955) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้าน
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (X1) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด           
(r = .997) รองลงมา (r = .885) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (X2) 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) และคู่มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (r = .646) คือ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ (X3) กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 



 

บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจัยท าการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 108,560 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
ท่ีสุ่มจากประชากร จ านวน 384 คน ด้วยการเปิดตารางการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage.Random.Sampling).และผู้วิจัยพิจารณาเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 25 
หรือเท่ากับ 96 คน ท้ังนี้เพื่อป้องกันการสูญหายของแบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ไม่สมบูรณ์และครบถ้วน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 480 คน และผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาจ านวน 430 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 89.58 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สอบถามสภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอน
ท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า.(Rating.Scale)  5 ระดับ ค่า IOC ของแต่ละข้อค าถาม ตอนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมจ านวน 16 ข้อ มี
ค่า IOC แต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และ ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
จ านวน 65 ข้อ แต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Reliability)     
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา.(Alpha.Coefficient).ของครอนบาค.โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ค่า 0.943 และ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาฯ ได้ค่า 0.989  และโดยรวมท้ังฉบับได้ค่า 0.989 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel และ SPSS 
สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ตอนท่ี 1 ร้อยละ (Percentage).ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาความสัมพันธ์โดยใช้     
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สอนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษาครบทุกขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และ ขนาดใหญ่พิเศษ ผู้วิจัยส่งชุดแบบสอบถามไปทุกขนาดของสถานศึกษาในจ านวนท่ี
เท่ากัน จึงท าให้ได้รับแบบสอบถามมาในจ านวนใกล้เคียงกัน 
 5.1.2  ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วม
ด าเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมประเมินผล.(Evaluation) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits).และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision.Making) สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
   5.1.2.1  ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ.(Decision.Making).มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่
ในระดับ มาก โดยประเด็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคิดริเริ่ม วางแผน ก าหนดโครงการ งาน และ
กิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขณะด าเนิน
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานของสถานศึกษา 
และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการระดมความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นในวิธีการด าเนินโครงการ 
งาน และกิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   5.1.2.2  ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ.(Implementation).มีการปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับ มาก โดยประเด็น การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรม ของ
สถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือใน
การจัดกิจกรรมนอกเหนือจากงานประจ าของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   5.1.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) มีการ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็น คณะครูและบุคลากรยอมรับข้อผิดพลาด ข้อต าหนิ 
ข้อเสนอแนะ ในผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและพร้อมช่วยกันแก้ปัญหา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงกันท างาน ซึ่งเป็นผลส าเร็จโดยรวมของ
สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และ คณะครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการ หรือได้รับค่าตอบแทน
จากการร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
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   5.1.2.4  การมีส่วนร่วมประเมินผล.(Evaluation) มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยประเด็น สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการประเมินโครงการ กิจกรรม 
ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการด าเนินงานในโอกาสต่อไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม 
ของสถานศึกษา และ การมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า ของการด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรม ขณะก าลังด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
 5.1.3  ผลการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่าในภาพรวม สถานศึกษาฯ มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด คือ การ
รักษาแบบแผนวัฒนธรรม.(Latency).การบูรณาการ.(Integration).การบรรลุเป้าหมาย.(Goal.Attainment) 
และการปรับตัว (Adaptation).สรุปรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  
    5.1.3.1  ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) มีการปฏิบัติในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด คือ ความสนใจในชีวิต (Central.Life 
Interest)มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ (Identity) และแรงจูงใจ.
(Motivation) โดยมี ความจงรักภักดี (Loyalty) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   5.1.3.2  ด้านการบูรณาการ.(Integration).มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด คือ ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ บรรยากาศองค์การ.(Climate).และการติดต่อส่ือสาร.(Communication) โดยมี ความ
ขัดแย้ง (Conflict) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   5.1.3.3  ด้านการบรรลุเป้าหมาย.(Goal.Attainment).มีการปฏิบัติในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition) โดยมี คุณภาพ (Quality) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   5.1.3.4 ด้านการปรับตัว (Adaptation) มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุด คือ การพัฒนา.(Development).มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
ความสามารถในการปรับตัว.(Adaptability) และนวัตกรรม (Innovation) โดยมี ความเจริญเติบโต 
(Growth) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   สรุปประสิทธิผลของสถานศึกษารายข้อ : ด้านการปรับตัว มีดังนี้ 
   1)  ความสามารถในการปรับตัว.(Adaptability) มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก โดยประเด็น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้น
ให้ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา และ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรน าแนวคิดและหลักทฤษฎีใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   2)  นวัตกรรม (Innovation) มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็น 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอน และการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
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และ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   3)  ความก้าวหน้า (Growth) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรฯ ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานสอนของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการพัฒนา
ระบบงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ี
ต้องการเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกป ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   4)  ด้านการพัฒนา (Development) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพของท้องถิ่น และสถานศึกษาและชุมชนมีการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  
   

   สรุปประสิทธิผลของสถานศึกษารายข้อ : ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีดังนี้ 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ (achievement) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551    
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น แสดงความเคารพ เช่ือฟัง 
ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ สูงขึ้น มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   2)  คุณภาพ (Quality) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น 
ครูผู้สอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภาพ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและตรงตามท่ีนักเรียนปรารถนาได้ มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   3)  การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition) มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็น สถานศึกษาบริหารจัดการครูให้สอนตรงตามวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา หรือตรงกับ
สาขาวิชาท่ีถนัด มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้อัตราส่วน
ของนักเรียนต่อครู เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนด และสถานศึกษาได้รับงบประมาณพร้อมใช้
ให้กับทุกฝ่ายงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
  4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency).มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น 
สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการวางแผนก าลังคน โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังชัดเจนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และ 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนและกรอบเวลาการใช้
งบประมาณ โดย สถานศึกษามีการบริหารเวลาเพื่อลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์และลด
ขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็น มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
  สรุปประสิทธิผลของสถานศึกษารายข้อ : ด้านการบูรณาการ มีดังนี้ 
    1)  ความพึงพอใจ (Satisfaction).พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงาน  ผลของความส าเร็จ 
ช่ือเสียงท่ีได้มาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความผูกพันธ์
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เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา  ยินดีอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าท่ีประจ าเพื่อให้
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย และผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   2)  บรรยากาศ (Climate) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
สถานศึกษาจัดระบบทางกายภาพ อาคารสถานท่ีสะอาด ร่มรื่น เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบั ติงาน และผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการปฏิ สัมพันธ์ ดี ต่อกัน มีความจริงใจต่อกัน              
เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   3)  การติดต่อส่ือสาร (Communication) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยประเด็น ครูและบุคลากรเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีได้ส่ือสารกับผู้บริหาร ในส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ท้ังในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง และครูและบุคลากรมีการขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร เมื่อ
เกิดปัญหาท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด   
  4)  ความขัดแย้ง (Conflict) มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น 
ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังเหตุผลข้อขัดแย้งจากทุกฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในบนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง ตามหลักการและเหตุผล และผู้บริหารสถานศึกษาบริหารตัดสินข้อขัดแย้งภายในสถานศึกษา
ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
  สรุปประสิทธิผลของสถานศึกษารายข้อ : ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม มีดังนี้ 
   1)  ความจงรักภักดี (Loyalty) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น ครูและบุคลากรมีความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติทางวินัยท่ีครูและบุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และครูมีความรัก 
ความผูกพัน และศรัทธาต่อสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   2)  ความสนใจในชีวิต (Central Life Interest) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็น ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนโดยมุ่งไปท่ีผลส าเร็จและคุณภาพ
ของนักเรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ครูและบุคลากรรู้สึกเต็มใจท่ีได้ท างานให้กับ
สถานศึกษา และผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม ค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   3)  แรงจูงใจ (Motivation) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบเกียรติบัตร ในการปฏิบัติงานท่ีส าเร็จ
ด้วยดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้ 
ความสามารถ และ ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลงาน พิจารณาความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ ค่าเฉล่ียต่ าสุด 
   4)  ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ  (Identity) พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยครูและบุคลากรมีความรักความสามัคคี สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ 
ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง ของสถานศึกษาอย่าง
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เคร่งครัด มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ มุ่งผลส าเร็จ
ของงานเป็นส าคัญ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าท่ี เกิดจิตส านึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ค่าเฉล่ียต่ าสุด 
 5.1.4  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ระดับสูง
มาก (r=0.995*) ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปได้ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า การมีส่วนร่วมตัดสินใจกับการ
บรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ซึ่งหมายถึง ถ้าคณะครูได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม 
วางแผน ก าหนดโครงการ การตัดสินใจด้านต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็น เสนอวิธีด าเนินงาน การร่วมแก้ปัญหา
ระหว่างด าเนินงาน ส่งผลท าให้งานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ รองลงมาคือ การ
มีส่วนร่วมตัดสินใจกับการบูรณาการ ซึ่งหมายถึงถ้าให้คณะครูได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา จะส่งผลให้เกิดการบูรณาการ เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันท างานเป็นอย่างดี และคู่ท่ีมี
สัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมตัดสินใจกับการปรับตัว แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าคณะครูจะมีส่วน
ร่วมตัดสินใจแต่ก็จะไม่ท าให้คณะครูมีการปรับตัวมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ 
   2) การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Decision Making) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูง เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า การมีส่วนร่วมด าเนินการกับการ
ปรับตัว มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ซึ่งหมายถึง ถ้าคณะครูได้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 
ให้การสนับสนุน ร่วมลงมือปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน จะเกิดความสัมพันธ์
ทางบวกท าให้คณะครูมีการปรับตัว พร้อมรับส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาสูงมาก รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมด าเนินการกับการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงถ้าเปิดโอกาสให้คณะครูได้มี
ส่วนร่วมด าเนินการในงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา จะเกิดความสัมพันธ์ทางบวกให้เกิดการรักษาแบบ
แผนวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในผลงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเห็นชอบร่วมกัน และคู่ท่ีมี
สัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมด าเนินการกับการบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าคณะครูมี
ส่วนร่วมด าเนินการแต่ก็จะไม่ท าให้คณะครูมีการบูรณาการร่วมมือกันท างานมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับด้านอื่น ๆ 
   3)  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ .(Benefits).ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายคู่พบว่าการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์กับการปรับตัว มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซึ่งหมายถึง ถ้าคณะครู
ได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จ ผลงานเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป ได้รับสวัสดิการตามท่ีควรจะได้ 
ยอมรับข้อผิดพลาดร่วมกัน จะเกิดความสัมพันธ์ทางบวกให้คณะครูมีการปรับตัวในระดับสูง พร้อมรับ
ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์กับ
การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงถ้าคณะครูได้รับค ายกย่อง ชมเชย ได้รับสิทธิตามท่ีควรจะได้ 
จะเกิดความสัมพันธ์ทางบวกให้เกิดการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม รักษากฎระเบียบ เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานการปฏิบัติงาน และคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
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และร่วมรับผลประโยชน์กับการบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าคณะครูจะได้รับผลประโยชน์ ได้รับสิทธิ
ต่าง  ๆก็จะไม่ท าให้คณะครูมีการบูรณาการร่วมมือกันท างานมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ 
   4) การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูง เมื่อพิจารณารายคู่พบว่าการมีส่วนร่วมประเมินผลกับการ
ปรับตัว มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ซึ่งหมายถึง ถ้าคณะครูได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการประเมินผล การติดตามความก้าวหน้า เป็นผู้ประเมินผล เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผลส าเร็จ จะเกิด
ความสัมพันธ์ทางบวกให้คณะครูมีการปรับตัว พร้อมรับส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาสูงมาก 
รองลงมาคือ การการมีส่วนร่วมประเมินผลกับการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงถ้าให้คณะครู
ได้มีส่วนร่วมประเมินผลในงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา จะเกิดความสัมพันธ์ทางบวกให้เกิดการรักษา
แบบแผนวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในผลงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเห็นชอบร่วมกัน และคู่
ท่ีมีสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมประเมินผลกับการบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าคณะครู      
มีส่วนร่วมด าเนินการแต่ก็จะไม่ท าให้คณะครูมีการบูรณาการร่วมมือกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ด้านอื่น ๆ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยท่ีได้ ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยท่ีพบ และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ มีค่าสูงสุด (x̄ = 3.98) และ
การมีส่วนร่วมตัดสินใจมีค่าต่ าสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.79) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ได้เปิดโอกาสให้ครูมาร่วมด าเนินการ การท างานร่วมกัน มากกว่าการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตัดสินใจ 
สอดคล้องกับ โศภิตา คล้ายหนองสรวง (2558) ท าวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมท้ังภาพรวมและรายด้านของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต.3.อยู่ในระดับสูง ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจาก
นโยบายในการบริหารสถานศึกษาของภาครัฐ ซึ่งได้เน้นให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ เป็นการ
เปิดโอกาสให้คณะครู บุคลากรในสถานศึกษาและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา จึงท าให้ผลการศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, 1991 อ้างใน จุฬาวรรณ สุวรรณศรี, 2551) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเป็นการตั้งเป้าหมายและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่ม 
มีการจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและมีความส าคัญ มีความผูกมิตรและ
มีความไว้วางใจกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร ทิติยวงษ์ (2556) ท าวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานครมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจากคณะครูใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเห็นว่าผู้บริหารได้เห็นความส าคัญของทุกคน จึงให้ได้มีโอกาสครู
และบุคลากรแสดงความคิดเห็นและได้ปฏิบัติงานตามความถนัด ซึ่งจากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าระดับ
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท้ังภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม และเป็นนโยบายของภาครัฐจึงให้ความส าคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมอันดีงามอันน าไปสู่การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล 
 5.2.2 ด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา     
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก      
(x̄ = 4.08) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ การปรับตัว อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.90) ผู้วิจัยเห็นว่าเกิด
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ให้ความส าคัญและตระหนักว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็น
ส่ิงท่ีทุกคนต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาของตน ดังนั้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนา
ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการรักษาแบบแผนวัฒนธรรมอยู่ในระดับสูงสุด 
โดยการส่งเสริมให้ครู มีความรักผูกพัน ศรัทธาต่อสถานศึกษา มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาท่ี
ตัวเองสอนอยู่ ได้รับการเล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสม มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความ
ยุติธรรม มีกฎระเบียบท่ีปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
ปรับแนวการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและเป็นระบบมาตรฐาน การบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ เป็นไปแบบบูรณาการ พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุน
ส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกท้ังน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ 
เช่น คอมพิวเตอร์ ถูกพัฒนาน ามาใช้เพื่อให้เอื้อกับการเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ วิเศษ ภูมิวิชัย 
(2552) ไ ด้ศึกษาวิ จัยเรื่ององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่
ในระดับมากท้ังภาพรวมและทุกด้าน โดยสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คณะครูร่วมมือร่วมแรงกันสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ยุกตนันท์  หวานฉ่ า (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 11 ผลการวิจัยพบว่า มีระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในระดับมากเนื่องจากผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์ในการบริหารงาน อีกท้ังคณะครูและบุ คลากร มี
ความสามารถ ท าให้การวางแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ มีการร่วมมือกันท างานกันอย่างเป็นระบบ 
การจัดการง่าย มีการด าเนินงานตามแผนงานและร่วมกันแก้ปัญหา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
นักเรียน ท าให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษา สอดคล้องกับ   วิชษารัตน์ 
ธรรมะรัตน์จินดา (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า มีระดับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับ โศภิตา คล้ายหนองสรวง (2558) ท าวิจัย
เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าระดับประสิทธิสิทธิผลของสถานศึกษาใน
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ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับสูง  สรุปว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะต้องเกิดจากการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ผู้บริหารมีนโยบายท่ีมุ่งพัฒนาการศึกษาให้
ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการไปพัฒนานักเรียนจนเกิดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียน 
และร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลโดยรวม 
 5.2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในระดับสูงมาก (r = .955*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 พิจารณารายด้าน พบว่า
การมีส่วนร่วมตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงสุด (0.997*) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าถ้าเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมตัดสินใจในงาน การคัดเลือกงาน วิธีการด าเนินงานและร่วม
แก้ปัญหาในระหว่างด าเนินงาน จะท าให้งานนั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่วนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และรับผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและอยู่ในระดับต่ าสุด (0.646*) ซึ่งเกี่ยวกับการ
ได้รับสวัสดิการ ซึ่งอาจจะได้รับส่ิงตอบแทนน้อย ไม่ได้รับค าชมเชย และอาจถูกต าหนิจากผู้บริหาร 
ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งการบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิผลท่ีแท้จริง ทุกคนต้องช่วยกันก าหนดเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ร่วมลงมือ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ฉะนั้นผู้บริหารต้องรับฟังข้อคิดเห็นของครูผู้สอน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงแผนงาน การบริหารสถานศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของสังคมท่ีสถานศึกษานั้นต้ังอยู่ แสวงหาความรู้ความสามารถในการน ามาใช้บริหาร
จัดการ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด สอดคล้องกับ อริยวัฒน์ จันแดง (2555) ได้ศึกษา
เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับสูง ซึ่งการประกันคุณภาพภายในหมายถึงการปฏิบัติงานท่ี
เป็นไปตามข้อก าหนด ตามแบบแผนวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ในงานสูง สอดคล้องกับ โศภิตา คล้ายหนอง
สรวง (2558) ท าวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ สิริกร ทิติยวงษ์ (2556) ท าวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและรายด้านของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีคาอยูระหวาง 0.906 – 0.612 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปโดยรวมได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม ในด้านต่าง ๆ  มีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา รวมท้ังมีการพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ มีการยกย่องให้ก าลังใจ 
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความเจริญก้าวหน้า ท าให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาให้สถานศึกษา
ใหม้ีประสิทธิผล และส่งผลให้ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงมากขึ้นตามกัน ผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมติฐาน กล่าวคือ การบริหารหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในระดับสูงมาก 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1 จากการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมี ส่วนของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายข้อ
ย่อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ ข้อคณะครูและบุคลากรได้รับ
สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนจากการร่วมมือการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
บ่งบอกว่าคณะครูและบุคลากรได้รับค่าตอบแทนน้อยแม้ผลงานจะส าเร็จออกมาด้วยดีก็ตาม ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก แต่อยู่ในล าดับสุดท้ายของกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ควรมีการระดม
ความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นในวิธีด าเนินโครงการ งาน และกิจกรรมของสถานศึกษา โดย
เปิดโอกาสให้วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์พร้อมท้ังสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง การพัฒนางานได้อย่าง
อิสระ 
  5.3.1.2 จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความสามารถในการปรับตัวอยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปลูกฝัง กระตุ้นให้
ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เน้นให้ครูมีการปรับเปล่ียนวิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว ผู้บริหารควรส่งเสริมในการรับรู้และร่วมใจกัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนขจัดความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5.3.1.3 จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูงมาก กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าผลท่ีได้เป็นผลวิจัยจากขนาดของโรงเรียนทุกขนาด ซึ่ง
ผลการวิจัยไม่สามารถบ่งช้ีไปท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเป็นการเฉพาะได้ เนื่องจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนครูไม่มาก ดังนั้นจึงมีข้อพิจารณาว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจะมีผลท่ีแตกต่างออกไปจากผลการศึกษาวิจัยนี้หรือไม่ 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
---------------------------------- 

 

 เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา” 
 

ค าช้ีแจง 
 

 1.  แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
  1.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
  1.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 

 2.  ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ข้าราชการครู ครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ผู้ท่ีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 

 3. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

 4.  ค าตอบจากแบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้น จะไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังด้านส่วนตัวและด้านการงานแต่ประการใด 
 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
 
 
                                                      นายชัยอานนท์  แก้วเงิน 
                นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงใน  √  หนา้ข้อความท่ีตรงกับความจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

 1. ช่ือสถานศึกษา                                                                               . 
  

 2. สังกัด                                                                                          . 
  

 3. อ าเภอ                         จังหวัด                                                        . 
  

 4. เพศ 
   √ ชาย 
   √ หญิง 
 

 5. ประสบการณ์ในการท างาน 
   √ ไม่เกิน 10 ปี 

   √ ระหว่าง 10 - 20 ปี 
   √ มากกว่า 21 ปีข้ึนไป 
 

 6. ระดับการศึกษา 
   √ ปริญญาตร ี
   √ สูงกว่าปริญญาตร ี
 

 7. ขนาดของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        
   √ ขนาดเล็ก มีนักเรียนต้ังแต่ 1 - 500 คน 
   √ ขนาดกลาง มีนักเรียน 501 - 1,500 คน 
   √ ขนาดใหญ่ มีนักเรียนต้ังแต่ 1,501 - 2500 คนขึ้นไป 
   √ ขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรียนต้ังแต่ 2,501 คนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่แบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเครื่องหมาย   √   ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
โดยมี 5 ระดับ ดังนี ้
 5  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  มาก 
 3  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  น้อย 
 1  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ  นอ้ยท่ีสุด 
ตาราง ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการตรวจนับพัสดุ   √   
2 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์     √ 
3 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง √     

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการตรวจนับพัสดุ ในระดับ ปานกลาง 
ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ ในระดับ มากท่ีสุด และ ท่านมีส่วนร่วมใน
การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ น้อยท่ีสุด  
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 1. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) 

1 
ท่านมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคิดริเริ่ม วางแผน ก าหนดโครงการ 
งานและกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

2 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เสนอข้อคิดเห็นและการอภิปราย 
ในการคัดเลือกโครงการ งาน  
และกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

3 
ท่านมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการระดมความคิด อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในวิธีการด าเนินโครงการ งาน  
และกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

4 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขณะด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานของสถานศึกษา 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 2. การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Implementation) 

5 
ท่านมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการด าเนินงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรม ของ
สถานศึกษา 

     

6 
ท่านมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือใน การ
จัดกิจกรรม นอกเหนือจากงานประจ าของสถานศึกษา  

     

7 
ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การท าโครงการ การจัด
กิจกรรม ของสถานศึกษา 

     

8 
ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ ในการด าเนินงาน 
การท าโครงการ การจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา 

     

 3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 

9 
ทีมงานคณะครูและบุคลากรได้รับค ายกย่องชมเชยจากผู้บริหาร 
ตามผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น จากการร่วมมือร่วมแรงกันท างานเป็นทีม
ของคณะครูและบุคลากร  

     

10 
ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงกนัท างาน ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จโดยรวมของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

     

11 
ท่านได้รับสวัสดิการ หรือได้รับค่าตอบแทนจากการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 

     

12 
ท่านยอมรับข้อผิดพลาด ข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะ ในผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและพร้อมช่วยกันแก้ปัญหา 

     

 4. การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) 

13 
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา  

     

14 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม ขณะก าลังด าเนินงาน 

     

15 
ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรม ภายหลังจากการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว  

     

16 
สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรม ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อน าไปพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย   √   ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
โดยมี 5 ระดับ ดังนี ้
 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   มาก 
 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
 1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
 

ข้อ ประสิทธิผล 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 1. การปรับตัว (Adaptation) 
 1.1 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

1 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเห็น
ความส าคัญของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

     

2 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการปรับเปล่ียนวิธีการและขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

     

3 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรน าแนวคิดและหลักการบริหารใหม่ ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

     

4 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

     

 1.2 นวัตกรรม (Innovation) 

5 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้มี
ความพร้อมในการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

     

6 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

7 
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

8 
ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียน   การ
สอน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอน 
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ข้อ ประสิทธิผล 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 1.3 ความก้าวหน้า (Growth) 

9 
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจ านวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน 

     

10 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

     

11 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรฯ ร่วมเสนอ
แนวทางในการพัฒนาระบบงานสอนของสถานศึกษา 

     

12 สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ีต้องการเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกป ี      
 1.4  การพัฒนา (Development) 

13 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

     

14 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพของท้องถิ่น 

     

15 
สถานศึกษาได้พัฒนางานของทุกฝ่ายให้เป็นระบบและกระท า
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

     

16 
สถานศึกษาและชุมชนมีการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

 2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

17 
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น แสดงความเคารพ 
เช่ือฟัง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ 

     

18 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ สูงขึ้น      

19 
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

     

20 
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

     

 2.2 คุณภาพ (Quality) 
21 สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.      
22 ผลการสอบ O-net ของนักเรียนไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียรวมของท้ังประเทศ      

23 
นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและ
ตรงตามท่ีนักเรียนปรารถนาได้ 
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ข้อ ประสิทธิผล 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

24 
สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้ารับการศึกษา 

     

25 
ครูผู้สอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีศักยภาพ 

     

 2.3 การได้มาซ่ึงทรัพยากร (Resource Acquisition) 

26 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้อัตราส่วนของ
นักเรียนต่อครู เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

     

27 
สถานศึกษาได้รับงบประมาณพร้อมใช้ให้กับทุกฝ่ายงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

     

28 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

     

29 
สถานศึกษาบริหารจัดการครูให้สอนตรงตามวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 
หรือตรงกับสาขาวิชาท่ีถนัด 

     

 2.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

30 
สถานศึกษามีการวางแผนก าลังคน โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังชัดเจน
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

     

31 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนและกรอบเวลาการใช้งบประมาณ 

     

32 
สถานศึกษามีการบริหารเวลาเพื่อลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์และลดขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็น 

     

33 
สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

 3. การบูรณาการ.(Integration) 
 3.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

34 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

     

35 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจ ความ
ยินดี ท่ีได้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาแห่งนี้ 

     

36 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความผูกพันธ์เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา ยินดีอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า
เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
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ข้อ ประสิทธิผล 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

37 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงาน 
ผลของความส าเร็จ ช่ือเสียงท่ีได้มาของสถานศึกษา 

     

 3.2 บรรยากาศองค์การ (Climate) 

38 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจกัน ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสใหทุ้กคนได้แสดงความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มท่ี 

     

39 
สถานศึกษาจัดระบบทางกายภาพ อาคารสถานท่ีสะอาด ร่มรื่น เกิด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  

     

40 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน  มีความจริงใจต่อกัน 
เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

     

41 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นเพื่อน
ร่วมงาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกัน 

     

 3.3 การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
42 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ถูกต้อง ทันเวลา      
43 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง      

44 
ครูและบุคลากรมีการขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร เมื่อเกิดปัญหาท้ัง
ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน 

     

45 
ครูและบุคลากรเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีได้ส่ือสารกับผู้บริหาร 
ในส่ิงท่ีเกิดขึ้นทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

     

 3.4 ความขัดแย้ง (Conflict)  

46 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน 
โดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย 

     

47 
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน  
บนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามหลักการและ เหตุผล  

     

48 
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารตัดสินข้อขัดแย้งภายในสถานศึกษา
ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

     

49 
ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังเหตุผลข้อขัดแย้งจากทุกฝ่ายเพื่อน ามา
สู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 

     

 การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  (Latency) 
 4.1 ความจงรักภักดี (Loyalty) 

50 ครูและบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และศรัทธาต่อสถานศึกษา      

51 
ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนการพัฒนาความก้าวหน้าของสถานศึกษา 
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ข้อ ประสิทธิผล 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

52 
ครูและบุคลากรมีความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมของ
สถานศึกษา 

     

53 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติทางวินัยท่ีครูและบุคลากรยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน 

     

 4.2 ความสนใจในชีวิต (Central Life Interest) 

54 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ท่ีจะปฏิบัติงาน
เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

55 
ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรท างานร่วมกันอย่าง
เป็นทีม 

     

56 ครูและบุคลากรรู้สึกเต็มใจท่ีได้ท างานให้กับสถานศึกษา      

57 
ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนโดยมุ่งไปท่ีผลส าเร็จ
และคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 

     

 4.3 แรงจูงใจ (Motivation) 

58 
ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้ 
ความสามารถ 

     

59 ครูและบุคลากรได้เล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสม      

60 
ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบเกียรติบัตร  
ในการปฏิบัติงานท่ีส าเร็จด้วยดี 

     

61 
ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลงาน พิจารณาความดีความชอบ 
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ีเช่ือถือ
ได้ 

     

 4.4 ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ (Identity) 

62 
ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี เกิดจิตส านึก
ของการเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 

     

63 
ครูและบุคลากรมีความรักความสามัคคี สามารถรวมกันเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน 

     

64 
ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ค าส่ัง ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

     

65 
ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ มุ่งผลส าเร็จของ
งานเป็นส าคัญ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
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ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
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ผลการพิจารณาแบบประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนรว่มกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 

1. 
 

เพศ 
⃣ ชาย  ⃣ หญิง 
 

     -  

 

2. 
 

ประสบการณ์การท างาน 
⃣ ไม่เกิน 10 ปี 
⃣ ระหว่าง 10 - 20 ปี 
⃣ ต้ังแต่ 21 ปี ขึ้นไป 
 

     -  

 

3. 
 

วุฒิการศึกษา 
⃣ ปริญญาตรี 
⃣ สูงกว่าปริญญาตรี 
 

     -  

 

4. 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
⃣ ขนาดเล็ก – มีนักเรียน 1 - 500 คน 
⃣ ขนาดกลาง – มีนักเรียน 501 – 1,500 คน 
⃣ ขนาดใหญ่ – มีนักเรียน 1,501 – 2,500 คน 
⃣ ขนาดใหญ่พิเศษ – มีนักเรียน 2,501 ขึ้นไป 
 

     -  
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญคน

ท่ี 
ค่า 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
1. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) 
1 ท่านมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคิดริเริ่ม วางแผน ก าหนด

โครงการ งานและกิจกรรมของสถานศึกษา 
1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เสนอข้อคิดเห็นและ
การอภิปราย ในการคัดเลือกโครงการ งาน  
และกิจกรรมของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

3 ท่านมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการระดมความคิด อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในวิธีการด าเนินโครงการ งาน  
และกิจกรรมของสถานศึกษา 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขณะด าเนินกิจกรรม 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงานของสถานศึกษา 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

2. การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Implementation) 
5 ท่านมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 

เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน การท าโครงการ  
การจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

6 ท่านมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน ให้ความ
ช่วยเหลือใน การจัดกิจกรรม นอกเหนือจากงาน
ประจ าของสถานศึกษา  

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การท าโครงการ 
การจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

8 ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ  
ในการด าเนินงาน การท าโครงการ การจัดกิจกรรม 
ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญคน

ท่ี 

ค่า 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5   
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) 
9 ทีมงานคณะครูและบุคลากรได้รับค ายกย่องชมเชย

จากผู้บริหาร ตามผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น จากการร่วมมือ
ร่วมแรงกนัท างานเป็นทีมของคณะครูและบุคลากร  

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

10 ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงกนั
ท างาน ซึ่งเป็นผลส าเร็จโดยรวมของสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไป 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

11 ท่านได้รับสวัสดิการ หรือได้รับค่าตอบแทนจากการ
ร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

12 ท่านยอมรับข้อผิดพลาด ข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะ    
ในผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและพร้อม
ช่วยกันแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

4. การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) 
13 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประเมินผล

การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา  
1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

14 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ขณะก าลังด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

15 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ภายหลังจากการ
ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว  

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

16 สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการ
ประเมินโครงการ กิจกรรม ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้
รับรู้ เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการด าเนินงานใน
โอกาสต่อไป 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ข้อ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 
1. การปรับตัว (Adaptation) 
 1.1 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นให้ครูและบุคลากร
เห็นความส าคัญของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการปรับเปล่ียนวิธีการและ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน  

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรน าแนวคิดและหลักการ
บริหารใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

 1.2  นวัตกรรม (Innovation) 
5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ศักยภาพครูเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ
การเรียน   การสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติการสอน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 1.3 ความก้าวหน้า (Growth) 
9 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจ านวน

เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการพัฒนาระบบงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

11 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรฯ 
ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบงานสอนของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12 สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ีต้องการเข้าศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นทุกป ี

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 1.4  การพัฒนา (Development) 
13 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

14 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

15 สถานศึกษาได้พัฒนางานของทุกฝ่ายให้เป็นระบบ
และกระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

16 สถานศึกษาและชุมชนมีการพัฒนาความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
17 นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น  

แสดงความเคารพเช่ือฟัง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

18 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ สูงขึ้น 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
19 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ..2551 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

20 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 
ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 

 1 2 3 4 5 
 2.2 คุณภาพ (Quality) 

21 สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
22 ผลการสอบ O-net ของนักเรียนไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียรวมของ

ท้ังประเทศ 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

23 นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ี
มีช่ือเสียงและตรงตามท่ีนักเรียนปรารถนาได้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

24 สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองในการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

25 ครูผู้สอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีศักยภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 2.3 การได้มาซ่ึงทรัพยากร (Resource Acquisition) 
26 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้

อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

27 สถานศึกษาได้รับงบประมาณพร้อมใช้ให้กับทุกฝ่าย
งานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

28 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

29 สถานศึกษาบริหารจัดการครูให้สอนตรงตามวิชาเอกท่ี
ส าเร็จการศึกษา หรือตรงกับสาขาวิชาท่ีถนัด 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 2.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
30 สถานศึกษามีการวางแผนก าลังคน โดยก าหนดกรอบ

อัตราก าลังชัดเจนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

31 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผนและกรอบเวลาการใช้
งบประมาณ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

32 สถานศึกษามีการบริหารเวลาเพื่อลดเวลาท่ีสูญเสีย
ไปโดยไม่เกิดประโยชน์และลดขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็น 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

33 สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

ค่า 
IOC 

สรุป 

  1 2 3 4 5   
3. การบูรณาการ.(Integration) 

 3.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
34 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจ 
ความยินดี ท่ีได้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาแห่งนี้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความผูกพันธ์เสมือนเป็นส่วน
หนึ่งของสถานศึกษา ยินดีอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเหนือ 
จากหน้าท่ีประจ าเพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติงานผลของความส าเร็จ ช่ือเสียงท่ีได้มาของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 3.2 บรรยากาศองค์การ (Climate)        
38 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีบรรยากาศแห่งความ

ไว้วางใจกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกนั เปิดโอกาสให้ทุก
คนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

39 สถานศึกษาจัดระบบทางกายภาพ อาคารสถานท่ี
สะอาด ร่มรื่น เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน  มี
ความจริงใจต่อกัน เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

41 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการเสริมสร้างบรรยากาศ
ความเป็นเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์
ความรู้ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 3.3 การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
42 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ถูกต้อง ทันเวลา 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

43 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลาย
ช่องทาง 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

44 ครูและบุคลากรมีการขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร เมื่อ
เกิดปัญหาท้ังในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
สรุป 

 1 2 3 4 5  
45 ครูและบุคลากรเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีได้ส่ือสารกับ

ผู้บริหารในส่ิงท่ีเกิดขึ้นทั้งในแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 3.4 ความขัดแย้ง (Conflict) 
46 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารความขัดแย้งท่ี

เกิดขึ้นภายใน โดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

47 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
ภายใน บนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามหลักการ 
และ เหตุผล  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

48 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารตัดสินข้อขัดแย้งภายใน
สถานศึกษาด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

49 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังเหตุผลข้อขัดแย้งจากทุก
ฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  (latency–l) 
 4.1 ความจงรักภักดี (Loyalty) 

50 ครูและบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และศรัทธาต่อ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

51 ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนาความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

52 ครูและบุคลากรมีความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ 
ค่านิยมของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

53 สถานศึกษามีแนวปฏิบัติทางวินัยท่ีครูและบุคลากร
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 4.2 ความสนใจในชีวิต (Central Life Interest) 
54 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ท่ีจะ

ปฏิบัติงานเพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

55 ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นทีม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุป 

 1 2 3 4 5  
56 ครูและบุคลากรรู้สึกเต็มใจท่ีได้ท างานให้กับ

สถานศึกษา 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

57 ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนโดยมุ่ง
ไปท่ีผลส าเร็จและคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 4.3 แรงจูงใจ (Motivation) 
58 ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับ

ความรู้ ความสามารถ 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

59 ครูและบุคลากรได้เล่ือนต าแหน่งตามความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

60 ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับมอบ
เกียรติบัตร ในการปฏิบัติงานท่ีส าเร็จด้วยดี 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

61 ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลงาน พิจารณา
ความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตาม
กฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 4.4 ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ  (Identity) 
62 ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี 

เกิดจิตส านึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

63 ครูและบุคลากรมีความรักความสามัคคี สามารถ
รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

64 ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง ของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัด 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

65 ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ 
มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
3 +1 +1 +1 +1 0 +4 0.8 
4 +1 +1 +1 +1 0 +4 0.8 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
15 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.8 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
26 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

31 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
35 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
36 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
37 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
38 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
39 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
40 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
41 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
42 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
43 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
44 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
46 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
47 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
48 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
49 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
50 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
51 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
52 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
53 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
54 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
55 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
56 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

57 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
58 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
59 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
60 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
61 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
62 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
63 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
64 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
65 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
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ค่าความเชื่อม่ัน แบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วม 16 ข้อ 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.943 16 

 

Cronbach's Alpha  .943 

 

ค่าความเชื่อม่ัน แบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษา 65 ข้อ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.989 65 

 

 

Cronbach's Alpha  .989 
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ค่าความเชื่อม่ัน รวมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษา 81 ข้อ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.989 81 

 

Cronbach's Alpha  .989 

 

 
 



ประวัติผูว้ิจัย 
 
ช่ือ –นามสกุล นายชัยอานนท์  แก้วเงิน 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 28 สิงหาคม 2535 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดชัยนาท 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 125/26 หมู่บ้านโรยัลสายไหมวิลเลจ ซอยสายไหม 15/1 

ถนนสายไหม แขวง/เขต สายไหม กทม.10220 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2558 
 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2558 
พ.ศ.  2559 

 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สังกัด กทม. 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม.2 กทม. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม.2 กทม. 
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 337 ถนนเชิดวุฒิกาศ  

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210 
  
  

 


