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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกั

ในการพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข 

ในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทส าคญั

ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยดัในเวทีโลกภายใต้ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวตั ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงให้ความส าคญัและทุ่มเทกบัการพฒันา

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลกัษณ์ของ

ประเทศในส่วนของประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัการศึกษา การพฒันาศกัยภาพและขีด

ความสามารถของคนไทยให้มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ ภายใตแ้รงกดดนัภายนอกจากกระแสโลกาภิวตัน์  

และแรงกดดนัภายในประเทศท่ีเป็นปัญหาวิกฤตท่ีประเทศตอ้งเผชิญ เพื่อใหค้นไทยมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายได้

ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบนัและอนาคตโดย

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1)  สาเหตุส าคญัของการขาดประสิทธิภาพ

ในการบริหารการศึกษา คือ การรวมศูนยอ์  านาจในส่วนกลางมากเกินไป ขาดการมีส่วนร่วมและ

การตรวจสอบ การใชง้บประมาณเพื่อการศึกษาอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศไม่ทนัสมยั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2561 : 28)  การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมเป็นกลวิธีหน่ึงในการบริหารจดัการการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลง การท่ีจะบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพผูบ้ริหารควร

ไดน้ าหลกัการมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูผูส้อน ร่วมรับผิดชอบ

ตดัสินใจในการจดัการศึกษา เพื่อสร้างความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ และเขา้มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษามากขึ้น ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสร้างความเขม้แข็ง

ในการบริหารโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2553 : 8) 
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 ประสิทธิผลเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จของสถานศึกษา สถานศึกษาจะอยู่รอดและมัน่คงได้

ขึ้นอยู่กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ประสิทธิผลเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจว่าการบริหารงาน

ของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีวางไวม้ากน้อยเพียงใด 

เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดและวดัความส าเร็จกบัวตัถุประสงค์ (ภารดี 

อนนัตน์าวี. 2553 : 203-204) ทั้งน้ีสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสามารถวดัไดจ้ากการบรรลุเป้าหมาย

หรือวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา การพิจารณาความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติ

ทางบวกความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงความสามารถในการแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษา จนท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน (ธร สุนทรายทุธ. 2551 : 459) 

  (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. 2561 : 17)  เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษา   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งขึ้นตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มีภารกิจหลกัใน 

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 อ าเภอ 

ประกอบด้วย อ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม และอ าเภอแก่งหางแมว 

(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. 2562 ข : 22) ไดก้ล่าววา่ ปัญหาอุปสรรค

ในการบริหารจดัการคือ ขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการมีส่วนร่วม และขาดการเช่ือมโยงการบูรณาการ

ของแต่ละกลุ่มในการใหค้วามร่วมมือดา้นการจดักิจกรรม  

 
 

ภำพประกอบ  1 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
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ไทย คณิต วทิย์ องักฤษ เฉล่ีย
ปี 2559 59.15 50.7 45.47 41.78 49.28

ปี 2560 53.01 46.11 42.9 44.47 46.62
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 (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 2. 2561 : 2)  เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษา   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งขึ้นตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มีภารกิจหลกัใน 

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 6 อ าเภอ 

ประกอบดว้ย อ าเภอมะขาม อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอโป่งน ้ าร้อน อ าเภอสอยดาว และอ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 2. 2562 ข : 133) การด าเนินการ

ตามแผนปฏิบติัการน้ี จะบรรลุความส าเร็จท่ีคาดหวงั จะตอ้งด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

ผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมัน่ และร่วมกนัผนึกก าลงัในการขบัเคล่ือน

การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกบั

องคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไป และให้ความส าคญักบัการปฏิรูป

การศึกษา และมีกระบวนการและรูปแบบความร่วมมือในการด าเนินการอยา่งจริงจงั 

 
 

ภำพประกอบ  2 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

 จากความเป็นมาและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและ

ประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา ท าให้พฒันางานวิจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าขอ้มูลจากผลการวิจยัไป

เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม อนัจะส่งผล

ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีดียิง่ขึ้นไป  
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ไทย คณิต วทิย์ องักฤษ เฉล่ีย
ปี 2559 64.99 20.55 17.61 3.72 26.72

ปี 2560 41.31 11.73 12.19 4.91 17.54
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 

 ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษา ท่ีจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปปรับใช้ใน

สถานศึกษา อนัจะส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และน าผลวิจยัท่ี

ได้มาเป็นสารสนเทศพื้นฐานในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อ

สถานศึกษา   

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 กำรก ำหนดประชำกร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  แบ่งออกเป็น ครูจ านวน 987 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 74 คน และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาจ านวน 4 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. 2562 ก : 9) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

เขต 2 แบ่งออกเป็นครูจ านวน 1,177 คน ผู ้อ  านวยการสถานศึกษา  จ านวน 106 คน และ                     

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาจ านวน 15 คน  (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2. 

2562 ก : 7) รวมทั้งส้ิน จ านวน 2,363 คน 
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       กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งส้ิน 331 คน 

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan. 1970 : 607 - 610) และใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified Random Sampling) 

โดยใชเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นชั้นในการแบ่ง หลงัจากนั้นคดัเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

 ตัวแปรท่ีศึกษำ 

 1. ตัวแปรพยำกรณ์ ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

  1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ     

  1.3 ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์

  1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 2.   ตัวแปรเกณฑ์ ไดแ้ก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  2.1 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

  2.2 ความพึงพอใจในการท างานของครู 

  2.3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน   

  2.4 ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 

  2.5 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

  กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงการท่ีให้บุคคลมีส่วนร่วม แสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานนบัว่าเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นยิ่งส าหรับสถานศึกษา ทั้งน้ีการ

ปฏิบติันั้นมีความไม่เขา้ใจหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานและ
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ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษาแลว้ การบริหารงานของสถานศึกษาจะบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดโ้ดยยาก มีตวัแปรในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่า 

ความจริง และการกระท า การมีส่วนร่วมของภาครัฐ นักเรียน ชุมชน ครอบครัว การติดตาม

ประเมินผล ระหว่างการด าเนินงานและหลงัการด าเนินงาน มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุงและพฒันางานร่วมกนั ส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกตคือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวงั 

ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้ผลการประเมินโครงการมา

ใชใ้นการพิจารณาร่วมกนั เพื่อจดัท าโครงการ งาน กิจกรรมในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

 2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือมีกิจกรรมใด หรือจะ

ท าโครงการอะไร ผูบ้ริหารก็จะให้สมาชิกท่ีเก่ียวข้องภายในโรงเรียนมาร่วมกันตันสินใจใน         

การท างานนั้นๆ ไม่ว่าจะปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการ ร่วมคิดคน้แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา     

ร่วมตดัสินใจในการวางแผนแกไ้ขปัญหา ร่วมในการรับผิดชอบ ร่วมในการตดัสินใจตลอดจนร่วม

ในการตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกของการตดัสินใจ ใหเ้กิดผลท่ีดีตามบริบทสถานท่ีต่าง ๆ   

 3. การมีส่วนร่วมในการผลรับประโยชน์ หมายถึง เม่ือเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือ

ความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหารจดัหารร่วมกนั ผูบ้ริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย ย่อมท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งอยู่ในรูปของเงิน วตัถุส่ิงของ 

แต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจ ให้ก าลงัใจ ร่วมแสดงความยินดี ยกย่อง ช่ืนชม และการมอบ

รางวลั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ ดา้นบวกไดแ้ก่ การไดรั้บ

สนับสนุนด้านสวสัดิการ การยกย่องชมเชยเป็นตน้ ด้านลบ ได้แก่ เม่ือการด าเนินงานมีการเกิด

ขอ้ผิดพลาดจากการบริหารงาน ทุกฝ่ายใหก้ารยอมรับพร้อมช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ท าให้เกิดการ

ร่วมกนัด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของภาครัฐ นักเรียน ชุมชน ครอบครัวโดยเป็นคณะท างาน การ

ด าเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ ตามภารกิจท่ีก าหนดร่วมกนั ส่งผลใหโ้ครงการท่ีไดด้ าเนินการประสบ

ความส าเร็จรวมถึงการมีส่วนร่วมทั้งแบบชัว่คราวและแบบถาวร 

 ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ หมายถึง  การท่ีองค์การได้ด าเนินงานใด ๆ โดยการใช้

ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือตรงตามความต้องการ และผลนั้น

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนสูง สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ี

ถูกบีบบงัคบัได ้มีตวัแปรในดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  หมายถึง  การท่ี

ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานในโรงเรียน จนสามารถท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ให้ไดผ้ลตรงตามจุดหมายของการเรียนการสอน ตรงตามเน้ือหาสาระ  

การบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเร่ืองคุณภาพของนกัเรียนควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ การพฒันาทศันคติ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความปรารถนาและความคาดหวงัต่าง ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม 

คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวนบัว่าเป็นลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีคาดหวงั และมี

ความตอ้งการอยา่งมาก 

 2. ความพึงพอใจในการท างานของครู หมายถึง  ความรู้สึกทางจิต ทางอารมณ์ หรือ

ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท างาน สามารถปฏิบติังาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว้ มี

ความพึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบ มีมุมมองว่างานนั้นมีความส าคญั พึงพอใจต่อผลตอบแทนของ

งาน ค่าจ้างแรงงาน สวสัดิการ ตัวงาน เน้ืองาน สถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ ังคับบัญชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการ โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาวิชาชีพ 

การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบติังาน โอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การใช้

ทกัษะท่ีหลากหลาย โอกาสในการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งสร้างและรักษาระดบั

ความพึงพอใจในการท างานของครู ให้อยู่ในระดบัสูง เพราะความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพล

ต่อการท างานของครูมีผลกระทบไปยงักลุ่มอ่ืน 

 3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารและครูในการร่วมพฒันา เปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงาน จะตอ้งมีความสามารถในการ

ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้ง และทนัสมยั

กับความเจริญก้าวหน้า และความเปล่ียนแปลง นโยบายของสถานศึกษาไม่ควรยึดตายตัวจน

เปล่ียนแปลงไม่ไดจ้ะท าใหล้า้สมยั เพื่อใหส้ามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมได ้

 4. ความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง การท่ีครูและ

ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ

วินัยท่ีดี และท าให้นักเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความมัน่คงทาง
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จิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดก้ าหนดขึ้น และปฏิบติัดว้ยความจริงใจ มีจิตใจเป็น

ประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนร่วม  

 5. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของครูและ

ผูบ้ริหารท่ีร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารความขดัแยง้

ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีต่อการพฒันางาน ความสามารถในการแกปั้ญหาสถานศึกษา

ในระดบัท่ีเหมาะสม จะมีผลดีต่อการพฒันางาน สามารถโนม้นา้วความคิด ค่านิยม ความตอ้งการแต่

ละเป้าหมายท่ีต่างกนั ให้ปรับเปล่ียนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการ

สอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ใน และบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ

การบริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

  

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห ์สังเคราะห์และสรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจากแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2551 : 541 - 542), อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-

19), จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553 : 262 – 263), ประสาร พรหมณา (2553 : 5 - 7), รัตน์ฐาภทัร์ ธนโชติ

สุขสบาย (2557 : 214 – 218), พิณสุดา สิริธรังศรี (2558. : 44 - 45), เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ 

(2558 : 8), สุภทัทา อินทรศกัด์ิ (2561 : 27), โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 - 

218), ชาดิด (Shadid. 1982 : 122), ซาซกิน (Sashkin. 1982 : 110-113) และสวอนสเบิร์ก (Swanaburg, 

1996 : 391 - 394)  และประสิทธิผลสถานศึกษาจากแนวคิดวนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552 : 206), ภารดี 

อนันต์นาวี (2553 : 215 - 216), ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 11 – 12), 

ลดัดา อ ่าสอาด (2555 : 39), ปาริชาต สมใจ (2556 : 11 - 12), เอกชยั คา้ผล (2558 : 97), มอทท ์(Mott. 

1972 : 188), แคพโล (Caplow. 1974 : 59), กิบสัน (Gibson. 1979 : 27), ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & 

Ferguson. 1985 : 117 – 134), นาฮาเวนดี และมาเล็คซาเด (Nahavandi & Malekzadeh. 1990 : 532) 

และฮอย และมิสเกล (Hoy. & Miskel. 1991, : 373) จากนั้นน ามาวิเคราะห์ และปรับประยกุตใ์ช้เป็น

แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยั สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ดงัภาพประกอบ 1 
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                ตัวแปรพยำกรณ์                                                               ตัวแปรเกณฑ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 3  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมุติฐำนในกำรวิจัย 

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

     การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ไดแ้ก่ 

     1.1 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

     1.2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ     

     1.3 การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 

     1.4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

      ประสิทธิผลของสถานศึกษา ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ

เขต 2 ไดแ้ก่  

      2.1 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

      2.2 ความพึงพอใจในการท างานของครู 

      2.3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและ
พฒันาโรงเรียน 
      2.4 ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้
ทศันคติทางบวก 
      2.5 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน
สถานศึกษา 




