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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในประสิทธิผลของสถานศึกษา  และได้

น าเสนอดงัน้ี 

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  1.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  1.2 ความส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.1 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.2 ความส าคญัของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.3 องคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 3. บริบทสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1 งานวิจยัต่างประเทศ 

  4.2 งานวิจยัในประเทศ 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ความหมายของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความส าคญัส าหรับการบริหารสถานศึกษาในยคุปัจจุบนัท่ีมี         

การแข่งขนัสูง ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูวิ้จยั

จึงน าเสนอความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายทั้งเหมือนกนั

และแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

 ธร สุนทรายุทธ (2552 : 539) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 

การบริหารองคก์รนั้นนอกจากผูบ้ริหารซ่ึงบทบาทส าคญัในองคก์รและสมาชิกหรือบุคคลในองคก์ร 

ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้อตัรากา้วหนา้ไปดว้ยดี การบริหารในปัจจุบนั จึงพยายามหาวิธีการท่ีจะใหมี้
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การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผูบ้ริหารและผูท่ี้อยู่ในองค์กร การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(Participative management) ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รทั้งน้ีเพราะการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารนบัว่าเป็นวิทยาการสมยัใหม่ในการบริหารจดัการ

อีกแนวทางหน่ึงซ่ึงนอกจากผูบ้ริหารจะมีบทบาทส าคญัในองคก์รแลว้ สมาชิกหรือบุคคลในองคก์ร

ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้องค์กรกา้วหน้าไปดว้ยดี ซ่ึงการท่ีให้บุคคลมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัการปฏิบติังานนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นยิ่งส าหรับองคก์าร ทั้งน้ีการปฏิบติันั้นมีความ

ไม่เขา้ใจหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานและไม่ไดมี้ส่วนร่วมใน

การด าเนินงานขององคก์ารแลว้ การบริหารงานขององคก์รจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยยาก 

 ณฐกร สุขสม (2553 : 11) ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  

การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ตลอดจนการประเมินผล 

โดยทุกฝ่ายไดส้ านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ

องคก์าร 

 อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ (2553 : 14) ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

นิยมเรียกย่อๆ ว่า PM หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and emotional 

environment) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group station) ซ่ึงจะน าสู่จุดหมายของกลุ่มไดใ้ห้

สมการการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

การมีส่วนร่วม = ความร่วมมือ + การประสานงาน + การรับผิดชอบ 

Participation = Cooperation + Coordination + Responsibility 

 รัตน์ฐาภทัร์ ธนโชติสุขสบาย (2557 : 21) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารแบบมีส่วน

ร่วม หมายถึง การบริหารงานท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการบริหาร ร่วมใน

การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ร่วมรับผิดชอบและร่วมใน

การรับผลประโยชน์ (Benefits) ร่วมด าเนินการตลอดจนร่วมประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนการ

จดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัโดยความร่วมมือและช่วยเหลือกนัอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 

 พุตตี (Putti. 1987 : 304) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลให้การบริหารจดัการ มีลกัษณะ

กวา้งขวาง ซ่ึงเป็นทางหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารมีส่วนร่วมขยายไปสู่ปฏิบติังานในระดบัล่างขององคก์าร 



12 
 

 โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1980 : 222) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเก่ียวขอ้งกนัของแต่ละบุคคลเพื่อการ

ปรับปรุงสถานะความเป็นอยู่ในสถานการเดียวกนัซ่ึงไดอ้ธิบายไว ้4 ดา้น คือ การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 

การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรือทางออ้ม ซ่ึงการท่ีให้บุคคลมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานนบัว่าเป็นส่ิง

ส าคญั และจ าเป็นยิ่งส าหรับสถานศึกษา ทั้งน้ีการปฏิบติันั้นมีความไม่เขา้ใจหรือเกิดความรู้สึกว่า

ตนเองไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานและไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาแลว้ การบริหารงานของสถานศึกษาจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยยาก 

 ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2551 : 1) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่า 

การท างานในองค์การจะไม่สามารถประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าปราศจาก         

การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและประสานงานกันอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ เพื่อมุ่งประโยชน์ให้แก่องค์การ เพราะในความเป็นจริงองค์การส่วนมากมัก

ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างเป็นจ านวนมาก และความแตกต่างเหล่าน้ี

เป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคก์ารอยา่งชดัเจน 

 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 540) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่า 

การสร้างบรรยากาศท างานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วน

ร่วมในการติดสินใจ และรับผิดชอบ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเขา้ใจในปัญหาของ

หน่วยงาน ส าหรับการเพิ่มค่าจา้งนั้น ไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจให้ท างานไดเ้ต็มท่ี แต่การให้รางวลัดว้ยการ

ชมเชย ยกยอ่ง ใหเ้กียรติ กลบัเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดพลงัต่าง ๆ ในการท างาน 

เม่ือประสบความส าเร็จ คนท างานย่อมมีความภาคภูมิใจแมจ้ะไม่ไดเ้งินเดือนหรือค่าจ้างเป็นการ

ตอบแทนก็ตาม 

 สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 119) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสานต่อหรือต่อยอดรูปแบบการบริหารแบบราชการความ

เขม้งวดมากเกินไป และความไม่ถือเป็นเร่ืองส่วนตวักระตุน้ให้เกิดรูปแบบการบริหาร โดยการมี
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ส่วนร่วม ทฤษฎีใหม่ ๆ ขององค์การเหล่าน้ีเน้นความส าคัญของขวญัในการท างาน และความ         

พึงพอใจในการท างานของผูท้  างานมากขึ้น การบริหารแบบการมีส่วนร่วมเนน้ความส าคญัในการจูงใจ

ผูท้  างาน และการสร้างองคก์ารไปสู่เป้าหมายนั้น องคก์ารจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความตอ้งการ

ของผูท้  างาน ซ่ึงในทางกลบักนัจะส่งผลใหผ้ลผลิตของผูป้ฏิบติัสูงขึ้น 

 จนัทรานี สงวนนาม (2553 : 166 - 167) ได้กล่าวถึงความส าคญัของบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผูร่้วมปฏิบติังานในโครงการ ไดมี้ส่วนร่วม

และมีความส าคญัในการตดัสินใจร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพฒันาองคก์ารท่ีปฏิบติัอยู่ดว้ย

ความเตม็ใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานขององคก์าร 3 ประการคือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสมาชิกขององคก์ารย่อมมีความผูกพนั

กบัองค์การท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่ และมีความปรารถนาท่ีจะไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานของ

องคก์าร แมเ้พียงไดรั้บฟังความคิดเห็น ก็ท าใหรู้้สึกวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์าร 

  2. การมีส่วนร่วมช่วยใหเ้กิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุน้ให้

สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว ยงัช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหว่างกลุ่ม

สมาชิก และความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองคก์าร ท าใหส้มาชิกทั้งองคก์ารมีเป้าหมายเดียวกนั

การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ ซ่ึงมีผลทั้งทางใจ       

การยอมรับ การสนบัสนุนและผลต่อการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

  3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การท่ีบุคคลได้

แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุน้ให้บุคคลเกิดความส านึกใน

หนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานขององคก์าร 

 เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2553 : 10) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่า  

หลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบ

ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ

รับผิดชอบ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเขา้ใจในปัญหาของหน่วยงาน ส าหรับการเพิ่ม

ค่าจ้างนั้นอาจมิใช่เป็นส่ิงจูงใจให้ท างานได้อย่างเต็มท่ีเสมอไป แต่การให้รางวลัด้วยการชมเชย      

ยกย่อง ให้เกียรติ อาจเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดพลงัต่าง ๆ ในการท างาน เม่ือ

ประสบความส าเร็จ ผูป้ฏิบติัย่อมมีความภาคภูมิใจ แมจ้ะมิไดรั้บเป็นเงินหรือค่าจ้างเป็นการตอบ

แทนก็ตาม  
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 สุรินทร์ แกว้มณี (2558 : 20 )ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่า 

ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหารงานและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร ช่วยลดความขดัแยง้

ในการท างานเพิ่มพูนความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากขึ้น สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ช่วยให้

ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารภส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตยในองคก์าร อีกทั้งยงัช่วยใหแ้ละใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แฮค แคนโดลี และเรย ์(Hack, Candoli & Ray. 1995 : 261) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ

บริหารแบบมีส่วนร่วมว่า ความตอ้งการมีส่วนร่วมในปัจจุบนัมีมากขึ้นเร่ือย ๆ และมากกว่าในอดีต

ท่ีผ่านมาจะเป็นพลงัส าคญัท่ีขบัเคล่ือนมาสู่ระบบบริหารในโรงเรียนอย่างรวดเร็ว โดยการวางแผน

ให้ผูป้กครอง ประชาชน นกัเรียน ทีมงาน และคณะกรรมการโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ย่างง่าย

และสะดวกยิง่ขึ้น  

 ทาวน์เซนด์ (Townsend. 1994 : 157) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของบริหารแบบมีส่วนร่วม

วา่ ในการท่ีตอ้งใหชุ้มชนหรือบุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษากบัโรงเรียน คือ 

  1. บุคคลในชุมชนตระหนกัดีกว่า การท่ีพวกเขาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

กบัทางโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ต่อผลผลิต (output) ทางการศึกษาของโรงเรียน 

  2. บุคลากรในชุมชนเช่ือว่า ชุมชนจะไดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อการตดัสินใจหรือ

การเขา้มามีส่วนร่วมของพวกเขา 

  3. บางคร้ังพวกเขาอาจไดรั้บการขอร้องหรือไดรั้บมอบหมายให้แสดงความคิดเห็น

หรือเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้ น สามารถสรุปได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี

ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร การท างานในองคก์ารจะไม่สามารถประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย

ได ้ถา้ปราศจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมและประสานงานกนัอยา่งเต็ม

ก าลงัความสามารถ เพื่อมุ่งประโยชน์ให้แก่องคก์าร การสร้างบรรยากาศท างานแบบประชาธิปไตย 

เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการติดสินใจ และรับผิดชอบ ส่ิงเหล่าน้ี

จะท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเข้าใจในปัญหาของหน่วยงาน การบริหารแบบการมีส่วนร่วมเน้น

ความส าคญัในการจูงใจผูท้  างาน และการสร้างองคก์ารไปสู่เป้าหมายนั้น องคก์ารจึงถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อสนองความตอ้งการของผูท้  างาน ก่อให้เกิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหารงานและผูร่้วมงานทุก

ระดับในองค์การ ช่วยลดความขดัแยง้ในการท างานเพิ่มพูนความไวว้างใจซ่ึงกันและกนัมากขึ้น 

สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ช่วยให้ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี เป็นการจูงใจให้ผูร่้วมปฏิบติังาน
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ในโครงการ ได้มีส่วนร่วมและมีความส าคญัในการตดัสินใจร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการ

พฒันาองคก์ารท่ีปฏิบติัอยูด่ว้ยความเตม็ใจ  

 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 541 - 542) ได้เสนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้            

4 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-19) ไดเ้สนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้6 ประการ คือ 

  1. เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชนท่ีตนอยู ่

  2. ร่วมคิดดว้ยกนัว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร และจะจดัล าดบั 

ความส าคญัของปัญหาเป้าหมายอยา่งไร และควรท่ีจะจดัการกบัปัญหาใดก่อนหลงั 

  3. ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงานวา่จะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกนั

อยา่งไร ใชง้บประมาณมากนอ้ยเพียงใด จะจดัหางบประมาณมาจากท่ีใด และใครจะเป็นผูดู้แลรักษา 

  4. ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเตม็ใจ เตม็ก าลงัความรู้

ความสามารถของตนเอง 

  5. ร่วมกนัติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีท างานร่วมกนัประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกนัในการหาทางแกไ้ขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจ

ดงักล่าว สามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

  6. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแลว้ ย่อมท่ี

จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งอยู่ในรูปของเงิน วตัถุส่ิงของ แต่อาจเป็น

ความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นได ้

 จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553 : 262 – 263) ไดเ้สนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้            

5 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา 

  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน 
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  3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติั 

  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมิน 

  5. การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแกไ้ข 

 ประสาร พรหมณา (2553 : 5 - 7) ได้เสนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้                

4 ประการ คือ 

  1. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

  2. มีส่วนร่วมปฏิบติังาน 

  3. มีส่วนร่วมตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร คณะครู 

  4. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

 รัตน์ฐาภทัร์ ธนโชติสุขสบาย (2557 : 214 – 218) ไดเ้สนอไดเ้สนอกระบวนการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว ้ 7 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

  2. การส่ือสารภายในองคก์ร 

  3. บรรยากาศภายในองคก์ร 

  4. การท างานเป็นทีม 

  5. การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน 

  6. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

  7. ดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัเพื่อพฒันา 

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2558 : 44-45) ได้เสนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้             

8 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมคิด 

  2. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ 

  3. การมีส่วนร่วมวางแผน 

  4. การมีส่วนร่วมด าเนินการ 

  5. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

  6. การมีส่วนร่วมแกปั้ญหา 

  7. การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 

  8. การมีส่วนร่วมช่ืนชมผลส าเร็จ 



17 
 

 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558 : 8) ไดเ้สนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้   

5 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในดา้นการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

  3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล 

  5. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 สุภทัทา อินทรศกัด์ิ (2561 : 27) ไดเ้สนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้5 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมคิด 

  2. การมีส่วนร่วมวางแผน 

  3. การมีส่วนร่วมด าเนินการ 

  4. การมีส่วนร่วมประเมินผล 

  5. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 - 218) ไดเ้สนอกระบวนการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว ้4 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นการมีส่วนร่วม เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดการสร้างและ

ประเมินทางเลือกต่าง ๆ การคดัเลือกการตดัสินใจเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดท่ีหลากหลาย 

รวมถึงการวางแผนเพื่อใหส่ิ้งท่ีตดัสินใจเลือก บงัเกิดผล 

  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ เป็นองค์ประกอบการด าเนินงานโครงการท่ีได้

จากค าถามท่ีวา่ใครท าประโยชน์ใหโ้ครงการไดบ้า้ง และจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวิธีการใด 

  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก

ความส าคัญการได้รับประโยชน์ ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ต้องพิจารณาถึงการกระจาย

ประโยชน์ในกลุ่มดว้ย 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งสังเกต คือ ความเห็น ความชอบ 

และความคาดหวงั ซ่ึงจะมีอิทธิพล สามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง  ๆ มีการ

รายงานเก่ียวกบัความส าเร็จในการประเมินผลไวน้อ้ย เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจยากว่าจะมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลอยา่งไรจึงจะดีท่ีสุด จะท าการวิเคราะห์หรือวดัผลไดต้่อเม่ือท ากิจกรรมได้ 3 อยา่ง

มาแลว้ 
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 ชาดิด และคณะ (Shadid. 1982 : 122) ได้เสนอได้เสนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้        

4 ประการ คือ   

  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ซาซกิน (Sashkin. 1982 : 110-113) ไดเ้สนอไดเ้สนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ไว ้4 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 

  2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

  3. การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

  4. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 

 สวอนสเบิร์ก (Swanaburg, 1996 : 391 - 394) ไดเ้สนอไดเ้สนอกระบวนการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมไว ้4 ประการ คือ 

  1. การไวว้างใจกนั ซ่ึงเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 

  2. ความยดึมัน่ผกูพนั  

  3. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั  

  4. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

 จากทศันะของนักวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเป็น

ตวัแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สรุป 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ             6 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน             4 
3. การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

            
6 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ (ต่อ) 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สรุป 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล             8 
5. เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง             1 
6. ร่วมคิดดว้ยกนัวา่อะไรท่ีเป็นปัญหา
ของชุมชน 

            
1 

7. ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน             2 
8. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา             1 
9. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบติั 

            
1 

10. การมีส่วนร่วมในการหาแนว
ทางแกไ้ข 

            
1 

11. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหาร 

            

1 

12. มีส่วนร่วมปฏิบติังาน             2 
13. มีส่วนร่วมตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร คณะครู 

            1 

14. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ             1 
15. การส่ือสารภายในองคก์ร             1 
16. บรรยากาศภายในองคก์ร             1 
17. การท างานเป็นทีม             1 
18. การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน             1 
19. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร             1 
20. ดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัเพื่อ
พฒันา 

            1 

21. การมีส่วนร่วมคิด             2 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ (ต่อ) 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สรุป 

22. การมีส่วนร่วมวางแผน             3 
23. การมีส่วนร่วมด าเนินการ             2 
24. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ             1 
25. การมีส่วนร่วมแกปั้ญหา             2 
26. การมีส่วนร่วมช่ืนชมผลส าเร็จ             1 
27. การมีส่วนร่วมในดา้นการ
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

            1 

28. การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย             1 
29. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง             1 
30. การไวว้างใจกนั ซ่ึงเป็นปรัชญา
พื้นฐานของการมีส่วนร่วม 

            1 

31. ความยดึมัน่ผกูพนั             1 

32. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั 

            1 

33. ความเป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงาน 

            1 

 

 หมายเหตุ [1 =  ธร สุนทรายุทธ (2551)], [2 = อรทยั ก๊กผล (2552)], [3 = จรัส อติวิทยา

ภรณ์ (2553)], [4 = ประสาร พรหมณา (2553)], [5 = รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย (2557)],                 

[6 = พิณสุดา สิริธรังศรี (2558)], [7 = เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558)], [8 = สุภทัทา อินทรศกัด์ิ 

(2561)] , [9 =  โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980)] , [10 =  ชาดิด (Shadid. 1982)] ,                

[11 = ซาซกิน (Sashkin. 1982)] และ[12 = สวอนสเบิร์ก (Swanaburg. 1996)]  
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 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาจาก

ทัศนะนักวิชาการ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษามี 33 ตัวแปร             

เม่ือพิจารณาความถ่ีของตวัแปรสรุปไดว้่า  มีตวัแปร 4 ดา้น ท่ีมีความถ่ีสูงจ านวน 4 - 8 ความถ่ี คือ           

1) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดงันั้น ในการศึกษาการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ผูวิ้จยัจึงได้

สรุปตวัแปรออกมาทั้ง 4 ด้าน  คือ 1) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2) การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ   3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มาเป็น

แนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดเน้ือหาดงัน้ี 

 1. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 541 - 542) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไว้ว่า 

ความเห็น ความชอบ และความคาดหวงั ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลใน

กลุ่มต่าง ๆ ได ้

 อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-19) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไวว้า่ ตลอดเวลา

ท่ีท างานร่วมกนัประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกนัในการ

หาทางแกไ้ขปัญหา เพื่อใหง้านหรือภารกิจดงักล่าว สามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

 จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553 : 262 – 263) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไวว้่า 

รับทราบการแลว้เสร็จของโครงการและร่วมประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการ 

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2558. : 44 - 45) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไวว้่า 

ระหว่างการด าเนินงานและหลงัการด าเนินงาน ผูบ้ริหาร ครูกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพฒันางานร่วมกัน ในกิจกรรมการ

ประเมินผล การเรียน พ่อแม่ผูป้กครอง หรือภูมิปัญญา สามารถเขา้มามีส่วนในการประเมินผูเ้รียนดว้ย 

 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558 : 8) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไวว้า่ 

ท่านไดติ้ดตามผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน

ขององคก์ร มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร และหากพบปัญหาท่านจะน า

ปัญหานั้นไปปรับปรุงและมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

 สุภทัทา อินทรศกัด์ิ (2561 : 27) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไวว้่า มีการ

ติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพฒันางานร่วมกนั 
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 โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 - 218) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผลไวว้่า ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งสังเกต คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวงั ซ่ึงจะมี

อิทธิพล สามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ มีการรายงานเก่ียวกบัความส าเร็จใน

การประเมินผลไวน้อ้ย เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจยากว่าจะมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างไรจึงจะ

ดีท่ีสุด จะท าการวิเคราะห์หรือวดัผลไดต้่อเม่ือท ากิจกรรมได ้3 อยา่งมาแลว้ 

 ชาดิด และคณะ (Shadid. 1982 : 122) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไวว้่า 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น ความชอบ และความหวงั 

ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได ้

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

หมายถึง การพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่า ความจริง และการกระท า การมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ นักเรียน ชุมชน ครอบครัว การติดตามประเมินผล ระหว่างการด าเนินงานและหลงัการ

ด าเนินงาน มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพฒันางานร่วมกนั ส่ิงส าคญัจะตอ้ง

สังเกตคือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวงั ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของ

บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้ผลการประเมินโครงการมาใชใ้นการพิจารณาร่วมกนั เพื่อจดัท าโครงการ 

งาน กิจกรรมในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    

 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 541 - 542) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไวว้่า ใน

กระบวนการตัดสินใจนั้ นประการแรกสุด คือ การก าหนดตามความต้องการ และจัดล าดับ

ความส าคญัแบ่งเป็นการตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการ

ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

 รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย (2557 : 214 – 218) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจไวว้่า ประเด็นส าคญั ๆ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษา การรับฟังความคิดเห็นของ

ผู ้ใต้บังคับบัญชา การเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2558. : 44-45) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไวว้่า เม่ือมี

กิจกรรมใดท่ีตอ้งฟังความเห็นและตดัสินใจร่วมกนัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการและส่วนได้
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ส่วนเสียของผูเ้รียนและประชาชน ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะมี

การตดัสินใจร่วมกนับนพื้นฐานของขอ้มูลของสถานศึกษาและชุมชน 

 โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 - 218) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจไวว้่า เป็นการมีส่วนร่วม เพื่อให้ไดแ้นวคิดการสร้างและประเมินทางเ ลือกต่าง ๆ การ

คดัเลือกการตดัสินใจเป็นศูนยก์ลางของการเกิดความคิดท่ีหลากหลาย รวมถึงการวางแผนเพื่อให้ส่ิง

ท่ีตดัสินใจเลือก บงัเกิดผล 

 ชาดิด และคณะ (Shadid. 1982 : 122) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไว้ว่า 

ประการแรกท่ีจะตอ้งกระท าคือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบัความส าคญั ต่อจากนั้น 

ก็เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วงด าเนิน

แผนงาน และการติดสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

 ซาซกิน (Sashkin. 1982 : 110-113) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไวว้่า เป็น

การมีส่วนร่วมของผูใ้ต้บังคับบัญชาในการมีส่วนร่วมให้ค  าปรึกษาหารือในหลาย ๆ โอกาส มี

อิทธิพลในการก าหนดเป้าหมายของงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตดัสินใจ 

ตลอดจนตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตดัสินใจต่าง ๆ 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือมีกิจกรรมใด หรือจะท าโครงการอะไร ผูบ้ริหารก็จะให้สมาชิกท่ี

เก่ียวขอ้งภายในโรงเรียนมาร่วมกนัตัดสินใจในการท างานนั้นๆ ไม่ว่าจะปัญหา สาเหตุ และความ

ตอ้งการ ร่วมคิดคน้แนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา ร่วมตดัสินใจในการวางแผนแกไ้ขปัญหา ร่วมในการ

รับผิดชอบ ร่วมในการตดัสินใจตลอดจนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกของการ

ตดัสินใจ ใหเ้กิดผลท่ีดีตามบริบทสถานท่ีต่าง ๆ  

 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558 : 8) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

ไวว้่า ท่านได้รับประโยชน์จากการน าแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ ได้รับการ

ฝึกอบรมตามความตอ้งการ เพื่อน าความรู้และทกัษะมาใชใ้นการสร้างผลงานท่ีดี ไดรั้บการถ่ายทอด

ความรู้ เพื่อน าความรู้มาใช้ในการสร้างผลงานท่ีดี และท ากิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้ท่านมี

สัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคลากรในองคก์ร 
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 สุภทัทา อินทรศกัด์ิ (2561 : 27) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ไวว้่า 

ความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการร่วมกันมีความพึงพอใจและช่ืนชมในผลส าเร็ จนั้น ๆ 

ร่วมกนั เช่น การร่วมแสดงความยนิดี การยกยอ่งใหเ้กียรติ การมอบรางวลั เป็นตน้ 

 โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 - 218) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์ไวว้่า ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์นั้น นอกจากความส าคัญการได้รับ

ประโยชน์ ในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว้ ตอ้งพิจารณาถึงการกระจายประโยชน์ในกลุ่มดว้ย 

 ชาดิด และคณะ (Shadid. 1982 : 122) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ไวว้า่ 

นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ี จะร่วมผลประโยชน์ในทางบวก 

และผลท่ีเกิดขึ้นในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์และเป็นโทษไดท้ั้งต่อ

บุคคลและสังคม 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมในการผลรับประโยชน์

หมายถึง เม่ือเกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหารจดัหารร่วมกนั ผูบ้ริหาร ครู 

กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ยอ่มท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงอาจไม่จ าเป็น

จะตอ้งอยู่ในรูปของเงิน วตัถุส่ิงของ แต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจ ให้ก าลงัใจ ร่วมแสดง

ความยนิดี ยกยอ่ง ช่ืนชม และการมอบรางวลั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในทางบวก

และทางลบ ดา้นบวกไดแ้ก่ การไดรั้บสนับสนุนดา้นสวสัดิการ การยกย่องชมเชยเป็นตน้ ดา้นลบ 

ได้แก่ เม่ือการด าเนินงานมีการเกิดขอ้ผิดพลาดจากการบริหารงาน ทุกฝ่ายให้การยอมรับพร้อม

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 541 - 542) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไว ้ใน

ส่วนน้ีไดม้าจากค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการไดบ้า้ง และจะท าประโยชน์ไดโ้ดย

วิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร และการประสานงาน เป็นตน้ 

 อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-19)ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไว ้ร่วมกนัวาง

แผนการด าเนินงานว่าจะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกนัอย่างไร ใชง้บประมาณมาก

นอ้ยเพียงใด จะจดัหางบประมาณมาจากท่ีใด และใครจะเป็นผูดู้แลรักษา 
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 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558 : 8) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไว ้

การมีส่วนร่วมในการจดัโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ

องคก์ร ไดด้ าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท างานใหดี้ขึ้น 

 ชาดิด และคณะ (Shadid. 1982 : 122) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไว ้    

ในส่วนขององค์ประกอบในการด าเนินงานโครงการนั้นจะไดม้าจากค าถามท่ีว่าใครท าประโยชน์

ให้กับโครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร             

การบริหาร  การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ท าให้เกิดการร่วมกันด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

นักเรียน ชุมชน ครอบครัวโดยเป็นคณะท างาน การด าเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ ตามภารกิจท่ี

ก าหนดร่วมกนั ส่งผลให้โครงการท่ีไดด้ าเนินการประสบความส าเร็จรวมถึงการมีส่วนร่วมทั้งแบบ

ชัว่คราวและแบบถาวร  

 จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า      

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่ม

บุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงการท่ีให้บุคคลมี

ส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานนับว่าเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นยิ่งส าหรับ

สถานศึกษา ทั้งน้ีการปฏิบติันั้นมีความไม่เขา้ใจหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ  

การด าเนินงานและไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษาแลว้ การบริหารงานของ

สถานศึกษาจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยยาก ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่า 

ความจริง และการกระท า การมีส่วนร่วมของภาครัฐ นักเรียน ชุมชน ครอบครัว การ ติดตาม

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 ผูบ้ริหารก็จะให้สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งภายในโรงเรียน มาร่วมกนัตนัสินใจในการ

ท างานนั้นๆ ไม่ว่าจะปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการ ร่วมคิดคน้แนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา ร่วม
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ตดัสินใจในการวางแผนแกไ้ขปัญหา ร่วมในการรับผิดชอบ ร่วมในการตดัสินใจตลอดจนร่วมใน

การตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกของการตดัสินใจ ใหเ้กิดผลท่ีดีตามบริบทสถานท่ีต่าง ๆ   

 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 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

ร่วมกันด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของภาครัฐ นักเรียน ชุมชน ครอบครัวโดยเป็นคณะท างาน        

การด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ ตามภารกิจท่ีก าหนดร่วมกัน ส่งผลให้โครงการท่ีได้ด าเนินการ

ประสบความส าเร็จรวมถึงการมีส่วนร่วมทั้งแบบชัว่คราวและแบบถาวร 

  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  สมจิต สงสาร (2552 : 12) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจาก

การปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวร้วมทั้งผลท่ีเกิดขึ้นในด้านจิตใจของ

ผูป้ฏิบติังาน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่องาน เป็นตน้ 

 ภารดี อนนัตน์าวี (2553 : 29) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ประสิทธิผล หมายถึง การท่ีองคก์าร

ไดด้ าเนินงานใด ๆ โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไว ้

 ราชบณัฑิตยสถาน (2552 : 187) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิด

จากการจัดการเชิงระบบและเชิงคุณภาพท่ีมุ่งถึงการบรรลุเป้าหมาย และผลนั้นสอดคล้องกับ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 ปาริชาต สมใจ (2556 : 11 - 12) ได้ให้ความหมายไวว้่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับ

ความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 

และบุคลากรภายในโรงเรียน ก่อใหเ้กิดผลส าเร็จต่อสถานศึกษาตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
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 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1991 : 373) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สามารถพฒันานกัเรียน

ใหมี้ทศันคติทางบวก และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกบีบบงัคบัได ้

 เซอร์จิโอแวนน่ี (2009 : 76) ได้ให้ความหมายไวว้่า มี 2 ประการ คือ ความหมายแบบ

ทัว่ไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตท่ีจะท าให้เกิดผลตามท่ีปรารถนา ความหมายอีกประการ

คือ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วฏัจกัรของการบริหารการศึกษา โดยประสิทธิผลจะน ามาซ่ึง

ความหมายเฉพาะหรือพิเศษ ในส่วนน้ีจะเน้นไปท่ีความมีสัมฤทธ์ิผลท่ีดีในทักษะพื้นฐานของ

นกัเรียนท่ีสามารถวดัไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้า่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง   

การท่ีองคก์ารไดด้ าเนินงานใด ๆ โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน

หรือตรงตามความต้องการ และผลนั้นสอดคลอ้งกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ เช่น การท่ีโรงเรียน

สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก 

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกบีบบงัคบัได ้

 ความส าคัญของของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 บุษรา เขินอ านวย (2551 : 169) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของประสิทธิผลของสถานศึกษา

ไวว้่า ความส าคญัของประสิทธิผลของสถานศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชดัเจนว่าประสิทธิผล

หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้นของงานส่วนประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีท างานให้

เกิดความส าเร็จ การท่ีจะกล่าววา่องคก์ารมีประสิทธิผลโดยค านึงถึงแต่ผลส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นของงาน

เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งพิจารณาลึกลงไปอีกว่าผลส าเร็จของงานนั้นสนองตอบหรือ

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การหรือไม่ เพราะบางคร้ังพบว่าองค์การประสบความส าเร็จหรือมี

ผลงานชัดเจน แต่ปรากฏว่าผลส าเร็จนั้นมีการใช้ทรัพยากรทั้งในด้านเงินลงทุน ระยะเวลา และ

บุคลากร มากเกินความจ าเป็น 

 ภารดี อนนัตน์าวี (2553 : 204) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้

วา่ ประสิทธิผลมีความส าคญัต่อองคก์ารดงัน้ี 

  1. ช่วยตรวจสอบวตัถุประสงค์กบัการจดัตั้งองค์การ การจดัตั้งองค์การย่อมก าหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่ 
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  2. ประเมินผลการด าเนินงานกบัแผนงานท่ีก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม

ย่อมตอ้งมีการวางแผนก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การจดัสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าท่ี

การบริหาร การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

  3. ประเมินผลส าเร็จกบัวตัถุประสงค ์เปรียบเทียบผลงานท่ีด าเนินการไดต้ามแผนงาน

กบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีคาดหวงั ถา้ผลของงานบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงั

ขององคก์าร แสดงวา่ องคก์ารมีประสิทธิผล 

 วรนารถ แสงมณี (2553 : 92) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้

ว่า ความส าคญัของประสิทธิผลขององคก์ารนั้น มีอยู่หลายประการ ประการแรก คือ ดา้นการตลาด 

ประสิทธิผลจะเป็นแนวทางให้ผูจ้ดัการขยายตลาด เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดไดดี้ยิ่งขึ้น ประการท่ี

สอง ดา้นการเงิน ประสิทธิผลจะช่วยให้ผูจ้ดัการใชเ้งินทุนไดอ้ย่างดีมีประสิทธิภาพ และประการท่ี

สาม ด้านบัญชี ความมีประสิทธิผลขององค์การ จะช่วยให้ผูบ้ริหารได้ข้อมูลท่ีสามารถช่วย

สนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อการบริหารจดัการไดดี้ยิง่ขึ้น 

 ไพรส์ (Price. 1993 : 318) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของประสิทธิผลของสถานศึกษาไวว้่า 

ประสิทธิผลมีความสามารถในการด าเนินการใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้ น สามารถสรุปได้ว่า ความส าคัญประสิทธิผลของ

สถานศึกษา คือ การท่ีจะกล่าววา่องคก์ารมีประสิทธิผลโดยค านึงถึงแต่ผลส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้นของงาน

เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งพิจารณาลึกลงไปอีกว่าผลส าเร็จของงานนั้นสนองตอบหรือ

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การหรือไม่ ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานท่ีก าหนด การ

ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อมต้องมีการวางแผนก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การจดัสรร

ทรัพยากร การใชอ้ านาจหนา้ท่ีการบริหาร การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 องค์ประกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน (2552 : 206) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ไวด้งัน้ี 

  1. พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 

  2. วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 

  3. บรรยากาศสถานศึกษา 

  4. คุณภาพการสอนของครู 

  5. ความพึงพอใจในการท างานของครู 
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  6. การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมของครู 

  7. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

  8. เจตคติต่อสถานศึกษา 

  9. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 215 - 216) ได้ก าหนดองค์ประกอบของประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  2. ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 

  3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 

  4. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

 ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 11 – 12) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบ

ของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

  2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 

  4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตดัสินใจแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

  5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

  6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมี  

เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 ลดัดา อ ่าสอาด (2555 : 39) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ความส าเร็จดา้นผูรั้บบริการ 

  2. ความส าเร็จดา้นการเงิน 

  3. ความส าเร็จดา้นการเรียนรู้ และพฒันา 

  4. ความส าเร็จดา้นกระบวนการภายใน 
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 ปาริชาต สมใจ (2556 : 11 - 12) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ผลสัมฤทธ์ิ 

  2. ความพึงพอใจในการท างาน 

  3. การขาดงาน 

  4. อตัราการออกกลางคนั 

  5. คุณภาพโดยรวมทัว่ไป 

 เอกชยั คา้ผล (2558 : 97) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

  2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 

  4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตดัสินใจแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

  5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

  6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมี  

เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 มอทท ์(Mott. 1972 : 188) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  2. ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 

  3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

  4. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

 แคพโล (Caplow. 1974 : 59) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ความมัน่คง  

  2. ความผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

  3. ความสมคัรใจ 

  4. ความส าเร็จขององคก์าร 
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 กิบสัน (Gibson. 1979 : 27) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ความสามารถในการผลิต  

  2. ประสิทธิผล 

  3. ความพึงพอใจ 

  4. ความสามารถในการปรับตวั 

  5. การพฒันาและการอยูร่อด 

 ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson. 1985 : 117 - 134) ได้ก าหนดองค์ประกอบของ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  2. มีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3. มีความสามารถในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีมากระทบทั้งภายในและ

ภายนอก 

  4. สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ครู 

 นาฮา เวนดี  และมาเล็คซา เด (Nahavandi & Malekzadeh. 1993 :  532)  ได้ก าหนด

องคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. คุณภาพของงาน  

  2. ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ  

  3. นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่เดิม  

  4. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1991 : 373) ไดก้ าหนดองค์ประกอบของประสิทธิผล

ของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

  1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  2. การมีทศันคติทางบวกของนกัเรียน 

  3. ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

  4. การแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษา 

 จากทศันะของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้

ขอ้สรุปเป็นตวัแปรการบริหารงานวิชาการ ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สรุป 
1. พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร             1 
2. วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร              1 
3. บรรยากาศสถานศึกษา             1 
4. คุณภาพการสอนของครู             1 
5. ความพึงพอใจในการท างานของครู             4 
6. การไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สังคมของครู 

            1 

7. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 

            1 

8. เจตคติต่อสถานศึกษา             1 
9. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา             1 
10. ความสามารถในการผลิตนกัเรียน
ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

            5 

11. ความสามารถในการพฒันา
นกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 

            3 

12. ความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพฒันาโรงเรียน 

            4 

13. ความสามารถในการแกปั้ญหา
ภายในสถานศึกษา 

            3 

14. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

            2 

15. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

            2 

16. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

            2 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สรุป 
17. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 

            2 

18. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตร 

            2 

19. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานรัก
การท างานสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

            2 

20. ความส าเร็จดา้นผูรั้บบริการ             1 
21. ความส าเร็จดา้นการเงิน             1 
22. ความส าเร็จดา้นการเรียนรู้ และ
พฒันา 

            1 

23. ความส าเร็จดา้นกระบวนการ
ภายใน 

            1 

24. การขาดงาน             1 
25. อตัราการออกกลางคนั             1 
26. คุณภาพโดยรวมทัว่ไป             1 
27. ความมัน่คง             1 
28. ความผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 

            1 

29. ความสมคัรใจ             1 
30. ความส าเร็จขององคก์าร             1 
31. ความสามารถในการผลิต             1 
32. ประสิทธิผล             1 
33. ความสามารถในการปรับตวั             1 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สรุป 
34. การพฒันาและการอยูร่อด             1 
35. มีการจดัสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            1 

36. คุณภาพของงาน             1 
37. ความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการ 

            1 

38. นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่เดิม             1 
39. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
ท างาน 

            1 

 

 หมายเหตุ [1 = วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน (2552)], [2 = ภารดี อนนัตน์าวี (2553)],  [3 = ส านกังาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554)], [4 = ลดัดา อ ่าสอาด (2555)], [5 = ปาริชาต สมใจ 

(2556)], [6 = เอกชัย ค้าผล (2558)], [7 = มอทท์ (Mott. 1972)], [8 = แคพโล (Caplow. 1974)],         

[9 = กิบสัน (Gibson. 1979)], [10 = ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson. 1985)], [11 = นาฮาเวนดี 

และมาเล็คซาเด (Nahavandi & Malekzadeh.1993) ] และ[12 = ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 

1991)]  

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาจากทศันะนักวิชาการ พบว่า 

ประสิทธิผลของสถานศึกษามี 39 ตวัแปร เม่ือพิจารณาความถ่ีของตวัแปรสรุปไดว้า่ มีตวัแปร 5 ดา้น 

ท่ีมีความถ่ีสูงจ านวน 3 - 5 ความถ่ี คือ 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูง 2) ความพึงพอใจในการท างานของครู 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันา

โรงเรียน 4) ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก และ 5) ความสามารถในการ

แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ดังนั้น ในประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปตวัแปรออกมาทั้ง 5 ดา้น  คือ 1) ความสามารถใน

การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความพึงพอใจในการท างานของครู                      

3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 4) ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มี
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ทัศนคติทางบวก และ 5) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา  มาเป็นแนวคิดใน

การศึกษาคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดเน้ือหาดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการผลตินักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 215 - 216) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงไว้ว่า การท่ีผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานใน

โรงเรียน ทั้งการบริหารจัดการเรียนการสอนจนสามารถท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดี ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากเกรดเฉล่ียโดยรวมของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ี

สามารถศึกษาต่อระดบัท่ีสูงขึ้นไป ความสามารถทางวิชาการของนกัเรียน รวมถึงความสามารถใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 ปาริชาต สมใจ (2556 : 67) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงไวว้่า คะแนนสอบประเมินคุณภาพระดบัชาติของนกัเรียน ผลงานของนกัเรียนเป็น

ท่ียอมรับหรือได้รับรางวลั นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเขา้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น นักเรียนมี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสอมกบัวยั นกัเรียนมีความคิดอย่างสร้างสรรค ์นกัเรียนมีความคิด

อยา่งเป็นระบบ และนกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ 

 มอทท์ (Mott. 1972 : 188) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงไวว้่า คุณภาพท่ีเกิดกบัผูเ้รียนนอกจากจะเป็นผูท่ี้มีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน 

มีความรู้ความสามารถทางวิชาการดีเยี่ยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ สูงเป็นท่ีน่า

พอใจ มีการพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีพึงปรารถนา

ใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีวิต และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson. 1985 : 117 - 134) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการ

ผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงไวว้่า ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

ของนกัเรียน เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากความสนใจ ตระหนกั เห็นความส าคญัมี

ความตอ้งการจะพฒันาตนเอง เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบ อยากรู้ อยากเห็น รู้จกัวางแผน 

ท าตามแผนท่ีก าหนดไว ้และประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ใน

การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียน และความรู้ทัว่ ๆ ไปดว้ยตนเองจากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1991 : 373) ได้กล่าวถึงความสามารถในการผลิต

นักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงไวว้่า ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของ
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โรงเรียนท่ีสร้างความเช่ือมัน่ไดสู้ง โดยวดัความนิยมจากชุมชน และผูป้กครองนักเรียน ซ่ึงไดแ้ก่

โรงเรียนนั้นมีนกัเรียนเขา้เรียนปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑสู์ง โดยดูได้

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบนัชั้นสูงได้เป็น

จ านวนมาก ครูผูส้อนมีคุณภาพตลอดจน การบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเร่ืองคุณภาพของ

นักเรียนควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การพฒันาทศันคติ แรงจูงใจของนักเรียน 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวงัต่าง ๆ รวมทั้ง

การประพฤติปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว

นบัวา่เป็นลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีคาดหวงั และมีความตอ้งการอยา่งมาก 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้่า ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง  การท่ีผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานใน

โรงเรียน จนสามารถท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ให้ได้ผลตรงตาม

จุดหมายของการเรียนการสอน ตรงตามเน้ือหาสาระ  การบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเร่ือง

คุณภาพของนกัเรียนควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาทศันคติ แรงจูงใจของ

นกัเรียน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวงัต่าง ๆ 

รวมทั้งการประพฤติปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลกัษณะ

ดงักล่าวนบัวา่เป็นลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีคาดหวงั และมีความตอ้งการอยา่งมาก 

 2. ความพงึพอใจในการท างานของครู 

 วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552 : 77) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการท างานของครูไว้ว่า 

ความรู้สึกทางจิต ทางอารมณ์ หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน สามารถปฏิบติังาน ใหส้ าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว ้องค์การท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานสูง ย่อม

ด าเนินงานน าพาองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ 

 ปาริชาต สมใจ (2556 : 67 - 68) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการท างานของครูไวว้่า ครู

และบุคลากรรู้สึกถึงความพึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบ มีมุมมองว่างานนั้นมีความส าคญั ความพึง

พอใจต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งแรงงาน สวสัดิการ ความพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อน

ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน มาตรการ และ

กระบวนการท างานของสถานศึกษา ความพึงพอใจต่อโอการสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร โอกาส

ในการเรียนรู้ และการไดพ้ฒันาวิชาชีพ ความพึงพอใจต่อการท่ีได้ใช้ทกัษะท่ีหลากหลายในการ

ปฏิบติังาน ความพึงพอใจต่อโอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหน่งเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
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 กิบสัน (Gibson. 1979 : 27) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการท างานของครูไวว้่า การท่ี

องคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดม้ากนอ้ยเพียงใด ลกัษณะของงานอาจเป็น

เง่ือนไขท่ีช่วยจูงใจ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้ปฏิบัติให้สูงขึ้น โดยการตอบสนองความ

ตอ้งการบางประการของผูป้ฏิบติังานได้ โดยเฉพาะการได้รับมอบหมายงานท่ีมีความส าคัญให้

ประสบการณ์ท่ีคุม้ค่า งานท่ีผูป้ฏิบัติมีความอิสระสูง สามารถก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติได้ด้วย

ตนเอง ตลอดจนงานท่ีมีขอ้มูลป้อนเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในผลส าเร็จของงาน 

 ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson. 1985 : 117 - 134) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจใน

การท างานของครูไวว้่า เป็นความรู้สึกของครูท่ีมีต่อการท างานภายในโรงเรียน ซ่ึงจะช่วยให้การ

ท างานประสบความส าเร็จ โดยพิจารณาจากสภาพการท างานลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติรวมถึง

ความกา้วหนา้ในการท างานและรายได ้ซ่ึงบริหารจึงจ าเป็นตอ้งสร้างและรักษาระดบัความพึงพอใจ

ในการท างานของครู ให้อยู่ในระดบัสูง เพราะความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อการท างาน

ของครูมีผลกระทบไปยงักลุ่มอ่ืน ดงันั้นถา้ผูบ้ริหารสร้างสรรคใ์ห้ครูมีความพึงพอใจในการท างาน

สูง ก็จะมีผลท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครูร่วมมือร่วมใจกนัท างาน

เพื่อความส าเร็จของโรงเรียน 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการท างานของครู

หมายถึง  ความรู้สึกทางจิต ทางอารมณ์ หรือทศันคติของครูท่ีมีต่อการท างาน สามารถปฏิบติังาน 

ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้มีความพึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบ มีมุมมองวา่งานนั้น

มีความส าคญั พึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งแรงงาน สวสัดิการ ตวังาน เน้ืองาน สถานท่ี

ท างาน เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการ 

โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบติังาน 

โอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การใช้ทกัษะท่ีหลากหลาย โอกาสในการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ซ่ึง

ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งสร้างและรักษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของครู ให้อยู่ในระดับสูง 

เพราะความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อการท างานของครูมีผลกระทบไปยงักลุ่มอ่ืน 

 3. ความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน 

 ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 215 - 216) ได้กล่าวถึงความสามารถในการปรับเปล่ียนและ

พฒันาโรงเรียนไวว้่า ความสามารถของผูบ้ริหารและครูในการร่วมพฒันา เปล่ียนแปลงวิธีการ

ด าเนินงาน ทั้ งด้านวิชาการ การเรียนการสอนเพื่อให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
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ต่าง ๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็วของครูต่อการพฒันาหรือ

ปรับเปล่ียน วิธีการดาเนินงานของตนเอง ความกระตือรือร้น ของครูท่ีจะปรับปรุง พฒันาการเรียน

การสอน ตลอดจนการพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการปรับปรุงหรือพฒันาสถานศึกษา 

 มอทท์ (Mott. 1972 : 188) ได้กล่าวถึงความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา

โรงเรียนไวว้่า ในองคก์ารต่าง ๆ จะประกอบดว้ย “คน” และ ”งาน” สถานศึกษาซ่ึงเป็นองคก์ารทาง

การศึกษาก็เช่นเดียวกนัย่อมประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์นกัเรียน และนกัการภาร

โรง ท าใหเ้กิดการเรียนการสอนอยา่งสมบูรณ์ การจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นั้น สถานศึกษาจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ 

ของสถานศึกษาจะต้องสอดคล้อง และทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้า และความเปล่ียนแปลง 

นโยบายของสถานศึกษาไม่ควรยึดตายตวัจนเปล่ียนแปลงไม่ไดจ้ะท าให้ลา้สมยั ในขณะเดียวกัน

จะตอ้งสามารถปรับให้ทนัสมยั ทนัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะในดา้นการเรียนการสอน 

ควรมีนวตักรรมและส่ือการสอนใหม่ ๆ มีการคน้ควา้และพฒันาส่ือ อุปกรณ์การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มให้มีความสะอาด ร่มร่ืน เพื่อนให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ 

และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 

 ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson. 1985 : 117 - 134) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนไวว้่า เป็นความสามารถของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีร่วมกนั

พฒันาเปล่ียนแปลงวิธีด าเนินงานทั้งดา้นวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อใหโ้รงเรียนมีความกา้วหนา้ 

ทนักบัสภาพท่ีเปล่ียนไปโดยพิจารณาจากลกัษณะการยอมรับของครูต่อการเปล่ียนแปลงในด้าน

ต่างๆ ทั้งดา้นบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็ว ของครูต่อการพฒันาหรือ

ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการของตนเอง ความกระตือรือร้นท่ีได้จากการปรับปรุงหรือพัฒนา

โรงเรียน 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1991 : 373) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการปรับเปล่ียน

และพฒันาโรงเรียนไวว้่า โรงเรียนซ่ึงเป็นองค์การทางการศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครู อาจารย ์นกัเรียน และนกัการภารโรง ท าใหเ้กิดการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ การจดัการศึกษา

ท าให้เกิดประสิทธิผลนั้ น โรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม            

การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนจะตอ้งสอดคลอ้ง และทนัสมยั ทนักบัความเจริญกา้วหน้า

และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นการเรียนการสอน ควรมีนวตักรรมและส่ือการสอน

ใหม่ ๆ มีการคน้ควา้ และพฒันาส่ืออุปกรณ์การสอนอย่างสม ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้
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สะอาด ร่มร่ืน เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ดงันั้นผูบ้ริหารและ

ครูจะตอ้งมีบทบาทส าคญัต่อการปรับตวัไม่หยุดน่ิง ตอ้งพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงเรียน 

รูปแบบการบริหารงาน และการด าเนินการต่าง ๆ ให้มีความคล่องตวัต่อการปฏิบติังาน ผูบ้ริหาร 

และครูตอ้งเป็นผูพ้ฒันา มีความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ การจดัการเรียนการสอนให้

นักเรียนมีความรู้ เพื่อให้สามารถปรับตวัอยู่ในสังคมได ้อย่างมีความสุขนั้นจะตอ้งมีเทคนิควิธีท่ี

เหมาะสม ครูตอ้งสร้างกระบวนการ และวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งเน้ือหาวิชา และคุณธรรม

จริยธรรมมากกว่าท่ีจะบอกความรู้หรือสอนหนังสือแบบธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรู้หรือ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการติดตัวนักเรียนซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้ต่อการ

ประกอบอาชีพและพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้า่ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและ

พฒันาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารและครูในการร่วมพฒันา เปล่ียนแปลงวิธีการ

ด าเนินงาน จะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของ

สถานศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้ง และทนัสมยักบัความเจริญกา้วหนา้ และความเปล่ียนแปลง นโยบาย

ของสถานศึกษาไม่ควรยึดตายตวัจนเปล่ียนแปลงไม่ไดจ้ะท าให้ลา้สมยั เพื่อให้สามารถปรับตวัอยู่

ในสังคมได ้

 4. ความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  

 ภารดี อนนัตน์าวี (2553 : 215 - 216) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้

ทศันคติทางบวกไวว้่า การท่ีครูและผูบ้ริหารสามารถด าเนินการในสถานศึกษา ทั้งการบริหารและ

การอบรมคุณธรรมของนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยัท่ีดี และ

ท าใหน้กัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นท่ีพอใจของผูป้กครอง 

 มอทท์ (Mott. 1972 : 188) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติ

ทางบวกไวว้่า มีทศันคติทางบวกจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นท่ีพึง

ประสงคข์องสังคมโดยส่วนรวม มีจิตใจกวา้งขวาง ไม่ท าตนต่อตา้น หรือถดถอยหนีสังคม มีความ

มัน่คงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดก้ าหนดขึ้น และปฏิบติัดว้ยความจริงใจ มี

จิตใจเป็นประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนรวม เห็นความส าคญัและคุณค่ า

ของการอยู่ร่วมกนัในสังคม เป็นท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจ และมีวินยัในตนเอง อดกลั้น และ

เผชิญหนา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ประพฤติปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และมีความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย ์ เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ตลอดจน
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สามารถด าเนินการอบรมสั่งสอนให้นกัเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระเบียบวินยั รู้จกั

พฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1991 : 373) ได้กล่าวถึงความสามารถในการพฒันา

นกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก ไวว้า่ ความคิดท่าที ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา 

แสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม การศึกษานอกจาก

จะสร้างเสริมความเจริญให้บุคคลทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 

พฒันาการส่วนต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมกบัวยั ดา้นสติปัญญามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัคิดวิเคราะห์อย่าง

มีเหตุมีผลและมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม สามารถน าความรู้ความสามารถ และทกัษะอนั

จ าเป็นน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวตัน์ไดอ้ย่างเป็นสุข และดา้นจิตใจรู้จกัเหตุผล   

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม และดีงามแลว้ ทศันคติทางบวกจะเป็นผูท่ี้เกิดขึ้นจากผู ้

ได้รับการศึกษาครบถว้นทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแลว้ ผูมี้ทศันคติทางบวกจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกและ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นท่ีพึงประสงคข์องสังคมโดยส่วนรวม มีจิตใจกวา้งขวาง ไม่ท าตน

ต่อต้าน หรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีได้

ก าหนดขึ้น 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้่า ความสามารถในการพฒันานกัเรียน

ให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง การท่ีครูและผูบ้ริหารสามารถด าเนินการในสถานศึกษา เพื่อให้

นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยัท่ีดี และท าใหน้กัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติ

ท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความมัน่คงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดก้ าหนดขึ้น 

และปฏิบติัดว้ยความจริงใจ มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนร่วม  

 5. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 

 ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 215 - 216) ได้กล่าวถึงความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษาไวว้า่ ความสามารถของครูและผูบ้ริหารท่ีร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งดา้นการ

เรียนการสอน การปกครองนกัเรียน และงานท่ีรับผิดชอบอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

 มอทท์ (Mott. 1972 : 188) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา

ไวว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารความขดัแยง้ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีต่อ

การพฒันางาน เพราะว่าหากมีความขดัแยง้มากเกินไป จะท าให้เกิดความไม่ไวว้างใจ ขาดความ

ร่วมมือในการท างาน ท าลายความสมานฉันท ์กลมเกลียว สร้างความเป็นศตัรู และน าไปสู่การลด
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ประสิทธิภาพในการท างาน และการลาออกจากงานได ้ซ่ึงย่อมมีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ในการท่ีจะแกปั้ญหาใหเ้กิดประโยชน์นั้น ยอ่มขึ้นอยูก่บัวิธีการแกปั้ญหาของผูบ้ริหาร ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาสถานศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม จะมีผลดีต่อการพฒันางาน สามารถโน้มน้าว

ความคิด ค่านิยม ความตอ้งการแต่ละเป้าหมายท่ีต่างกนั ใหป้รับเปล่ียนไปในแนวทางเดียวกนั 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1991 : 373) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษาไวว้่า โรงเรียนย่อมมีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้การก าหนดรูปแบบการบริหารภายในโรงเรียนนั้นแต่ละโรงเรียนจะมีการก าหนด

รูปแบบให้เหมาะสมกบัขนาด และภารกิจของโรงเรียนแต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใด

ก็ตาม ระบบในการท างานของโรงเรียนย่อมประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ เป้าหมาย  คือ 

การมุ่งถึงความส าเร็จท่ีสูงสุดท่ีเกิดจากการท างาน บทบาทหน้าท่ีเป็นส่วนประกอบรองลงมาเพื่อ

ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้า่ ความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของครูและผูบ้ริหารท่ีร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารความขดัแยง้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีต่อการ

พฒันางาน ความสามารถในการแกปั้ญหาสถานศึกษาในระดบัท่ีเหมาะสม จะมีผลดีต่อการพฒันา

งาน สามารถโนม้นา้วความคิด ค่านิยม ความตอ้งการแต่ละเป้าหมายท่ีต่างกนั ให้ปรับเปล่ียนไปใน

แนวทางเดียวกนั เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 จากประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

หมายถึง  การท่ีองคก์ารไดด้ าเนินงานใด ๆ โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลท่ีเกิดขึ้นจากการ

ปฏิบติังานหรือตรงตามความตอ้งการ และผลนั้นสอดคลอ้งกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การท่ี

โรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติ

ทางบวก และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกบีบบงัคบัได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง  การท่ี

ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานในโรงเรียน จนสามารถท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ให้ไดผ้ลตรงตามจุดหมายของการเรียนการสอน ตรงตามเน้ือหาสาระ  

การบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเร่ืองคุณภาพของนักเรียนควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบ   

ต่าง ๆ ได้แก่ การพฒันาทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่        

ในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวงัต่าง ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม    
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มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลกัษณะดังกล่าวนับว่าเป็นลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี

คาดหวงั และมีความตอ้งการอยา่งมาก 

 2. ความพึงพอใจในการท างานของครู หมายถึง  ความรู้สึกทางจิต ทางอารมณ์ หรือ

ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท างาน สามารถปฏิบติังาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้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

จิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดก้ าหนดขึ้น และปฏิบติัดว้ยความจริงใจ มีจิตใจเป็น

ประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนร่วม  

 5. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของครูและ

ผูบ้ริหารท่ีร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารความขดัแยง้

ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีต่อการพฒันางาน ความสามารถในการแกปั้ญหาสถานศึกษา

ในระดบัท่ีเหมาะสม จะมีผลดีต่อการพฒันางาน สามารถโนม้นา้วความคิด ค่านิยม ความตอ้งการแต่

ละเป้าหมายท่ีต่างกนั ให้ปรับเปล่ียนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 
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บริบทส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1(2562 ก : 1 - 22) เป็นหน่วยงาน

ทางการศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งขึ้น

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มีภารกิจหลกัใน

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 อ าเภอ 

ประกอบดว้ยอ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม และอ าเภอแก่งหางแมว 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 พนัธกจิ (Mission) 

 1. จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 2. พฒันาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต ทกัษะวิชาชีพ คุณลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล ้ า ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 

 5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) 

 6. พฒันาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. ผูเ้รียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ มีทกัษะ

และคุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวยั มีความสามารถในการ

พึ่งพาตนเอง และปรับตวัต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

 2. ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผูด้้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง     

เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมกา้วสู่สากล ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย  าทางวิชาการ และ

มีทกัษะการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม 

และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี 

 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวตักรรม มีภาวะ

ผูน้ าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจดัการเรียนรู้ ร่วมมือกบัชุมชน 

ภาคเอกชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาระดับพื้นท่ี จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเพื่อการ

เรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวตักรรม 

 6. เครือข่ายสถานศึกษา มีความเขม้แขง็ในการประสานงานเชิงบูรณาการร่วมพฒันา และ

ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่ง

นวตักรรม ยุคใหม่ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจยัและพฒันาในการขบัเคล่ือนคุณภาพ  ก ากับ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยา่งเป็นระบบ 

 กลยุทธ์ (Strategy) 

 กลยทุธ์ท่ี 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 

 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ         

ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

 กลยทุธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

 อตัลกัษณ์ (Identity) 

 มีจิตบริการ ปฏิบติังานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 2. 2561 : 2)  เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษา   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งขึ้นตาม

พระราชบญัญตัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มีภารกิจหลกัใน 

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 6 อ าเภอ 
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ประกอบดว้ย อ าเภอมะขาม อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอโป่งน ้ าร้อน อ าเภอสอยดาว และอ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ภายในปี 2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรท่ี

เขม้แข็งในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดบัสากลบน

พื้นฐานของความเป็นไทย 

 พนัธกจิ (Mission) 

 1. ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนไดเ้ขา้เรียนจบตามหลกัสูตรอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นกลไกขบัเคล่ือน 

สถานศึกษาสู่มาตรฐานระดบัสากล 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม

หลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

 4. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. ประชากรวยัเรียนไดเ้ขา้เรียนจบตามหลกัสูตรอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

 2. สถานศึกษาในสังกดัจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน 

 3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นกลไกขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 4. สถานศึกษาในสังกดัจดัการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนในการจดัการศึกษา 

 ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

 บริการดี มีมนุษยสัมพนัธ์ ประสานดว้ยใจ โปร่งใสเป็นธรรม 

 กลยุทธ์ (Strategy) 

 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานทุกระดบั 

 2. การเพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 

 3. พัฒนาคุณภาพผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้

มาตรฐานและมีคุณธรรม จริยธรรม 

 4. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
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 สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ตั้ งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี แบ่งเขตพื้นท่ีเป็น 2 เขต คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยมีภารกิจในก ากบั

ดูแลและประสานงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีให้ประชากรวัยเรียนให้ได้รับ

การศึกษาอย่างทัว่ถึง เสมอภาคเท่าเทียมมีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม น าไปสู่การ

เตรียมความพร้อมให้สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัของประเทศ  ซ่ึงงานวิจยัเร่ืองน้ีจะมีผลต่อแนวทาง

ใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชใ้นการวางแผนปรับปรุง เสริมสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานของครู

และบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลท่ีดียิง่ขึ้นไป  

 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 งานวิจัยต่างประเทศ 

 เพอร์สัน (Person. 1994 : 307) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมกบัการรับรู้ประสิทธิผลของสถาบนัของวิทยาลยัชุมชนในนอร์ทแคโรโลนา โดยศึกษากบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หน้าในวิทยาลยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมี

ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญักบัประสิทธิผล และพบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ

ผูบ้ริหารไม่มีผลต่อการรับรู้ในประสิทธิผล และพบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร

ไม่มีผลต่อการรับรู้ในประสิทธิผลของวิทยาลยั 

 วูดส์ และโอลูจลิน (Woods & O Loughlin. 1998 : 668) ศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ า

ท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศทางการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าท่ีเป็นปัจจยัท าให้โรงเรียนมีความเป็น

เลิศทางการศึกษา มีดังน้ี 1) มีความช านาญในการเลือกครู 2) ปฏิบติังานอย่างมีอิสระ 3) ก ากับ

ติดตามกิจกรรมโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 4) อุทิศเวลาใหก้บัการปรับปรุงโรงเรียนเตม็ท่ี 5) สนบัสนุน

และส่งเสริมครู 6) แสวงหาทรัพยากร และ 7) เป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีดี นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดย้งัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในดา้นต่อไปน้ี คือ 1) ผลผลิต 2) บรรยากาศและ



47 
 

วฒันธรรม 3) การเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเรียนรู้ 4) มีการติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอย่าง

สม ่าเสมอ 5) มีการน าการสอนท่ีมีประสิทธิผลไปใช้ 6) มีความต้องการและความคาดหวงัสูง          

7) มีภาวะผู ้น าท่ีเด่นชัด ข้อค้นพบจากการศึกษาแสดงลักษณะและความสัมพันธ์ท่ีสามารถ

สังเคราะห์ภาวะผูน้ าได ้3 องคป์ระกอบ คือ เนน้การวางแผนสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยให้มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและมีวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล       

ขอ้คน้พบเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าช่วยเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จได ้และหากมี

การน าองคป์ระกอบเหล่าน้ีไปใช ้จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหก้บัผูเ้รียนได ้

 พีนา (Pena. 2000 : 122) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของครอบครัว

ภายในส่ิงแวดล้อมโรงเรียน และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองเช้ือสาย          

แม็กซิกนั – อเมริกนัดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ ครู ผูบ้ริหาร และผูป้กครอง พบว่าปัจจยัส าคญัของการมี

ส่วนร่วมในทศันะผูป้กครอง คือ ภาษาต่างกนัเน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปน ขณะท่ี

โรงเรียนและครูผูส้อนเป็นภาษาอังกฤษท าให้ผูป้กครองไม่เข้าใจ และเบ่ือหน่ายวฒันธรรมท่ี

แตกต่าง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ความคิดเห็นผูป้กครอง

ซ่ึงคิดว่าการศึกษาเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน จึงไม่ตอ้งการจะแทรกแซงการท างานของครู 

ความไม่เข้าใจในระบบการศึกษา ขาดคนดูแลเด็กเล็กท่ีบ้าน เวลาท างานท่ีไม่ตรงกัน ปัญหา

ครอบครัว และประโยชน์ของกิจกรรม ความคิดเห็นท่ีมีต่อครูคือ รู้สึกดอ้ยค่าและเหมือนถูกออก

ค าสั่งมากกว่าค าแนะน า ส่วนผูบ้ริหารก็มีภาระงานมาก พฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่จริงใจ และขาด

การยอมรับในตวัผูบ้ริหาร ขณะท่ีผูบ้ริหารและครูเห็นวา่มีภาระหนา้ท่ีเพิ่มขึ้นหากผูป้กครองเขา้มามี

ส่วนร่วมกบัโรงเรียนมากขึ้น 

 งานวิจัยในประเทศ 

 พิสมยั สิมสีพิมพ ์(2552 : 115 - 122) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ตามความเห็นของครู พบว่าทักษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการและเป็นความสัมพนัธ์ในระดับปาน

กลางถึงมากท่ีสุด 

 ทินกร ประเสริฐหลา้ (2553 : 159 - 160) ไดท้ างานวิจยัเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า       

การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม และ
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รายด้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.01 และการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอ านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของผู ้บริหารโรงเรียน ครูผู ้สอน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ชาฤนี เหมือนโพธ์ิทอง (2554 : 113 - 117) ได้ท างานวิจัยเร่ืองการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมกบัการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการท างานเป็นทีมของพนกังานครูใน

สถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

และผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูใน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 น ้ าผ้ึง หมุดเพชร (2556 : 119) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดบัประถมศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดบัประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 

3 ล าดับแรกได้แก่ การนิเทศการศึกษา รองลงมา 2 อันดับ ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ 

การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน การแนะแนวการศึกษา 

 สุทิน ปวนเป้ีย (2556 : 104) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร

งบประมาณแบบมีส่วนร่วม รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานบุคลากรแบบมีส่วนร่วม ดา้นการ

บริหารงานทัว่ไปแบบมีส่วนร่วม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

 ฐิตา วิหครัตน์ (2558 : 94) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานาศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจยัพบว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ี
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ส่งผลลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 พบว่าตวัแปรพยากรณ์ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

และดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดอ้ย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรทั้งสามร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาได ้

ร้อยละ 63.20  

 โศภิดา คลา้ยหนองสรวง (2558 : 87 - 95) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 

เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 สุนทรี แสงอุไร (2559 : 151 - 153)  ไดท้ าการวิจยั เร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติัการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดร้้อยละ 57.60  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิผลตามท่ีไดก้ าหนดไว  ้

 

 

 

 




