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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1.  นางกลอยใจ  ชวนศรีไพบูลย ์  ขา้ราชการบ านาญ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  

สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 

2.  ดร. ภุชงค ์ บุญอภยั   ขา้ราชการบ านาญ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ 
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 

3.  อาจารย ์ดร. วยัวุฒิ  บุญลอย  อำจำรยภ์ำควิชำบริหารการศึกษา  
คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลยัราชภฏัร ำไพพรรณี 

4.  ผศ. ดร. ดวงกมล กิจควร     อำจำรยภ์ำควิชำคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหำวิทยำลยัราชภฏั
ร ำไพพรรณี 

5.  นำงปุณณภา  สงเคราะห์  ครู  วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ   
สำขำวิชำภาษาไทย  โรงเรียนวดัจนัทนาราม  
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 
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ภาคผนวก ข 
 หนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง การบริหารแบบมส่ีวนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ี ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยขอ้มูลท่ีได้จะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาคน้คว้าวิจยั
เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน หรือดา้นส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามแต่
ประการใด จึงขอความกรุณาท่านตอบใหต้รงกบัสภาพท่ีเป็นจริงท่ีสุด 

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานะ 
             ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน และทุกขอ้ ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความ
สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็นของผูต้อบทุกขอ้จึงมีคุณค่า และถือว่าเป็นความลบั
เฉพาะบุคคล ท่ีผูว้ิจยัจะน าไปใชส้ าหรับการวิจยัเท่านั้น 
        
       ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

 
             นายพรเทพ  เหมรานนท ์
     นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      

                                              คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
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ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานะ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
 
 

 1. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (     )  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
  (     )  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
  
 
 

 2.  สถานะ  
  (     )  ครูผูส้อน 
  (     )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2   
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งทางขวามือใหต้รงกบัสภาพจริงและสอดคลอ้งกบั 

  ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดคะแนนดงัน้ี 
  ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสุด  
  ระดบั 4  หมายถึง  มาก  
  ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง  
  ระดบั 2  หมายถึง  นอ้ย  
  ระดบั 1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  
 

ข้อที่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ ต่อ
การติดตามและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม      

2 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณค่า ต่อ
การติดตามและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม      
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ข้อที่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัความจริง 

และความเป็นธรรมต่อการติดตามและประเมินผลการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม      

4 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัการกระท า 
ต่อการติดตามและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม      

5 ท่านเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการ
ติดตามประเมินผล      

6 ท่านเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของครู และนกัเรียนใน
การติดตามประเมินผล      

7 ท่านเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ภายนอกสถานศึกษาในการติดตามประเมินผล      

8 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล ระหวา่ง
ด าเนินงาน 

     

9 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล หลงัการ
ด าเนินงาน      

10 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 
และพฒันางานหรือภารกิจร่วมกนั      

11 ท่านมีส่วนร่วมในการร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ      

12 ท่านไดส้ังเกต ถึง ความเห็น ความชอบ และความ
คาดหวงัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของทุกฝ่าย      

13 ท่านไดน้ าผลการประเมินโครงการมาใชใ้นการพิจารณา
ร่วมกนั เพื่อจดัท าโครงการ กิจกรรมในการด าเนินงาน
คร้ังต่อไป       
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ข้อที่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    
14 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ ด าเนินการ และ

ปฏิบติัตามแผนการท างาน      
15 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจในปัญหา      
16 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจในสาเหตุ      
17 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจการก าหนดตามความตอ้งการ      
18 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจคิดคน้แนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา      
19 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจการวางแผนแกไ้ขปัญหา      
20 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจในการรับผิดชอบท่ีมีผลกระทบ

ต่อการบริหารจดัการ      
21 ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจในการตรวจสอบและ

ประเมินผลทางเลือกของการตดัสินใจ ใหเ้กิดผลท่ีดีตาม
บริบทสถานท่ีต่างๆ      

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
22 ท่านเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั

เม่ือเกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือความส าเร็จอนัเกิดจากการ
บริหารจดัการร่วมกนั      

23 ท่านเปิดโอกาส ใหค้รูไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือเกิด
ผลผลิต ผลลพัธ์ หรือความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหาร
จดัการร่วมกนั       

24 ท่านเปิดโอกาส ใหก้รรมการสถานศึกษา ไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือเกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ
ความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหารจดัการร่วมกนั       

25 ท่านเปิดโอกาส ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือเกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ
ความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหารจดัการร่วมกนั       

26 ท่านมีความพึงพอใจ เม่ือมีการบริหารจดัการร่วมกนัมีผล
ออกมาส าเร็จ      
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ข้อที่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
27 ท่านใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีการบริหารจดัการ

ร่วมกนัมีปัญหา      
28 ท่านร่วมแสดงความยนิดี เม่ือมีการบริหารจดัการร่วมกนัมี

ผลออกมาส าเร็จ      
29 ท่านใหก้ารยกยอ่ง ช่ืนชม เม่ือมีการบริหารจดัการร่วมกนั

มีผลออกมาส าเร็จ      
30 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ      
31 เม่ือการด าเนินงานมีการเกิดขอ้ผิดพลาดจากการ

บริหารงาน ทุกฝ่ายใหก้ารยอมรับพร้อมช่วยกนัแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น      

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
32 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการและ

กิจกรรม      
33 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ      
34 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของนกัเรียน      
35 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของชุมชน      
36 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของครอบครัว      
37 ท่านมีส่วนร่วมท าการด าเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ ตาม

ภารกิจท่ีก าหนดร่วมกนั      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งทางขวามือใหต้รงกบัสภาพจริงและสอดคลอ้งกบั 

  ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดคะแนนดงัน้ี 
  ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสุด  
  ระดบั 4  หมายถึง  มาก  
  ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง  
  ระดบั 2  หมายถึง  นอ้ย  
  ระดบั 1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความสามารถในการผลตินักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

1 ผูบ้ริหารสามารถด าเนินงานในโรงเรียน จนสามารถท า
ใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี      

2 ครูสามารถด าเนินงานในโรงเรียน จนสามารถท าให้
นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี      

3 ผลการเรียนของนกัเรียนตรงตามจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน      

4 ผลการเรียนของนกัเรียนตรงตามเน้ือหาสาระวิชา        
5 นกัเรียนมีการพฒันาทศันคติ และกรอบการคิด      
6 นกัเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้      
7 นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
8 นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง      
9 นกัเรียนมีความปรารถนาและความคาดหวงัต่าง ๆ      

10 นกัเรียนมีการประพฤติปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม      
11 นกัเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม      
12 นกัเรียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีคาดหวงั      
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ข้อที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความพงึพอใจในการท างานของครู 
13 ท่านมีความพึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบ      
14 ท่านมีมุมมองวา่การท างานนั้นมีความส าคญั      
15 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทน       
16 ท่านมีความพึงพอใจต่อสวสัดิการท่ีไดรั้บ       
17 ท่านมีความพึงพอใจการเล่ือนต าแหน่ง      
18 ท่านมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน      
19 ท่านมีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน      
20 ท่านมีความพึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน มาตรการ 

กระบวนการท างาน      
21 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของบงัคบับญัชา      
22 ท่านมีความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้ และพฒันา

วิชาชีพ      
23 ท่านมีความอิสระในการปฏิบติังานในสถานศึกษา      
24 ท่านมีโอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และการใช้

ทกัษะท่ีหลากหลาย      
25 ผูบ้ริหารสร้างและรักษาระดบัความพึงพอใจในการ

ท างานของครูใหอ้ยูใ่นระดบัสูง      
ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน    
26 ผูบ้ริหาร และครูมีความสามารถในการร่วมพฒันา

โรงเรียน      
27 ผูบ้ริหาร และครูสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
28 ผูบ้ริหาร และครูมีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และทนัต่อการเปล่ียนแปลง      
29 ครูมีการพฒันางานดา้นต่าง ๆ  เพื่อใหบ้รรลุผลตรงตาม

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องแผนกลยทุธ์โรงเรียน      
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ข้อที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
30 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ี

สอดคลอ้ง และทนัสมยักบัความกา้วหนา้      
31 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ี

สอดคลอ้ง และทนัสมยักบัความเปล่ียนแปลง      
32 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดนโยบายท่ีมีความ

ยดืยุน่ และปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม      
33 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดนโยบายท่ีทนัวสมยั      
34 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดนโยบายเพื่อให้

สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมได ้      
ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
35 นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม      
36 นกัเรียนมีระเบียบวินยัในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนา้

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม      
37 นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง      
38 นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน      
39 นกัเรียนมีความมัน่คงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของ

สังคมท่ีไดก้ าหนดขึ้น และปฏิบติัดว้ยความจริงใจ      
40 นกัเรียนมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย      
41 นกัเรียนยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนร่วม      
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
42 ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ภายใน

สถานศึกษา      
43 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารความขดัแยง้ให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีต่อการพฒันางาน      
44 ผูบ้ริหารและครูมีความสามารถในการแกปั้ญหา

สถานศึกษาในระดบัท่ีเหมาะสม      
45 ผูบ้ริหารและครูมีความสามารถโนม้นา้วความคิด      
46 ผูบ้ริหารและครูมีความสามารถโนม้นา้วค่านิยม      
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ข้อที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
47 ผูบ้ริหารและครูมีความสามารถเปล่ียนความตอ้งการแต่

ละเป้าหมายท่ีต่างกนั ใหป้รับเปล่ียนไปในแนวทาง
เดียวกนั      

48 ผูบ้ริหารและครูมีความสามารถในการแกปั้ญหา โดยท า
ใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด      
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ภาคผนวก ง 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 10  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
     สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 
 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 

IOC 
สรุป 

 1 2 3 4 5 รวม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

1 1 ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบั
คุณภาพ ต่อการติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

2 2 ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบั
คุณค่า ต่อการติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

3  ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบั
ความจริง และความเป็น
ธรรมต่อการติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

4  ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบั
การกระท า ต่อการติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 
 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 

IOC 
สรุป 

 1 2 3 4 5 รวม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ต่อ) 

5  ท่านเปิดโอกาสในการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐในการ
ติดตามประเมินผล 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

6  ท่านเปิดโอกาสในการมี
ส่วนร่วมของครู และ
นกัเรียนในการติดตาม
ประเมินผล 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 เหมาะสม 

7  ท่านเปิดโอกาสในการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
สถานศึกษาในการติดตาม
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

8  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ประเมินผล 
ระหวา่งด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

9 2 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ประเมินผล หลงั
การด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

10  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุง และพฒันางาน
หรือภารกิจร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 
 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 

IOC 
สรุป 

 1 2 3 4 5 รวม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ต่อ) 

11  ท่านมีส่วนร่วมในการร่วม
ประชุม เพื่อตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

12  ท่านไดส้ังเกต ถึง ความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวงั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของทกุฝ่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
 

13  ท่านไดน้ าผลการประเมิน
โครงการมาใชใ้นการ
พิจารณาร่วมกนั เพื่อจดัท า
โครงการ กิจกรรมในการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    
14  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ

ในช่วงเร่ิมตน้ ด าเนินการ 
และปฏิบติัตามแผนการ
ท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
 

15  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ
ในปัญหา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 
 

16  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ
ในสาเหตุ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

17  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ
การก าหนดตามความ
ตอ้งการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 
 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 

IOC 
สรุป 

 1 2 3 4 5 รวม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   (ต่อ) 

18  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ
คิดคน้แนวทางเพื่อแกไ้ข
ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

19  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ
การวางแผนแกไ้ขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

20  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจใน
การรับผิดชอบท่ีมีผลกระทบ
ต่อการบริหารจดัการ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

21  ท่านมีส่วนร่วมตดัสินใจ
ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลทางเลือกของ
การตดัสินใจ ให้เกิดผลท่ีดี
ตามบริบทสถานท่ีต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
22  ท่านเปิดโอกาสให้

ผูบ้ริหารไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือ
เกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ
ความส าเร็จอนัเกิดจากการ
บริหารจดัการร่วมกนั 

+1 0 0 +1 +1 3 0.6 เหมาะสม 

23  ท่านเปิดโอกาส ใหค้รูไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือเกิด
ผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ
ความส าเร็จอนัเกิดจากการ
บริหารจดัการร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (ต่อ) 
24  ท่านเปิดโอกาส ใหก้รรมการ

สถานศึกษา ไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือเกิด
ผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ
ความส าเร็จอนัเกิดจากการ
บริหารจดัการร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

25  ท่านเปิดโอกาส ใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัเม่ือ
เกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ
ความส าเร็จอนัเกิดจากการ
บริหารจดัการร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

26  ท่านมีความพึงพอใจ เม่ือมี
การบริหารจดัการร่วมกนัมี
ผลออกมาส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

27  ท่านใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนั เม่ือมีการบริหาร
จดัการร่วมกนัมีปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

28  ท่านร่วมแสดงความยนิดี 
เม่ือมีการบริหารจดัการ
ร่วมกนัมีผลออกมาส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

29  ท่านใหก้ารยกยอ่ง ช่ืนชม เม่ือ
มีการบริหารจดัการร่วมกนัมี
ผลออกมาส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (ต่อ) 
30  ท่านไดรั้บการสนบัสนุน

ดา้นสวสัดิการ 
+1 +1 0 0 +1 3 0.6 เหมาะสม 

31  เม่ือการด าเนินงานมีการ
เกิดขอ้ผิดพลาดจากการ
บริหารงาน ทุกฝ่ายใหก้าร
ยอมรับพร้อมช่วยกนัแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
32  ท่านมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของโครงการ
และกิจกรรม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

33  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

34  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

35  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

36  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของครอบครัว 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 เหมาะสม 

37  ท่านมีส่วนร่วมท าการ
ด าเนินงานในกิจกรรมนั้น 
ๆ ตามภารกิจท่ีก าหนด
ร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
38  ผูบ้ริหารสามารถ

ด าเนินงานในโรงเรียน จน
สามารถท าใหน้กัเรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

39  ครูสามารถด าเนินงานใน
โรงเรียน จนสามารถท าให้
นกัเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

40  ผลการเรียนของนกัเรียน
ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

41  ผลการเรียนของนกัเรียน
ตรงตามเน้ือหาสาระวิชา   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

42  นกัเรียนมีการพฒันาทศันคติ 
และกรอบการคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

43  นกัเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

44  นกัเรียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

45  นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

46  นกัเรียนมีความปรารถนา
และความคาดหวงัตา่ง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง(ต่อ) 
47  นกัเรียนมีการประพฤติ

ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

48  นกัเรียนมีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

49  นกัเรียนมีลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามท่ีคาดหวงั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

ด้านความพงึพอใจในการท างานของครู 
50  ท่านมีความพึงพอใจต่อ

งานท่ีรับผิดชอบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

51  ท่านมีมุมมองวา่การท างาน
นั้นมีความส าคญั 

+1 +1 0 0 +1 3 0.6 เหมาะสม 

52  ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

53  ท่านมีความพึงพอใจต่อ
สวสัดิการท่ีไดรั้บ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

54  ท่านมีความพึงพอใจการ
เล่ือนต าแหน่ง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

55  ท่านมีความพึงพอใจต่อ
สถานท่ีท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

56  ท่านมีความพึงพอใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

57  ท่านมีความพึงพอใจต่อ
นโยบายแผนงาน มาตรการ 
กระบวนการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านความพงึพอใจในการท างานของครู(ต่อ) 
58  ท่านมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของบงัคบับญัชา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

59  ท่านมีความพึงพอใจต่อ
โอกาสในการเรียนรู้ และ
พฒันาวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

60  ท่านมีความอิสระในการ
ปฏิบติังานในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 เหมาะสม 

61  ท่านมีโอกาสในการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร และการใช้
ทกัษะท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

62  ผูบ้ริหารสร้างและรักษาระดบั
ความพงึพอใจในการท างาน
ของครูใหอ้ยูใ่นระดบัสูง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน    
63  ผูบ้ริหาร และครูมี

ความสามารถในการร่วม
พฒันาโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

64  ผูบ้ริหาร และครูสามารถ
เปล่ียนแปลงวิธีการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

65  ผูบ้ริหาร และครู 
มีความสามารถในการ
ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน (ต่อ)    
66  ครูมีการพฒันางานดา้น

ต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุผลตรง
ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าประสงคข์องแผนกล
ยทุธ์โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

67  สถานศึกษาของท่านมีการ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้ง และทนัสมยักบั
ความกา้วหนา้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

68  สถานศึกษาของท่านมีการ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้ง และทนัสมยักบั
ความเปล่ียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

69  สถานศึกษาของท่านมีการ
ก าหนดนโยบายท่ีมีความ
ยดืยุน่ และปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

70  สถานศึกษาของท่านมีการ
ก าหนดนโยบายท่ี
ทนัวสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

71  สถานศึกษาของท่านมีการ
ก าหนดนโยบายเพื่อให้
สามารถปรับตวัอยูใ่น
สังคมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 
IOC 

สรุป 
 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
72  นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม 

จริยธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

73  นกัเรียนมีระเบียบวินยัใน
ตนเอง อดกลั้น และ
เผชิญหนา้กบัสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

74  นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
75  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

การศึกษาเล่าเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

76  นกัเรียนมีความมัน่คงทาง
จิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎ
กติกาของสังคมท่ีได้
ก าหนดขึ้น และปฏิบติัดว้ย
ความจริงใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

77  นกัเรียนมีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

78  นกัเรียนยอมรับและเคารพ
ความคิดเห็นของส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
79  ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนั

ในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ 
ภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 
 รายการ คนท่ี/คะแนน ค่า 

IOC 
สรุป 

 1 2 3 4 5 รวม 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา(ต่อ) 

80  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารความ
ขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมท่ีจะมีผลดีต่อ
การพฒันางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

81  ผูบ้ริหารและครูมี
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาสถานศึกษาใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

82  ผูบ้ริหารและครูมีความสามารถ
โนม้นา้วความคิด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

83  ผูบ้ริหารและครูมี
ความสามารถโนม้นา้วค่านิยม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

84  ผูบ้ริหารและครูมี
ความสามารถเปล่ียนความ
ตอ้งการแต่ละเป้าหมายท่ี
ต่างกนั ใหป้รับเปล่ียนไป
ในแนวทางเดียวกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 

85  ผูบ้ริหารและครูมี
ความสามารถในการ
แกปั้ญหา โดยท าใหเ้กิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 เหมาะสม 
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จากตาราง 10 แสดงว่า แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามอยู่ระหว่าง 0.60 - 
1.00 
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ภาคผนวก จ 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตาราง 11 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นการบริหาร  
     แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
     จนัทบุรี เขต 1 และเขต 2   
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

1  0.911 
2  0.921 
3  0.628 
4  0.683 
5  0.646 
6  0.845 
7  0.858 
8  0.902 
9  0.875 
10  0.894 
11  0.730 
12  0.856 
13  0.880 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
14  0.785 
15  0.818 
16  0.899 
17  0.846 
18  0.867 
19  0.874 
20  0.855 
21  0.888 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

22  0.762 
23  0.760 
24  0.805 
25  0.788 
26  0.823 
27  0.863 
28  0.803 
29  0.904 
30  0.869 
31  0.885 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
32  0.735 
33  0.853 
34  0.771 
35  0.791 
36  0.754 
37  0.830 

 
จากตาราง 11 แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2   
จ านวน 37 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.628 ถึง 0.921 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.988 
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ตาราง 12 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นความคิดเห็น 
     ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  
     และเขต 2   
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 

1  0.769 
2  0.749 
3  0.796 
4  0.705 
5  0.782 
6  0.774 
7  0.744 
8  0.686 
9  0.817 
10  0.829 
11  0.737 
12  0.838 

ด้านความพงึพอใจในการท างานของครู  
13  0.865 
14  0.739 
15  0.757 
16  0.784 
17  0.802 
18  0.774 
19  0.811 
20  0.864 
21  0.759 
22  0.845 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
ด้านความพงึพอใจในการท างานของครู (ต่อ) 

23  0.784 
24  0.713 
25  0.865 

ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน    
26  0.749 
27  0.827 
28  0.870 
29  0.850 
30  0.845 
31  0.854 
32  0.874 
33  0.771 
34  0.890 

ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
35  0.839 
36  0.847 
37  0.739 
38  0.888 
39  0.856 
40  0.884 
41  0.852 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
42  0.863 
43  0.882 
44  0.882 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (ต่อ)  

45  0.906 
46  0.891 
47  0.880 
48  0.842 

 
 จากตาราง 12 แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา            
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 และเขต 2 จ านวน 48 ขอ้ มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหวา่ง 0.705 ถึง 0.906 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.990 
 
 
 




