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การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ            

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Participatory Administration Affecting School Efficiency in Samut Prakan Province 

under the Secondary Educational Service Area Office 6
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษา และ  

4) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 331 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

            ผลการวิจัย พบว่า                                               

 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

 2)  ระดบัประสทิธผิลของสถานศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศึกษา

 3)  ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมกบัประสิทธผิลของสถานศกึษา มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบั

ค่อนข้างสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .787

 4)  การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา มจี�านวน 3 ด้าน เรยีงล�าดบัด้านทีม่อี�านาจพยากรณ์

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการ

ปฏบิตักิาร โดยลกัษณะการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมดงักล่าวนี ้สามารถอธบิายประสิทธผิลของสถานศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ 63.20 

สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y = 2.004 + 0.258X
3
 + 0.145X

1
 + 0.109X

2
 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

มาตรฐาน คือ Z
y
 = 0.463Z
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 + 0.217Z
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ค�าส�าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของสถานศึกษา

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the level of the participatory administration of 

schools, 2) to study the level of the efficiency of schools, 3) to study the relationship between the  

participatory administration and the efficiency of schools, and 4) to generate predictive equation of the 

participative administration affecting efficiency of schools in Samut Prakan province under the Secondary 

Educational Service Area Office 6. The sample consisted of 331 administrators, teachers and members of 

the committees of basic education selected by a stratified random sampling method. The instrument for 
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collecting data was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean,  

standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis based 

on stepwise method.

 The research findings were as follows:

 1) The level of the participatory administration of schools as a whole was at a high level arranged 

by the mean scores from high to low: the participation in the evaluation, the participation in the operation, 

the participation in the decision, and the participation in benefits, respectively.

 2) The level of the efficiency of schools as a whole was at a high level ranked by the mean scores 

from high to low: the ability to develop students with a positive attitude, the ability to produce students 

with high academic achievements, the ability to develop modifications to the educational environment, and 

the ability to solve educational problems, respectively.

 3) The relationship between the participatory administration and the efficiency of schools had a 

relatively high positive correlation. The correlation coefficient was .787.

 4) The participatory administration affecting efficiency of schools, which had prediction power were 

the participation in benefits, the participation in the decision, and the participation in the operation. The 

participatory management style can be described as the efficiency of the schools at 63.20 percent of ac-

curacy. Generating predictive equation of raw score was Y = 2.004 + 0.258X
3
 + 0.145X

1
 + 0.109X

2
 and the 

standard equation was Zy = 0.463Z
X3

 + 0.217Z
X1

 + 0.163Z
X2

 .
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บทน�า

 การศกึษาเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาประเทศ 

ทั้ งด ้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพราะการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ได้เปลี่ยนทิศทางการพัฒนา

ประเทศ จากอดีตที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆ เพื่อยกระดับการผลิตและรายได้ มาเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพของคน จงึเน้นคนเป็นจดุหมายหลกัของการพฒันา 

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) ระบุไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทั้งภายนอกและภายใน

ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้ง

โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ 

ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ�าเป็น

ต้องน�าภูมิคุ ้มกันท่ีมีอยู ่พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ ้มกันใน

ประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่

คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับ

ตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสม 

สามารถพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพือ่ประโยชน์สุขที่

ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 2555)

 ส�าหรับการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) ก�าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) ก�าหนดให้ บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วน 

ท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา เพื่อน�าความรู้ ภูมิปัญญา สร้างสรรค์

ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า (ทินกร ประเสริฐหล้า 2553)  

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้

ภายในชุมชนเพื่อให ้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  

มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร

ภมูปัิญญาและวทิยากรต่างๆ เพือ่พฒันาชมุชนให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุน

ให้มกีารเปลีย่นแปลงประสบการณ์การพฒันาระหว่างชมุชน 

(อุทัย นกเผือก 2554) ดังนั้น ถ้าผู้บริหารทราบว่าบุคลากร

มีความประสงค์ ความปรารถนา สนใจที่จะร่วมท�างาน
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บริหารในด้านต่างๆ สามารถที่จะกระตุ้นหรือเปิดโอกาสให้

บุคลากรเข้ามาช่วยท�างานมากขึ้น งานสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

จะเกิดขึ้น บุคลากรจะมีความรับผิดชอบสูงข้ึน เพราะ 

ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ

บุคลากร ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ ใส่ใจ และสนใจที่จะ

ท�างานมากขึ้น งานจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และท�าให ้ เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคค ี

ในโรงเรียนได้ (ทินกร ประเสริฐหล้า 2553)

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความส�าคัญย่ิงใน

การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ เป็นการตัดสินใจว่าการบริหาร

สถานศึกษาจะส�าเร็จหรือไม่เพียงใด โดยผู้น�าเป็นปัจจัย

ส�าคญัในการขบัเคลือ่นด�าเนนิการ ประสานงานกบับคุลากร

และทกุส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพและตรงตาม

ความต้องการของสังคม แต่การท่ีจะท�าให้ประสิทธิผล

บังเกิดขึ้นได้อาจต้องอาศัยกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งต้องได้

รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และการที่จะสามารถท�าให้

บุคลากรในองค์กรมีการท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

สิ่งส�าคัญคือผู ้บริหารอาจต้องใช้หลักการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมเข้ามาสนบัสนนุ (วรียทุธ แสงสริวิฒัน์ 2550) โดยที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่

อยูใ่นชมุชนอตุสาหกรรม เป็นเขตปรมิณฑล ซึง่มคีวามแออดั

ของประชากรมาก มีนักเรียนจ�านวนมาก และนักเรียนมี 

พื้นฐานทางครอบครัวที่ต่างกัน จึงมีความจ�าเป็นที่ผู้บริหาร

โรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจกับผู ้ปกครอง เพื่อให้ 

การบริหารโรงเรียนประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

เกิดความภูมิใจในความส�าเร็จร่วมกัน   เป็นการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในลักษณะ  

ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ที่มีผลกระทบต่อตนเอง หรือ

ต่อชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการท�างานอย่างสร้างสรรค์ เกิดการ

ยอมรบั ความสมัพนัธ์และความสามคัคขีองบคุลากรรวมทัง้

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยศึกษาความต้องการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรว่าอยู ่ในระดับใด แตกต่างกัน 

มากน้อยเพียงใด เพราะหากบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องใน 

การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ก็จะท�าให้การบริหารงาน 

มีคุณภาพ (ทินกร  ประเสริฐหล้า 2553)

 ส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มี 

ความรู ้ความสามารถ มคีณุภาพทีพ่งึประสงค์ตามหลกัสตูร 

แต่สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ยังคงประสบปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ซึ่งจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นักเรียนมีระดับคะแนนต�่าในวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน

เฉล่ียเท ่ากับ 25.81 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 2557 ก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน

มีระดับคะแนนต�่าในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.05, 30.62, 

33.92 และ 30.87 ตามล�าดบั (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 6 2557 ข) ซึ่งการพิจารณาว่าสถานศึกษา

มีประสิทธิผลหรือไม่นั้น  มีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีน และตวับ่งช้ีอืน่ๆ เช่น บรรยากาศ

ของสถานศึกษา การด�าเนินการบริหาร สอดคล้องกับ

แนวคิดของมอท (Mott 1972 Cited in Hoy and Miskel 

2013) ได้ระบวุ่า การทีส่ถานศกึษาจะมปีระสทิธผิลเพยีงใด 

พิจารณาได้จากความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนสูง ความสามารถในการพฒันานกัเรยีน

ให ้ มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศึกษา

 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮน และ

อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff 1980) ใน 4 ด้าน คือ  

การมีส ่ วนร ่วมในการตัด สินใจ การมีส ่ วนร ่วมใน 

การปฏบิตักิาร การมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ การมส่ีวนร่วม

ในการประเมินผล และใช้ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทาง 

การพฒันาการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อประสทิธผิล

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีประสิทธิภาพ 

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 6
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 ประชากร 

 ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2557

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 

จ�านวน 14 คน ครู จ�านวน 267 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน 

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ดังรายละเอียดตามตาราง

ที่ 1

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4 
 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.05, 30.62, 33.92 และ 30.87 
ตามล าดับ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 2557 ข) ซึ่งการพิจารณาว่าสถานศึกษามี
ประสิทธิผลหรือไม่นั้น  มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และตัวบ่ งชี้อื่นๆ เช่น 
บรรยากาศของสถานศึกษา การด าเนินการบริหาร 
สอดคล้องกับแนวคิดของมอท (Mott 1972 Cited in 
Hoy and Miskel 2013) ได้ระบุว่า การที่สถานศึกษา
จะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจารณาได้จากความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้
เ ข้า กับสภาพแวดล้อม และความสามารถในการ
แก้ปัญหาสถานศึกษา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามแนวคิดทฤษฎี
ของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff 1980) 
ใน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และใช้ผลการวิจัยคร้ัง
นี้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่
ส่ งผลต่ อประ สิทธิ ผลของสถานศึกษาในจั งหวั ด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
            2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษาใน

จั งหวัดสมุทรปราการ สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
            4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Research) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ประชากร  
ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานใน จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 
6 ปีการศึกษา 2557 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่ มตั วอ ย่าง  จ าแนกกลุ่ มตั วอ ย่าง เป็น

ผู้บริหาร จ านวน 14 คน ครู จ านวน 267 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 50 คน 
รวมทั้งสิ้น 331 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น          
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล ประชากร   กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร 101 14 
ครู 1,933 267 

  คณะกรรมการสถานศึกษา 363 50 
รวม 2,397 331 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วน

ร่วม จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
   (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
   (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
   (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
   (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของ 

 ตัวแปรที่ศึกษา

 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

จ�านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย

  (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

  (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

  (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

  (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  (1) ความสามารถผลตินกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูง

     (2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี

ทัศนคติทางบวก

     (3) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปล่ียน

สถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

     (4) ความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศกึษา

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อมูล เป ็น

แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต�าแหน่งหน้าที่

ปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท�างาน

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อ

มั่นตั้งแต่ .88 ถึง .90

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความมี

ประสิทธผิลของสถานศกึษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีค่า

ความเชื่อมั่นตั้งแต่ .78 ถึง .86

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 

Stepwise โดยการค�านวณด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. วเิคราะห์ระดบัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของ

สถานศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใช ้

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlat ion  

Coefficient)

 5. วเิคราะห์การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

พหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วธิคีดัเลือก

ตัวแปรเข้าสมการพยากรณ์แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise 

Method)

สรุปผลการวิจัย

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

  1) ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบั

มากทุกข้อ 

  2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ 

  3) ด้านการมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบั

ปานกลางและระดับมาก 

  4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

ทกุด้าน โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 

รองลงมา คือ ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสงู และความสามารถในการพฒันาปรบัเปลีย่น

สถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

อยูใ่นอนัดบัสดุท้าย คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาสถาน

ศึกษา

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

  1) ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  2) ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรยีนให้

มีทัศนคติทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  3) ด ้านความสามารถในการพัฒนาปรับ

เปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ 

  4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาสถาน

ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมกบัประสทิธผิลของสถานศกึษาในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู ่ในระดับค่อนข้างสูง  

(r
xy

 = .787) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยเรยีงล�าดบัค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (r
x3y 

= .771)  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (r
x1y

= .723) ด้านการ 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (r
x2y

= .720) และด้านการมี 

ส่วนร่วมในการประเมินผล (r
x4y

= .685)  

 4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ด้านการมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์ (X
3
) ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

(X
1
) และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X

2
) สามารถ

พยากรณ ์ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา  ( Y )  ไ ด ้ 

ร้อยละ 63.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับมาก  

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก รองลงมา คือ 
ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง  และความสามารถในการพัฒนาปรับ เปลี่ ยน
สถานศึกษาให้ เข้ากับสภาพแวดล้อม ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาสถานศึกษา 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1)  ด้ านความสามารถผลิตนักเรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้
มี ทั ศ น ค ติ ท า ง บ ว ก  โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

3) ด้านความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน
สถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ  

4 )  ด้ านความสามารถ ในการแก้ปัญหา
ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                                                          
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่ ว มกั บประสิ ท ธิ ผลของสถาน ศึกษา ในจั งห วั ด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (rxy = .787) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้ านการมีส่ วนร่ วมใน

ผลประโยชน์ (        = .771) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  (       = .723) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ (        = .720) และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (        = .685)   

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ด้าน
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3)  ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (X1) และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ (X2) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา (Y) ได้ร้อยละ 63.20 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

ส ม ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ใ น รู ป ค ะ แ น น ดิ บ               
Y = 2.004 + 0.258X3 + 0.145X1 + 0.109X2 

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐาน       
Zy = 0.463ZX3 + 0.217ZX1 + 0.163ZX2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมา 
จากสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ได้รับการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยส านักงานเขตพื้นที่

ตัวแปร b S.E.b   t Sig 
ค่าคงที่ (a) 2.004 .094 - 21.414* .000 

X3 .258 .036 .463 7.215* .000 
X1 .145 .043 .217 3.409* .001 
X2 .109 .044 .163 2.481* .014 

R = .795, R2 = .632, S.E.est = .26138, F = 6.156, p = .014   

y1xr
y2xr

^ 

^ 

y3xr

y4xr

 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y = 2.004 + 0.258X
3
 + 0.145X

1
 + 0.109X

2

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z
y
 = 0.463Z

X3
 + 0.217Z

X1
 + 0.163Z

X2

อภิปรายผลการวิจัย

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี อาจเนื่องมา  

จากสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ได้รับการกระจายอ�านาจ 

การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 6 ได้พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

ศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ�านาจทางการศึกษา  

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม

และสนบัสนนุการจดัการศกึษา และให้สถานศกึษาในสงักดั

จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม 

ในการยกระดบัคณุภาพการมธัยมศกึษาสูส่ากล (แผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555-2558 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา–

สมุทรปราการ  2555 )  ซ่ึ งสอดคล ้อง กับ  ชาฤนี  

เหมือนโพธิ์ทอง (2554) กล่าวว่า ผู ้บริหารท่ีเล็งเห็น 

ความส�าคญัในการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม ซึง่การปรบัเปลีย่น

กระบวนทศัน์ในการบรหิารโดยเน้นการมส่ีวนร่วมเป็นหลกั 

ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม 

อันดีงาม อันจะน�าไปสู ่การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่จะน�ามา

อภิปราย ดังนี้

 1)  ด ้านการมีส ่วนร ่วมในการประเมินผล 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับที่หน่ึง และมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู ่

ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้ม ี

การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพ

ภายในและการประกนัคณุภาพภายนอก ท�าให้สถานศกึษา

ต้องด�าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ก�ากับ

ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายที่วางไว ้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใน 

การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให ้ดีขึ้น  

มีการประเมินตนเองและผลการปฏิบัติงานในสายบังคับ

บัญชาที่ตนรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล ้องกับ พงศ ์ ภักดิ์  

ทพิยวนัทน์ (2552) กล่าวว่า ทกุโรงเรยีนได้รบัการตรวจสอบ 

ติดตามการท�างานอย่างต่อเน่ืองจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ท�าให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วม 

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็น 

การสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

 2) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในอันดับสุดท้าย แต่มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความยุติธรรมใน

การตอบแทนผลประโยชน์ และผู้บรหิารสามารถตอบสนอง

ความต้องการของบคุลากร มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของบคุลากรได้อย่างทัว่ถงึ การจดั

สวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ยังไม่เพียงพอมีการตอบแทนผลประโยชน์ที่ไม่ชัดเจน  

ให้การยอมรับและยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ไม่จริงจังเท่าที่ควร ท�าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ในความส�าเรจ็ของงานได้อย่างไม่เตม็ที ่จากสาเหตดุงักล่าว

จึงส่งผลให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ

สุดท้าย แต่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจัดการศึกษาท่ี 
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มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึ ง เป ็นป ัจจัยส� าคัญในการขับ เคลื่ อน 

การด�าเนินการ มีความสามารถในการจูงใจให ้ครูม ี

การพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น  

มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานต่างๆ เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจ

ให้ครูทุ่มเทท�างาน มีความคิดสร้างสรรค์ ด�าเนินการจัดการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  

ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู ้อย่างต่อเนื่อง ฝึกทักษะ

กระบวนการคิดการจัดการ จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ให้

เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ และน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ

เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มจีติส�านกึ ค่านยิมทีด่ ีและ

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ

สังคม ถือเป็นผลลัพธ์ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ  

ธร สุนทรายุทธ (2551) กล่าวว่า ประสิทธิผลและคุณภาพ

ของโรงเรยีนเป็นองค์ประกอบและเป้าหมายทีส่�าคญัในการ

จดัการศกึษาให้ส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ และประสทิธผิลของ

โรงเรียนไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียว 

หรือความพึงพอใจในการท�างานแต่เพียงอย่างเดียว  

แต่หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน 

การจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถใน 

การผลิ ตนั ก เรี ยนที่ มี ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เรี ยน สู ง  

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 

ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นท่ีจะน�ามา

อภิปราย ดังนี้

 1) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน 

ให้มีทัศนคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่หนึ่ง และม ี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 

ผู้บริหารและครูสามารถอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี 

มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวัย อยู่ในระเบียบวินัย 

รูจ้กัพฒันาตนเอง มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้มแีนวคดิทีเ่ป็น

ประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ และแสดงพฤติกรรมเป็น 

แบบอย่างทีด่ใีห้กบัสงัคมได้ ซึง่สอดคล้องกบั พณพร เกษตร

เวทิน (2554) กล่าวว่า นโยบายของหลักการศึกษาที่มุ่งเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างมี

ความสุขผ่านการบูรณาการหลักสูตรในทุกรายวิชา ผู้เรียน

จึงมีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีทักษะการใช้ชีวิต

ในสังคมอย่างมีความสุข เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

อีกทั้งยังมีนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีให้แต่ละ

โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมควบคู่ไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท�าให้ 

ทกุโรงเรยีนจดักจิกรรมเพือ่พฒันาจติใจ พฒันาทศันคตขิอง

ผู้เรียนให้คิดบวก และเรียนรู้อย่างมีความสุข

 2)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศกึษา 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับสุดท้าย แต่มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการบริหาร

จัดการให้มีครูสอนไม่เพียงพอ ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบ มีการน�าผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาเป็น

ข้อมลูในการวางแผนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีนไม่สม�า่เสมอ ผูบ้รหิาร คร ูและกรรมการสถานศกึษา

มีการก�าหนดวิธีการแก้ปัญหาในโรงเรียนร่วมกันอย่าง 

ไม่จริงจังเท่าที่ควร แต่เม่ือเกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค

ต่อการท�างาน ผู้บริหารและบุคลากรสามารถช่วยกันแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนิน

งานต ่อไปได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในอันดับสุดท้าย แต่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 พบว่า มคีวามสัมพนัธ์กนั

ในทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r
xy
 = .787) อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู

ทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้ค�านึงถึงบุคลากร

ทกุฝ่ายในสถานศกึษา ต้องดแูลช่วยเหลอืเกือ้กลู สร้างขวญั

ก�าลังใจ เพื่อความส�าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติระเบียบข ้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 72 ระบุว่า  

ให้ผู ้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการ

ปฏิบัติตนที่ เหมาะสม และปฏิบัติราชการได ้อย ่างมี

ประสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ ถอืว่า

ผูน้ัน้มคีวามชอบสมควรได้รบับ�าเหนจ็ความชอบ ซึง่อาจเป็น

บันทึกค�าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อน

ขั้นเงินเดือน รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาใน

ปัจจุบันมีการพัฒนาสถานศึกษา ใช้การบริหารแบบมี 
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ อุทัย  

บุญประเสริฐ (2546) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป็นการบริหารที่ผู ้ปฏิบัติและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของ

องค์การหรือสถานศึกษา มีส่วนร่วมส�าคัญในการตัดสินใจ

ของหน่วยงาน สถานศึกษาท่ีน�าแนวคิดของการบริหาร 

แบบมส่ีวนร่วมไปปฏบิตั ิจงึจดักจิกรรมทีส่ร้างแรงจงูใจและ

ให้โอกาสสมาชกิมส่ีวนก�าหนดกจิกรรม การจดักจิกรรมและ

การแก้ปัญหาจะมีความยืดหยุ่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 

จะเป็นการสร้างประสิทธิผลแก่โรงเรียน และด้านการมี 

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก สถาน

ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีการส่งเสริมพัฒนาสถาน

ศึกษา โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การด�าเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ พรชัย  

เชื้อชูชาติ (2546) กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีการสร้างสรรค์

งานมาก สามารถแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา สามารถ

บรหิารจดัการให้สถานศกึษามกีารพฒันา สามารถยกระดบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนให้สงูขึน้ได้ สถานศึกษา

ควรส่งเสริมให้บุคลากร ผู ้ปกครอง ชุมชน และคณะ

กรรมการสถานศกึษามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของสถาน

ศึกษา ด้านที่มีความสัมพันธ์ในล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการมี

ส ่วนร ่วมในการประเมินผล ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจาก  

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการจากทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ด�าเนินงาน โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อน�า 

ผลการประเมินน้ันมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ 

ด�าเนินงาน และพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา  

ซึ่งสอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี (2543) กล่าวว่า ผู้บริหาร

ที่มีความต้องการให้สถานศึกษาประสบความส�าเร็จน้ัน  

ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง

 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 3 ด้าน คือ 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ร้อยละ 

63.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถ

อธิบายเป็นรายด้านได้ ดังนี้

 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วม

ในผลประโยชน์ ส่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก การปฏิรูปการศึกษาก�าหนดให้โรงเรียนเป็น

นติบิคุคล ท�าให้สถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการศกึษาได้

สะดวกรวดเรว็ ผูบ้รหิารมอี�านาจในการตดัสนิใจ และบรหิาร

จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร  

ผูบ้รหิารจงึต้องให้ความส�าคญักบับคุลากรในหน่วยงาน โดย

เฉพาะผู้ที่มีความสามารถ หาวิธีจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ 

และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม (2551) 

กล่าวว่า การให้รางวัลเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้

บคุคลในองค์กรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการท�างาน เพือ่ให้

งานมผีลผลิตเพิม่ขึน้ ซึง่การให้รางวลัอาจออกมาในรปูแบบ

ของการยกย่อง การให้โบนัสประจ�าปี การเล่ือนต�าแหน่ง

หรือการเปล่ียนต�าแหน่งไปสู่ต�าแหน่งที่สูงกว่าตามที่บุคคล

ต้องการ

 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วม

ในการตดัสนิใจ ส่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งน้ี 

อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารไม่สามารถด�าเนินภารกิจในการ

บริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จได้เพียงล�าพัง  

จึงจ�าเป็นต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา  

เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้อง

กับ ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การตัดสินใจ 

มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารโรงเรียน เนื่องจาก

ปัญหาและข้อขัดแย้งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับวิธีการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะนอกจากการตัดสินใจ 

จะเป็นเครื่องชี้หรือก�าหนดทิศทางการท�างานของบุคลากร

ทกุฝ่ายแล้ว ความเป็นไปได้ของการปฏบิตังิานอย่างราบรืน่

ท�าให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับผลจากการตัดสินใจใดๆ ในองค์การ

นัน้ได้มส่ีวนรบัรูแ้นวทางแก้ปัญหาร่วมกนัด้วย การตดัสนิใจ

จึงเป็นศิลปะและภารกิจอันส�าคัญต่อการบริหารงาน 

ทุกประเภท เพราะการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นส่ิงที่ม ี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต ่อความส�าเร็จหรือล ้มเหลวใน 

การท�างานขององค์การ หากผู้บรหิารตดัสินใจผดิพลาดแล้ว 

อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การ  

การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่ผู ้บริหารจะต้องใช้เวลาและ 

ความระมัดระวังในการด�าเนินการ เพื่อให้งานนั้นบรรล ุ

เป้าหมายที่ก�าหนด

 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติการ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจาก การให้ความส�าคัญในการบริหารงาน 

แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เป็นการตอบสนอง 

ความต้องการของแต่ละฝ่าย และสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการปฏิบัติงาน ท�าให ้งานบรรลุเป ้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ทินกร ประเสริฐหล้า  

(2553) กล่าวว่า การท่ีบุคคล หรือคณะบุคคลได้เข้าไปมี 

ส่วนเกีย่วข้องในการท�ากจิกรรมหรอืงานด้วยความสมคัรใจ

ทั้งที่มี เป ้าหมาย หรือไม่มีเป ้าหมายในผลประโยชน์  

แต่มุ ่งหวังให้งานหรือกิจกรรมนั้นบรรลุผลส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย และท�าให้บุคคลนั้นเกิดความรักความผูกพัน 

ต่องาน กิจกรรมหรือองค์การ 

 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมี ส่วนร่วม

ในการประเมินผล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน

คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ผู้บริหารจึงให้ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน 

การประเมินผล การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่วางไว้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีส่วนร่วมเสนอ

แนะแนวทางปรบัปรงุการปฏบิตังิานของสถานศกึษาให้ดขีึน้ 

ให้หัวหน้าสายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามล�าดับขั้น

สม�่าเสมอ และให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาอย ่างต ่อเ น่ืองและเป ็นระบบ ท�าให ้ เกิด 

ความกดดันในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ

ลดลง สอดคล้องกับ กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553)  

กล่าวว่า โรงเรียนท่ีมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที ่

ของบุคลากรอย่างรัดกุมและสม�่าเสมอ มีการติดตาม

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรอย่างเคร่งครดั ท�าให้

การปฏิบัติงานในบางครั้งเกิดความกดดัน และท�าให้

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรลดลง แต่การตรวจ

สอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเคร่งครัดก็เป็นผลดี 

เนื่องจากท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน แต่ก็อาจมี

ผลเสียตามมา เพราะหากการท�างานที่เกิดความกดดันมาก

เกินไปก็อาจท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานลดลงได้

เหมอืนกนั ย่อมส่งผลเสยีต่อองค์การ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรให้

ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เข้มงวดบ้าง

ตามโอกาสและความเหมาะสม เพือ่ก่อให้เกดิการด�าเนนิงาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล จากสาเหตดุงักล่าวจงึอาจ

ท�าให้การบริหารแบบมีส่วนร ่วมด้านการมีส ่วนร ่วม 

ในการประเมินผล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในจงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 6

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบว่า การบริหารแบบม ี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้าน 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความยุติธรรมใน

การตอบแทนผลประโยชน์ และผู้บรหิารสามารถตอบสนอง

ความต้องการของบคุลากร มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการให้รางวัลแก่บุคคล 

กลุม่ต่างๆ ในโรงเรยีนอย่างเหมาะสม เช่น การให้รางวลัเป็น

ตัวเงิน การให้เป็นค่าตอบแทน การให้ค�าปรึกษา การเลี้ยง

อาหารเป็นกรณพีเิศษ และการให้โล่รางวลั ซึง่เป็นสิง่ส�าคญั

อย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยน�าไปสู่ความส�าเร็จในการบริหาร 

 2. จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของสถาน

ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านความสามารถในการ 

แก้ปัญหาสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้น  

ผู ้บริหารสถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ปัญหาภายใน 

หน่วยงาน เตรียมแนวทางในการแก้ปัญหา และวางแผน

ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 3. จากการศกึษาพบว่า การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ดังนั้นควรให้ทุกฝ่ายมีบทบาทส�าคัญใน

การท�างานร่วมกันในสถานศึกษา เพื่อให้การท�างานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 4. จากการศกึษาพบว่า การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม

ส ่ งผลต ่ อประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ในจั งหวั ด

สมุทรปราการ ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ควรจัดอบรม สัมมนา และสนับสนุนส่ง

เสริมให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความส�าคัญกับการบริหาร

โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส ่วนร ่วม เพื่อน�าไปสู ่

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบ
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มีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6  

 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 3. ควรศกึษาการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
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