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57252308 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ    : การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ทับทิม แสงอินทร์: การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี.
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์. 116 หน้า.  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                    
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารจ านวน 2 คน ครูจ านวน 22 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ  
ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ และด้านความไว้วางใจกัน ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                   
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
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57252308 :  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEYWORD :  PARTICIPATIVE ADMINISTRATION 
 TABTIM SANGIN: PARTICIPATIVE ADMINISTRATION OF SUANGSUTTHAWITTAYA 
SCHOOL IN SUPHANBURI PROVINCE. AN INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSISTANT 
PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 116 pp.  

 The purposes of this research were to determine 1) participative administration 
of Suangsutthawittaya School in Suphanburi Province, 2) compare opinions concerning to 
participative administration of Suangsutthawittaya School in Suphanburi Province by the 
demographical characteristics. This research is a descriptive research. The population in this 
research as: 2 administrators, 22 teachers and 13 basic education school board including              
a total 37. The instrument for collecting data was a questionnaire about participative 
administration based on Choochat Phungsomjit concept. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows: 
 1. Participative administration of Suangsutthawittaya School in Suphanburi 
Province was at a high level in an overall and each aspect. They ranked from the highest 
to the lowest arithmetic mean as: the complete, correct, and up to date information giving 
for every one, the Commitment and sense of belonging in work unit, the collaboration in 
objective determination, goal, and responsibility in implementation, the Decentralization 
and empowering for decision making, the freedom to be responsible and self-care, and the 
trustworthy respectively. 
 2. The opinions concerning to participative administration of Suangsutthawittaya 
School in Suphanburi Province by the demographical characteristics, finding: The respondents 
who have gender, age, education level, position and work experience difference had opinions 
concerning to participative administration of Suangsutthawittaya School in Suphanburi Province 
different in an overall and each aspect. 
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 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตากรุณาอย่างสูง
จากผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.ศ ักด ิพ ันธ ์  ต ันว ิมลร ัตน ์ อาจารย ์ที ่ปร ึกษาการค้นคว ้าอ ิสระ                
ดร.รสพร  ทองธรรมจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร. ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์ ประธาน
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และได้
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย เป็นอย่างดี ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง และ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ ทักษะทางการคิด และการบริหารจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  
 ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล  เจนอักษร ที่ได้ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
เป็นอย่างดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ที่เมตตาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
การวิจัยและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์และการแปลผลของแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณนายพิทยา  แก้วทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาเป็นหน่วยวิเ คราะห์ พร้อมทั้ง
ขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่านของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา              
ที ่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู ้ว ิจัยสามารถ ด าเนินการวิจัย              
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู ้ว ิจัยขอมอบเป็น
เครื่องบูชาเพ่ือระลึกถึงพระคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิต อบรมสั่งสอน และคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้
ความรู้ อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา  
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1 

บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 สภาพของโลกปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่  21 จะพบได้ว่าทั้ งระบบไม่ว่าจะเป็น                           
เรื่องสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ครอบครัว วิถีชีวิต มีแนวโน้มไปในทางที่วิกฤติ 
เราจะพบปัญหาต่างๆ มากมายและมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลง หรือมี
วิกฤตการณ์ท่ีรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภัยคุกคามจาก
สภาวะอากาศ ความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในโลก หิมะและธารน้้าแข็งละลายอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรง น้้าท่วมครั้งใหญ่ สึนามิ พายุหิมะ พายุเฮอริเคน พายุใต้ฝุ่น 
แผ่นดินไหว ไฟป่า ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้้า ขาดแคลนอาหาร การแพร่กระจายของโรค
ระบาดทั้งที่เคยเกิดมาแล้วและโรคระบาดใหม่ๆ ปัญหาสงคราม ภัยจากการก่อการร้ายและความขัดแย้ง 
เศรษฐกิจตกต่้า ศีลธรรมในสังคมเสื่อมลง จนเกิดปัญหาที่ตามมาจากยุคโลกาภิวัตน์ ทุนนิยมเสรี กระแส
วัตถุนิยม บริโภคนิยม จากสภาพปัญหา การเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม ความท้าทายที่กล่าวมา ท้าให้
องค์การต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจต้องปรับตัวและแสวงหาวิธีการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์การสามารถฝ่าฟันกับวิกฤตที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต1 ซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์นี้ การพัฒนาประเทศไทยให้มีความ
พร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น จะต้องเพ่ิมคุณภาพของคนให้มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการแข่งขัน
ให้ได้ ซึ่งการลงทุนทางการศึกษาเท่านั้น ที่จะช่วยพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน แต่กระบวนการลงทุน
ทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ใช้ทุนจ้านวนมหาศาลและรูปแบบหลากหลาย ภาครัฐเองซึ่ง
เป็นองค์การหลักที่มารับภาระในการลงทุนการศึกษาก็มีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณการจัดการศึกษา              
และไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถแบกรับภารกิจทั้งหมดและตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้                  
อันหลากหลายของชุมชนได้ ดังนั้น การแสวงหาผู้ร่วมด้าเนินงานด้านการจัดการศึกษาจึงสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา 
ซึ่งมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยระบุว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน2 โดยสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งมี
แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดแนวคิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการ 
                                                           

 
1รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภำวะผู้น ำ ทฤษฎี กำรวิจัย และแนวทำงสู่กำรพัฒนำ (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 65. 
 2ประยูร อัครบวรและคณะ, กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม (กรุงเทพมหานคร:                 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 14. 



2 

 

พัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ขณะเดียวกัน ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ3 
 ดังนั้น การบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศไทย จึงมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
กระจายอ้านาจการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานระดับปฏิบัติมีอ้านาจในการ
ตัดสินใจและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้าให้ทรัพยากรบุคคลของชาติมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีความรู้ และคุณธรรมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขต่อไป การกระจายอ้านาจในทาง
การศึกษาจะเน้นการกระจายอ้านาจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยังสถานศึกษา และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ความส้าคัญของการกระจายอาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เพื่อให้มีอิสระในการบริหารจัดการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
น้าไปสู่การกระบวนการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติของผู้เรียนและเต็มตามศักยภาพ โดยก้าหนดให้
กระทรวงกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไว้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ                       
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง4 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน 
โดยเฉพาะผู้ปกครองต้องอาศัยการน้ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (ปัจจุบันแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8(2) ให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองควรมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับ เคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด้าเนินไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน  ชุมชนรักและ 
หวงแหนสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ เพราะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษานั้นเป็นกระบวนการที่ส้าคัญ ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ ่นโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่               
ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญากับบุตรหลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อโรงเรียนที่ได้บุคลากรเพ่ิม                   

                                                           

 3ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สรุปสาระส้าคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559 เข้าถึง
ไดจ้าก http://www.ldd.go.th/th-TH/-ฉบับที-่11-พ.ศ.-2555–2559/ 
 4ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ                      
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพมหานคร:พริกหวาน, 2545), 28-29. 
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ส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่ได้สอนบุตรหลานในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและนับถือ
ในตัวผู้ปกครองเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน5 
 ส้าหรับประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะ
มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่6 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าทุกภาคส่วนของสังคมนั้นเห็นตรงกันว่า การศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกที่มีความส้าคัญอย่างมาก      
ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ เป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน      
ภาคท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน ลงทุนด้านการศึกษาและให้ความส้าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ิม 
มากขึ้น นโยบายและเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษาของรัฐให้ความส้าคัญกับความร่วมมือของทุก                
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ระยะยาวและระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดรวมพลัง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพ่ือการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และเกิดขึ้นจริงบน
พ้ืนที่”7 แต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ซึ่งปัจจุบันได้ด้าเนินการไปแล้วกว่า 
6 ปี การศึกษาของไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ายังเป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพผู้เรียน ด้านครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัด
การศึกษาด้านการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง เท่าเทียมและด้านการผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ก็ยังไม่สามารถตอบความต้องการของประเทศได้8 และจากอดีต              
ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ปกครองและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งเป็นเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการบริจาคและหา
ทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน ท้าการประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่วนคณะกรรมการ
ศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีมาตั้งแต่เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 

                                                           

 5ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, “บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา” The city 
Journal 4, 85(1-15 มีนาคม 2551): 30. 
 6ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่2           
(พ.ศ.2552-2561) (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 4. 
 7ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “บทสรุปผู้บริหาร” โครงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่
ผู้ เ รี ยน (พ .ศ .2557-2560) สะท้อนปัญหำและทำงออกตอบโจทย์ปฏิ รูปกำรศึกษำไทย                     
(มีนาคม 2558): ก. 
 8ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ปฏิรูปกำรศึกษำ ปฏิรูปประเทศไทย, ม.ป.น. 
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และในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระยะต่อมาก็ได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย แต่กลับ
พบว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวไม่ปรากฏผลในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องจากเป็นเพียง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ส่วนอ้านาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษา และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการกระจายอ้านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษาในการด้าเนินการกระจายอ้านาจสู่สถานศึกษา อาจท้าให้เกิดผลกระทบทางด้านการเมือง 
การปกครอง การก้าหนดนโยบาย การน้านโยบายไปปฏิบัติการจัดโครงสร้างองค์การ การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การ งบประมาณ การต่อต้านของผู้เสียอ้านาจ ความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรใน
ส่วนกลางระดับกระทรวง ความพร้อมของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา การเชื่อมโยงระหว่าง
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาระงาน
ของครูและผู้บริหาร การตรวจสอบ เวลา การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียน9 
 ดังนั้น ในการพัฒนาโรงเรียนระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองโดยการใช้หลักการบริหารที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ                 
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ                     
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือน้าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงซึ่ง
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมถือว่าเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจใน              
การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เมื่อน้าไปใช้ในสถานศึกษา
จึงเป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่ 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส้าคัญของโรงเรียน เป็นการระดมทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น้า
ใหม่ๆ ในทุกระดับ เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อสื่อสาร สร้างความยืดหยุ่นในการท้างาน ท้าให้เกิด
การริเริ่มจัดท้าโครงการใหม่ๆเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน และการที่ครู ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ จึงเกิดแนวทางการใช้งบประมาณอย่างประหยั ดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก ทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
การศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิในการบริหารจัดการศึกษา การบริหารและการตัดสินใจท้าด้วย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และท้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน10การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสานรอยต่อหรือต่อยอดรูปแบบการบริหารราชการ                   

                                                           

 9สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, เอกสำรประกอบกำรอบรมสัมมนำเรื่องกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำน (School -  Based  Management  :  SBM) , เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.krupai.net/sbm_somsak.htm 
 

10อุทัย บุญประเสริฐ, กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 49. 
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ความเข้มงวดที่มากเกินไปและความไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการบริหารโดยการมีส่วน
ร่วมทฤษฎีใหม่ๆ ขององค์กรเหล่านี้ เน้นความส้าคัญของขวัญในการท้างานและความพึงพอใจในการ
ท้างานของผู้ท้างานมากขึ้น ความส้าคัญในการจูงใจผู้ท้างานและการสร้างองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้น 
องค์กรจึงถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของผู้ท้างาน ในการกลับกันจะส่งผลต่อให้ผลผลิตของ
ผู้ปฏิบัติงานสูงขึ้น11 
 จากเหตุผลดังกล่าว การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจมีรูปแบบการบริหาร
ส้าคัญหลายประการ ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นรูปแบบส้าคัญประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
ในวงการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นแนวทางการบริหารที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้
ในองค์กรเพื่อให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กับความรับผิดชอบและความร่วมมือใน
การพัฒนา ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายได้ส้าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหำของกำรวิจัย  

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมักเกิดปัญหาการขาดเทคนิคในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นความส้าคัญรวมทั้งไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร การขาดความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่ให้ความส้าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม ท้างานโดยไม่
ปรึกษาหารือ ไม่ก้าหนดบทบาทที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมสถานศึกษา ปัญหาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ระบบบางประการของสังคมไทย เช่น ระบบ
อุปถัมภ์ ระบบผู้ใหญ่ ผู้น้อย12 
 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนหนึ่ง 
ในกลุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนไม่ ได้รับการรับรองคุณภาพ เพราะเนื่องจาก               
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับ คุณภาพ พอใช้ ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ข้อเสนอแนะ และจุดที่โรงเรียนควรพัฒนา ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหาร ดังนี้ 
 จุดที่ควรพัฒนา ด้านของการบริหารจัดการศึกษา คือ  
      1. การบริหารอาคารสถานที่มีแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างน้อย  
      2. มีการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา
ค่อนข้างน้อย 
                                                           

 
11สุนทร โคตรบรรเทา, หลักกำรและทฤษฎีกำรบริหำรกำรศึกษำ (กรุงเทพมหานคร: 

ปัญญาชน, 2551), 114. 
 

12ธีระ รุญเจริญ, กำรบริหำรโรงเรียนยุคปฏิรูปกำรศึกษำ (กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง, 
2550), 38. 
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 ข้อเสนอแนะ ส้าหรับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้แก ่
      1. ด้านการบริหารอาคารสถานที่ โดยเฉพาะสวนพฤกษศาสตร์ของสถานศึกษา            
ควรจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจน 
       2. ด้านการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
อบรมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา ถึงบทบาทหน้าที่ ที่ควรปฏิบัติ ให้ชัดเจน อาทิ การจ่ายเงิน
งบประมาณ การบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร และงานบริหารมุ่งไปให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกัน 
 และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ้าปีการศึกษา 
2557 ได้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 
 1. ด้านสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องค์กรมหาชน) (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                     
ผลปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบต่้ากว่าระดับประเทศ มีจ้านวน 5 กลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการทดสอบเท่ากับของระดับประเทศ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีผลการทดสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ  ส้าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบ
ต่้ากว่าระดับประเทศ มีจ้านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้            
สุขศึกษา ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ อีกท้ังจากการรายงาน
ผลการพัฒนาของผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมผลปรากฏว่า              
ลดลง -0.70 ซึ่งโรงเรียนจ้าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เป็นโครงการที่
เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายได้พร้อมกับ หลักสูตร ปวช. (สะสมหน่วยกิต) เริ่มโครงการตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏว่านักเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความสนใจ จ้านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมขึ้น โรงเรียนจึงต้อง
ด้าเนินการเพ่ือให้การด้าเนินงานโดยความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เป็นโครงการมี
การพัฒนามั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ้านาจออกไปตามสายงานปรับเปลี่ยน 
สายงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานให้สูงขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก้าหนด
นโยบายการพัฒนาของโรงเรียนรวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ในยุคนี้เยาวชนทุกคนควรมี
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษให้มากเพียงพอที่จะน้าไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่กว้างไกล เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ รวมทั้งการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน และการ
ประกอบอาชีพ โรงเรียนมุ่งพัฒนาสืบเนื่องมาโดยตลอด และจ้าเป็นต้องพัฒนาต่อไปให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต 
 5. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด   
สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย13 
 จากผลดังกล่าวที่ว่ามานั้น อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก ผู้บริหารให้ความส้าคัญกับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่างๆ ไม่มากเท่าที่ควร คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมตัดสินใจในงานและมอบหมายงานที่ส้าคัญๆ ให้ด้าเนินการน้อย มีความไว้วางใจระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรน้อย มีการก้าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติงาน 
ระหว่างผู้บริหารและครู ไม่มากพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรชา บุญสิงห์  ที่พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก้าหนดวิสัยทัศน์ ของ
สถานศึกษาร่วมกันมีความเข้าใจตรงกันในทิศทาง เป้าหมาย และภาพแห่งความส้าเร็จขององค์กร
ส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบริหารงานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงควรร่วมกันคิด
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมวางแผน รวมทั้งร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 
ผู้บริหารต้องร่วมศึกษาและทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาขององค์กร จากข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาทั้งที่เป็นโอกาส อุปสรรค มาจัดท้าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 
หากโครงการ กิจกรรมใดมีความเหมาะสมดีแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ด้าเนินการต่อ หากมีข้อบกพร่องก็
ควรน้ามาประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือคิดหาวิธีการใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีส่วนร่วมการระดมทรัพยากรระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ได้แนวทางที่หลากหลายใน             
การพัฒนา และผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมการสร้างพลังบวกผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สร้างขวัญก้าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจในการท้างาน เสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน ให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร ให้มีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน14 และสอดคล้องกับสแวนส์เบอร์ก(Swansburg) ที่ได้ศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารซึ่งผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ดกีว่า และการตัดสินใจที่ดีจะท้าให้ประสิทธิภาพของการท้างานสูงขึ้น ในส่วนของก้าลังใจและ

                                                           

 13โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา, “รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
ประจ้าปีการศึกษา 2557,”16 พฤษภาคม 2558. 
 

14บรรชา บุญสิงห์,“การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาอ้าเภอเปือยน้อย สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), ก-ข. 
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ความพอใจในงานที่ท้า ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่พวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ฉะนั้นความรู้สึก เหินห่าง คับอกคับใจและความไม่พอใจที่จะน้าไปสู่ความเฉื่อยชา การออกจากงานและ
การขาดงานน้อยมาก การลดความไม่พอใจด้วยการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถแก้ปัญหานี้ได้15 
 จากปัญหาและความส้าคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท้าการศึกษา
เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้องการทราบว่า            
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับใด และต้องการ
ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ต่อการน้าไปใช้บริหารโรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
ผู้วิจัยจึงก้าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน     
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดข้อค้าถามของการวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับใด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษาและหาค้าตอบปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ตั้งสมมติฐาน ไว้ดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 

 
                                                           

 15Russell C .Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers 
(Boston: Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 



9 

 

ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัยไว้เป็นกรอบของ
การศึกษา โดยน้าแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่กล่าวว่าองค์กร
ระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบ
จะยอมรับตัวป้อน (Inputs) จากสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง(Transformation Process) ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตวัป้อนให้กลายเป็นผลผลิต(Outputs) ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) 
ทั้งภายในและภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบ
ทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัจจัยน้าเข้าในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบที่
เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่น้าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้ด้าเนินการ ได้แก่ เงิน(money) วัสดุอุปกรณ์(material) และ                    
การจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการของการบริหารซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม ทางการเมอืง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางภูมิศาสตร์16 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน    
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้มีนักวิชาการให้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน อาทิเช่น สันติ บุญภิรมย์ ได้ให้แนวทางการบริหารแบบมี               
ส่วนร่วมว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องใช้ศิลปะในการ
บริหารมากกว่าใช้ศาสตร์ ส้าหรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานให้เขามีส่วนร่วมปริมาณเท่าใด เป็นค้าถาม
ที่ตอบได้ยากมากซ่ึงไม่มีสูตรส้าเร็จ ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงความสามารถในการจัดการ
ของผู้บริหารแต่ละคน ดังนั้นแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม อาจจ้าแนก ได้ดังนี้  1.การร่วมคิด              
2.การร่วมท้า 3.ร่วมประเมินผลงาน 4.ร่วมยอมรับในผลการประเมิน 5.ร่วมปรับปรุงวิธีการท้างานใหม่17

แอนโทนี (Anthony) ได้ระบุถึงลักษณะส้าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบส้าคัญ             
3 ประการ ดังนี้ 1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) 2. สิ่งที่ตัดสินใจ
ต้องเป็นเรื่องส้าคัญ (involvement in important decisions or issue) 3. มีการแบ่งอ้านาจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา (shared authority) สแวนส์เบอร์ก(Swansburg) ได้แบ่งองค์ประกอบส้าคัญของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ สรุปสาระส้าคัญ ได้ดังนี้ 1. การไว้วางใจกัน (trust) 2. ความผูกพัน(Commitment) 
3.เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (goals and objectives) 4. ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได้ (autonomy) 5.คุณลักษณะอ่ืนๆ (other characteristics) อุซซี่ (Uzzi) กล่าวว่าสิ่งส้าคัญ
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 2 ประการ คือ 1. การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อ
                                                           

 16Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 5thed.(CA: Wadsworth Cengage Learning, 2008), 31-33. 
 17สันติ  บุญภิรมย์ , นวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ , พิมพ์ครั้ งที่2 (กรุ งเทพฯ :               
บุ๊คพอยท,์ 2553), 62-63. 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. พนักงานทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันและร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม สุภาพร รอดถนอม สังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม และ
สรุปว่าหลักของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี 4 ประการ คือ 1. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
2. การกระจายอ้านาจและการให้อ้านาจในการตัดสินใจ 3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
4. การไว้วางใจกัน ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปเป็นหลักการส้าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้               
6 ประการ คือ 1. การกระจายอ้านาจและการให้อ้านาจในการตัดสินใจ 2. ความไว้วางใจกัน 3. การร่วม
ก้าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด้าเนินการ 4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ 5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 6. การให้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ18 และเมื่อน้ามาผสมผสานกับแนวคิด 
เชิงระบบของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) สามารถน้าเสนอดังแผนภูมิที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
18 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสำระชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพประกำศนียบัตร

บัณฑิตทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts 
and Practices, 6thed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-21. 
      : ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสำระชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพประกำศนียบัตรบัณฑิตทำง
กำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ซึ่งได้สรุปหลักการ
ส้าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ คือ 1. การกระจายอ้านาจและการให้อ้านาจในการ
ตัดสินใจ 2. ความไว้วางใจกัน 3. การร่วมก้าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด้าเนินการ       
4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานร่วมกัน 6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็น
ตัวแปรศึกษาของการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) 

 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต 
(Outputs) 

 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจ
ของทุกฝ่าย 
 
 

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
(Transformation Process) 
 

- กระบวนการบริหาร 
      
 
- การเรียนการสอน 
- การนิเทศการศึกษา 

ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

องค์กร(Organization) 

สภำพแวดล้อม(Environment) 

สภำพแวดล้อม(Environment) 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา :  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสำระชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพประกำศนียบัตรบัณฑิตทำง
กำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ รองผู้อ้านวยการ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ้านวน
ทั้งหมด 37 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้วิจัย   

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมายของค้าที่ ใช้ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้                  
ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดนิยามศัพท์ของค้าต่างๆ ดังนี้  
 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้า
มามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีอิสระ โดยกระท้าด้วย
ความเต็มใจ เพ่ือให้งานนั้นด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย  1. การกระจายอ้านาจและการให้อ้านาจในการตัดสินใจ  2. ความไว้วางใจกัน  3. การร่วม
ก้าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด้าเนินการ 4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้  5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน  6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการเรียนการสอนระดับ                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ 239 หมู่ 6 ต้าบลปลายนา อ้าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ของส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
1. การกระจายอ้านาจและการให้อ้านาจในการตัดสินใจ  
2. ความไว้วางใจกัน  
3. การร่วมก้าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด้าเนินการ   
4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้  
5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องจาก
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน            
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยก าหนดสาระส าคัญอันประกอบด้วย การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

 ผู้บริหารหรือผู้น าของหน่วยงานนั้นมีส่วนชี้น าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหาร
ที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพยายามท าตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น ทักษะ ความรู้  ความเข้าใจในหลักการ
บริหารงาน รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหาร 

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม        

 มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) ทั้งนักวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ค านิยามความหมายที่แตกต่างกัน
ดังนี้ 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นรูปแบบของความ
เกี่ยวข้องผูกพันร่วมกัน (Involvement) ของสมาชิกในการประชุมหรือเพ่ือตัดสินใจและควบคุมการ
ท างานร่วมกัน1 
 สันติ บุญภิรมย์ ได้ให้ทรรศนะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าคือ การด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มองเห็นว่าบุคลากรทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยน าความสามารถของ
แต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าภายใต้บริบทของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า 
ตามล าพังเพียงแต่ผู้บริหารผู้เดียวย่อมมีข้อจ ากัด ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว สามารถแก้ไชได้โดยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีศักยภาพทางการบริหารเป็นทวีคูณ2 
  

                                                           

 
1เอกชัย กี่สุขพันธ์, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ(กรุงเทพฯ: อนงค์ศิลปะการพิมพ์, 

2548), 237. 
 2สันติ บุญภิรมย์, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2552), 2. 
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 เมตต์ เมตการุณ์จิต ได้กล่าวหลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า คือ                 
การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิ ดเห็น                 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ3 
 ฉลาด จันทรสมบัติ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาแก้ปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ                 
การแก้ไขปัญหาและการประเมินร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักการร่วมคิดร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ4 
 จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ประเมินผล5  
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญต่อการบริหาร
หน่วยงาน6 
 ประภาพรรณ รักเลี้ยง ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการ
บริหารงานที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมรับผิดชอบผลงานที่ออกมา ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการร่วมกันปฏิบัติงาน 
หรือรับข้อต าหนิที่เกิดขึ้น นั่นคือร่วมทั้งผิดและชอบ7 
 ลิเคิร์ท (Likert) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายและการตัดสินใจ กระท าโดยกลุ่มผู้บริหารมีความเชื่อมั่นไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเต็มที่ 
การติดต่อสื่อสารไม่เพียงแต่จากบนลงล่าง(downward communication) และจากล่างขึ้นบน (upward 
communication) แต่ยังมีการติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (horizontal communication) ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่า พวกเขามีความส าคัญความเกี่ยวพัน

                                                           

 3เมตต์ เมตการุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, พิมพ์ครั้งที่3 (กรุงเทพฯ: 
บุ๊คพอยท์, 2553), 10. 
 4ฉลาด จันทรสมบัติ, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น,”
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2, 1(มกราคม-เมษายน 2553): 176-177.  
 5จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(นนทบุรี: บุ๊คพอยท,์ 2553), 167. 
 6ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
 7ประภาพรรณ รักเลี้ยง, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (ม.ป.ท., 2556), 123. 
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ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาภายในบรรยากาศของความเป็น
มิตรภาพ องค์การที่เป็นทางการและองค์การที่ไม่เป็นทางการจะเข้ากันได้เป็นอย่างดี8 
 แอนโทนี (Anthony) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่ วนร่วม(participative 
management) ไว้อย่างชัดเจนว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ความเชี่ยวชาญ
และความคิดสร้างสรรค์มาช่วยแก้ปัญหาทางการบริหารโดยผู้บริหารยอมแบ่งอ านาจการตัดสินใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ส าคัญคือ ต้องพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริงในเรื่องที่
ส าคัญขององค์กร ไม่ใช่เพียงการรับรู้และสัมผัสปัญหาเพียงผิวเผิน9 
 ยูคล์(Yukl) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นลักษณะการบริหารที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอิสระในการ
ท างาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบัติงานสูงขึ้น10 
 จากแนวคิดเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการต่างๆที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นว่า
ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจสรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมได้ว่า หมายถึง การบริหารงานที่ เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ                  
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีอิสระ โดยกระท าด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้
งานนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 สันติ บุญภิรมย์ ได้ให้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น
การบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องใช้ศิลปะในการบริหารมากกว่าใช้ศาสตร์ ส าหรับการมีส่วน
ร่วมของผู้ร่วมงานให้เขามีส่วนร่วมปริมาณเท่าใด เป็นค าถามที่ตอบได้ยากมากซ่ึงไม่มีสูตรส าเร็จ ขึ้นอยู่
กับทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงความสามารถในการจัดการของผู้บริหารแต่ละคน ดังนั้นแนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม อาจจ าแนกได ้ดังนี้ 
 1. การร่วมคิด หมายความว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานบางคน บางกลุ่มหรือ
ทั้งหมดร่วมคิด อาจจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม การร่วมคิดมีประโยชน์หลายประการต่อองค์กร 
โดยทั่วไปก่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นการเปิดใจของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม การคิดเป็น
กระบวนการขั้นต้นของการด าเนินงาน ส าหรับการเริ่มต้นด้วยการคิดก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของ
ตั้งแต่เริ่มต้นเพ่ือการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
                                                           

 8Rensis Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1961), 223. 
 9William P. Anthony, Participative Management (Massachusetts: Addison-Wesly, 
1978), 3. 
 

10Gray A. Yukl, Leadership in Organization (New Yok: Prentice-Hill, 1981), 208-209. 
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 2. การร่วมท า หมายความว่า ผู้บริหารจะต้องน าผลของการร่วมคิดที่ได้ตกผลึกแล้วน าไปสู่
การปฏิบัติในระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานในแต่ละคนในความ
แตกต่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร ดังนั้นการร่วมท าจะต้องค านึงถึงทีมงานที่มีศักยภาพ
เป็นส าคัญ 
 3. ร่วมประเมินผลงาน หมายความว่าการประเมินผลงานต้องไม่มอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งโดยเฉพาะที่เรียกว่า ฝ่ายประเมินผล แต่การประเมินผลงานที่ดีจะต้องเป็นผลมาจากการก าหนด
เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ โดยผู้ร่วมงานในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกได้มีโอกาสร่วมกันเสนอประเด็นที่
ต้องการวัดผล พร้อมทั้งก าหนดค่าคะแนนที่เหมาะสม เมื่อได้คะแนนจากการวัดผลแล้วน าคะแนน
ดังกล่าวไปใช้ในการประเมินผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือเทียบเคียงกับการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาก็ได้ 
 4. ร่วมยอมรับในผลการประเมิน หมายความว่า ผลของการประเมินที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ
วัดผลที่มีคุณภาพ ผลของการประเมินจะปรากฏออกมาในรูปแบบลักษณะใดก็ต้องยอมรับ และไม่ควร
โยนความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติให้บุคคลใดหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันทั้งทีมงาน 
 5. ร่วมปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ หมายความว่า การปฏิบัติในทุกองค์กร เมื่อวงจรการ
ปฏิบัติงานจบลง ผลของงานทั้งผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ มีความจ าเป็นจะต้องเสนอแนะปรับปรุงการ
ท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไป โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงตามความเหมาะสม เพ่ือยกระดับวิธีการบริหารของตนเองต่อไป 
 จะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมนั้น ผู้บริหารเองต้องมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการบริหารเพื่อจุดประกายให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานได้เกิดการหยั่งรู้ในงาน
ตามบทบาทหน้าที่ พร้อมที่จะท างานควบคู่ไปกับผู้บริหารอย่างเต็มก าลังความสามารถ ถึงอย่างไร                  
ก็ตามประการส าคัญคือ ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมตลอดเวลาตามแนวทางการ
ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมและต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสในวิถีแห่งประชาธิปไตย11 
 ทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ได้น าเสนอการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค
ชบา 5 กลีบ มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 กลีบที่ 1 R (Review) คือ การร่วมกันทบทวน ศึกษาผลการจัดการศึกษาในห้วงเวลาที่ผ่าน
มาจากข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทบทวนบริบทของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นโอกาสวิกฤติ ปัญหา 
และอุปสรรค หากพบว่าดีเหมาะสมอยู่แล้วจึงสานต่อ หากพบว่ามีส่วนที่ยังบกพร่องจึงปรับปรุงแก้ไข 
หรือคิดใหม่ท าใหม ่
 กลีบที่ 2 A (Appreciative Inquiry) คือ การร่วมเสริมสร้างพลังบวกโดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เป็นการสานสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องในการร่วมคิดร่วม
พัฒนาการศึกษา 
 กลีบที ่3 V (Vision/Share Vision) คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้วยการร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ เพราะวิสัยทัศน์เป็นความฝันของทุกคน
                                                           

 
11สันติ  บุญภิ รมย์ , นวัตกรรมการบริหารการศึ กษา , พิมพ์ครั้ งที่2 (กรุ งเทพฯ :                        

บุ๊คพอยท,์ 2552), 62-63. 
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หากเราร่วมกันคิดดี ปฏิบัติดีเพ่ือให้ฝันเป็นจริง รวมทั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีพลังแล้ว เชื่อได้
ว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขแน่นอน 
 กลีบที่ 4 O (Opportunity) คือ การร่วมกันสร้างโอกาสสร้างทุกๆสถานการณ์ให้เป็นโอกาส 
แม้สถานการณ์นั้นจะเป็นวิกฤติก็ตาม ไม่น าเอาวิกฤติและความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างหรืออุปสรรคใน
การท างานร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลงมือด าเนินการใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา 
และชุมชน 
 กลีบที่ 5 R (Result) คือ การร่วมกันมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพราะผลสัมฤทธิ์เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การบริหารหรือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังมากท่ีสุด คือ คุณภาพของผู้เรียน
และคุณภาพของการจัดการศึกษา การให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ใดๆ นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ดังนั้นจึงได้คิด
วางแผนร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่จะน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ อีกท้ังร่วมกันประเมินผลกิจกรรมตลอดจนร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไข12 
 คริส อากีรีส (Chris Argyris) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการจูงใจให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่
ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การ ควรประกอบด้วยสาระส าคัญ 
อย่างน้อย 3 ประการ คือ  
 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพันกับองค์การ
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ แม้เพียงได้รับ
ฟังคามคิดเห็น ก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว 
 2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก และความ
ร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์การ ท าให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นการ
ยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุน และ
ผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่รับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็น
และยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การ13 
 ไบรย์แมน(Bryman) ได้เสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่จะมีผลต่อทัศนคติการ
ปฏิบัติงานและการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ 4 ประการ ได้แก ่
 1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วมควรจะต้องท าให้แนวทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจน 
ยิ่งขึ้นและบรรยากาศจะมีลักษณะของการไม่เป็นทางการมากกว่า 
 2. ผู้บังคับบัญชาควรเพ่ิมเป้าหมายส่วนบุคคลกับเป้าหมายองค์การให้เท่าเทียมกัน 
                                                           

 12ทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย,“การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคจ าปา 5 กลีบ,”
วิชาการ 13, 3 (กรกฎาคม –กันยายน 2553): 36. 
 

13จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(นนทบุรี: บุ๊คพอยท,์ 2553), 166. 
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 3. ผู้มีส่วนร่วมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจและความเป็นอิสระเพ่ิมขึ้นซึ่งจะ
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 4. บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ14 
 แอนโทนี(Anthony) เป็นนักวิชาการคนส าคัญในเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้เสนอ
ภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในลักษณะแกนต่อเนื่อง (Continuum of management styles)  
ไว้ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงภาพแกนต่อเนื่องของรูปแบบในการบริหาร 
ที่มา: William P. Anthony, Participative Management. Massachusetts: Addison-Wesley., 1978,13 

 จากภาพ จะเห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น การตัดสินใจมาจากทั้งผู้บริหารและลูกน้อง
โดยผู้บริหารเป็นหัวหน้าทีม โดยลักษณะการบริหารดังกล่าวค่อนไปทางการให้อิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 แอนโทนี (Anthony) ได้ระบุถึงลักษณะส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดยผู้ใต้บังคับ 
บัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจ
อย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
 2. สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องส าคัญ (involvement in important decisions or issue) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องส าคัญ โดยความส าคัญดังกล่าวเป็นความส าคัญของทั้งองค์กรและตัวผู้ใต้บังคับบัญชา การที่
ผู้บริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไม่ส าคัญหรือไม่เกี่ยวข้องมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่
ลักษณะที่ถูกต้องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

                                                           

 
14A. Bryman, Leadership and Organization (London: Rout edge & Keg an Paul, 

1986), 139. 

แบบ    อัตนิยม       อัตนิยมแต่รับฟัง        รับฟังค าปรึกษา      มีส่วนร่วม     ตามสบาย 
           (AUTOCRAT)     (BENEVOLENT       (CONSULTATIVE   (PARTICIPATIVE    (FREE-REIN 
                                   AUTOCRAT)        MANAGEMENT)     MANAGEMENT)    MANAGER) 
 
 
 
คุณลักษณะ  อ านาจตัดสินใจ   อ านาจตัดสินใจ    อ านาจตัดสินใจ     การตัดสินใจมา   การตัดสินใจเกิด 
                 ทั้งหมดอยู่กับ     ท้ังหมดอยู่กับผู้     ท้ังหมดอยู่กับผู้     จากท้ังผู้บริหาร   จากกลุ่มผู้บริหาร 
                 ผู้บริหาร           บริหารแต่ยอม      บริหารแต่การ      และลูกน้องโดย    เป็นสมาชิกคนท่ี 
      รับฟังเสียงของ      ตัดสินใจบาง        ผู้บริหารเป็น       หน่ึงของกลุ่ม 
      ลูกน้อง               อย่างได้ข้อมูล       หัวหน้าทีม 
                                                              จากลูกน้อง 
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 3. มีการแบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการแล้วการแบ่ง
อ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ท าให้อ านาจของผู้บริหารลดลง แต่การแบ่ง
อ านาจการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลับท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบงานมากขึ้น ถ้าผู้บริหาร
กลัวการเสียอ านาจส่วนนี้และไม่ยอมแบ่งอ านาจการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 
 สแวนส์เบอร์ก (Swansburg) ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยการแพทย์จอร์เจีย ได้แบ่ง
องค์ประกอบส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 1. การไว้วางใจกัน (trust) การไว้วางใจกันถือว่าเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจให้
ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอแล้ว 
ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรมอบอ านาจการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถท าได้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   
 2. ความผูกพัน (Commitment) การที่แต่ละคนทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติ
ร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน และการที่บุคคลใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์กร จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
และพร้อมที่จะท าผลประโยชน์ให้กับองค์กร 
 3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (goals and objectives) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อมขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ 
เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้  (autonomy) หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
 5. คุณลักษณะอ่ืนๆ (other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็นเรื่องของ
การให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่การกีดกันคนออกไปจากการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนั้นต้อง
เป็นไปโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 
 อุซซี่ (Uzzi) กล่าวไว้ในบทความเรื่อง“Participative management: What it is and is not”
ว่าสิ่งส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 2 ประการ คือ 
 1. การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต ้
บังคับบัญชาเป็นผู้มีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะท าให้
การตัดสินใจนั้นถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้ อุซซี่ สรุปว่า “การศึกษา”คือกุญแจส าคัญ
ที่จะท าให้ความพยายามในการมีส่วนร่วมทุกชนิดประสบความส าเร็จ”(…education is the key to the 
success of every participation effort) 
 2. พนักงานทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 สุภาพร รอดถนอม สังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม และสรุปว่าหลัก
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี 4 ประการ ดังนี้ 
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 1. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 2. การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
 3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
 4. การไว้วางใจกัน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการ 4 ท่าน ได้แก่ แอนโทนี (Anthony) สแวนส์เบอร์ก(Swansburg)  
อุซซี่ (Uzzi)  และสุภาพร รอดถนอม ที่ได้กล่าวถึงหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 
ได้น ามาสรุปเป็นหลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ คือ 
 1. การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ คือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญขององค์กร มีการแบ่งอ านาจในการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความมีเหตุผลและค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  
 2. ความไว้วางใจกัน คือ แนวคิดที่เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจให้
ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะๆและดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอแล้ว  
 3. การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ คือ การตั้งเป้าหมาย
และวัตถปุระสงค์ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อมขจัดความขัดแย้ง
ที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน            
มีความรับผิดชอบร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็น
อิสระในการคิด การตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
 5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน คือ การที่แต่ละคนทั้งผู้บริหาร
และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อกัน และการที่บุคคลในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์กรมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตามกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมที่จะท าผลประโยชน์ให้กับองค์กร  
 6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ        
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้
มีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจนั้น
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ15 

 

 
                                                           

 
15ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการศึกษา, 209-211. 
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รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 รูปแบบในการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือที่นักวิชาการบางท่านเรียกว่าแบบแผนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมนี้ หมายถึง วิธีการในการบริหารที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งมี
รูปแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีนักการศึกษาได้
กล่าวไว้หลายท่านหลายแนวทาง ได้แก่ 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ได้เสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 รูปแบบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบการปรึกษาหารือ (consultative management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 
(committee) เช่น คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจหรือ
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รูปแบบนี้เป็นการกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจ เหมาะ
ส าหรับใช้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป โดยการมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างานหรือประธาน
โครงการ ประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการ เป็นต้น 
 2. รูปแบบกลุ่มคุณภาพ (Q.C.circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในรูป
ของกลุ่มบุคคล 3-10 คนที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติหรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสท างาน
ร่วมกัน เพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาตลอดจนคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ P (Plan) การวางแผน D (Do) 
การปฏิบัติ C (Check) การตรวจสอบและ A (Action) การปรับปรุงแก้ไข หรือ PDCA นั่นเอง อย่างไร                
ก็ตาม ระบบกลุ่มคุณภาพจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกลุ่มคุณภาพ และการใช้
กระบวนการกลุ่มให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญที่สุดคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน
ต้องอยู่ในเกณฑ์สูง จึงจะสามารถน าระบบกลุ่มคุณภาพนี้มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. รูปแบบระบบข้อเสนอแนะ (suggestion system) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมที่ได้ผลมาในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่วๆไปที่มี
ลักษณะเป็นกล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็นเท่านั้น กล่าวคือรูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบที่ก าหนด เช่น ปัญหาที่พบคืออะไร สาเหตุของปัญหามาจาก
อะไรบ้าง และผลท่ีคาดว่าจะได้รับนั้นเป็นอย่างไร ส าหรับแบบฟอร์มที่ก าหนดนี้อาจแตกต่างกันไปตาม
ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน แต่มีหลักปฏิบัติ เดียวกัน คือ จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอแนะ มีหน้าที่ในการประเมินข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์มต่างๆนั้นว่าเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพียงใด ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีมากน้อยแค่ไหนและสมควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่ 
แล้วน ามาเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่อไป และถ้าข้อเสนอแนะใดมีการน าไปปฏิบัติ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนอ่ืนๆตามที่หน่วยงานก าหนด             
ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ อาจจะเสนอความคิดเห็นคนเดียว
หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งรูปแบบนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบดังนี้ 
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    องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย เป้าหมายขององค์การต้องชัดเจน 
    องค์ประกอบที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต้องอยู่ในระดับสูง 
    องค์ประกอบที ่3 การก าหนดผลตอบแทนที่จะให้แก่ผู้เสนอความคิดซึ่งจะต้องสร้างความ 
รู้สึกว่าคุ้มค่าและมีผลทางจิตใจ ระบบและขั้นตอนการพิจารณาแล้วจะต้องรวดเร็วมีหลักเกณฑ์                   
ในการพิจารณาแน่นอนชัดเจน ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอความคิดได้ทราบอย่างรวดเร็ว
พร้อมเหตุผล 
    องค์ประกอบที่ 4 การประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบนี้จะช่วย
ให้ผู้บริหารได้ความคิดที่หลากหลายในการปฏิบัติหรือปรับปรุงงานตาม อุปสรรคที่ส าคัญของระบบ
ข้อเสนอแนะ คือการเขียน เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในชุมชน ชนบท มีความรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจมีปัญหาในการเรียน ดังนั้น วิธีแก้ที่ดีก็คือการเปิด
โอกาสให้ผู้เสนอความคิดมานั่งคุยกันตัวต่อตัว หรือไปหาข้อมูลโดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์โดยตรง 
 4. รูปแบบระบบส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ (employee ownership plan) 
รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการของบริษัท หน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท หรือบริษัทอาจจ่ายโบนัส
ส่วนหนึ่งเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการเอง และมีความรู้สึก
ผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นในรูปแบบนี้ผู้ริหารอาจจะน ามาประยุกต์โดยการ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจที่จะ
มีส่วนร่วมให้มากที่สุด 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่น าเสนอข้างต้น ท าให้เห็นว่าวิธีการ
แบ่งรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 2 เกณฑ์ คือ  
    เกณฑ์ท่ี 1 ใช้อ านาจการตัดสินใจเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบ หมายถึง อ านาจในการ
ตัดสินใจของทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การบริหารแบบปรึกษาหารือ ซึ่งโดยทุกฝ่าย
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และแบบข้อเสนอแนะซึ่งอ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ฝ่ายบริหารอย่างไรก็ตาม
แบบข้อเสนอแนะนี้ สามารถจัดอยู่ในกลุ่มของการใช้กิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งได้ด้วย 
    เกณฑ์ท่ี 2 ใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือเทคนิคการบริหารเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบ
ซึ่งรูปแบบลักษณะนี้ได้แก่ การบริหารแบบคณะท างาน แบบให้ข้อเสนอแนะ แบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง แบบกลุ่มคุณภาพ และแบบส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของซึ่งแม้จะจัดว่าอยู่ใน
กลุ่มนี้ ทุกรูปแบบก็ยังคงมีลักษณะส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ภายในซึ่งก็คือการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากยังมีนักวิชาการที่แบ่งรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในชื่ออ่ืนๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน การบริหารด้วยระบบ
ทันเวลาพอดี และการบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นต้น โดยนักวิชาการจะอธิบายว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพราะการบริหารหรือกิจกรรมนั้นๆ ยอมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี 
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจ แม้ระดับในการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันไปบ้างก็ตาม ดังนั้นการใช้หลักกว้างๆ 
เป็นเกณฑ์แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมจึงช่วยให้เห็นภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น16 
 สันติ บุญภิรมย์ ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ 
 1. รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการที่มาร่วมงานกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรืออาจจะแต่งตั้งเป็นการชั่วคราว
ตามภาระหน้าที่ คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มาก เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ช่วยกัน
กลั่นกรองอย่างรอบคอบในการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ การด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริง พร้อมทั้งมีไหวพริบในการจับประเด็นของ
กรรมการแต่ละท่านที่ให้ความเห็น ซึ่งมีคุณค่ายิ่งต่อการวินิจฉัยในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะต่อการเลือกสรร
กรรมการที่มีคุณภาพ 
 2. รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร                   
ก็สามารถกระท าได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เนื่องด้วยผู้บริหารมีภาระมากต้องท างานรอบ
ด้าน หากได้มีผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป็นที่ปรึกษาบรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ในความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที ่4 แสดงประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6 รูปแบบ 
ที่มา :  Keith Davis, Human behavior at work: Organizational behavior (New York: McGraw-
Hill, 1981), 163. 

                                                           

 
16สัมฤทธิ์ กางเพ็ง,“รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา”วารสารวิชาการ กรมวิชาการ   

5, 4 (เมษายน 2545): 10-14. 
 17สันติ บุญภิรมย์, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2, 65. 
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 จากแบบการมีส่วนร่วมของ เดวิส (Davis) ทั้ง 6 แบบ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. การบริหารแบบปรึกษาหารือ (Consultative management) เป็นการบริหารที่ฝ่ายบริหาร
ปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนที่จะตัดสินใจ โดยฝ่ายบริหารจะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดใน
ประเด็นที่ตนเองต้องการปรึกษา แต่โดยทั่วไปมักกระตุ้นให้คิดในแง่มุมที่สนับสนุนความคิดของตนเอง
หลังจากนั้นจึงตัดสินใจ การบริหารแบบนี้ผู้บริหารมักจะไม่น าทุกเรื่องมาปรึกษาหารือกับลูกน้องแต่จะ
สร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของการปรึกษาหารือ ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการบริหารลักษณะนี้คือ
การที่ฝ่ายบริหารควรยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง และผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
ได้เห็นว่าความคดิของพวกเขาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
 2. การบริหารแบบประชาธิปไตย (Democracy management) เป็นการบริหารที่ใช้ความคิด 
จากกลุ่มให้เป็นประโยชน์โดยให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ละคนมีเสียงหนึ่งเท่ากัน 
(one man-one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุ่มโดยสมาชิกทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น
และโน้มน้าวคนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผู้บริหารแบบประชาธิปไตยอาจใช้สิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็น
ของกลุ่มได้ กรณีท่ีความเห็นนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 3. การบริหารแบบคณะท างาน (Work committees) เป็นการบริหารที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางาน เช่น บริษัทต้องการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลง
ต้องการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลง เป็นต้น ปัญหาและความต้องการเหล่านี้สามารถใช้การบริหาร
แบบคณะท างานเข้ามาปรับปรุงแก้ไขได้ โดยการตั้งคณะท างานให้มีหน้าที่ศึกษาหาวิธีการในการแก้ไข
ปรับปรุง โดยปกติคณะท างานจะประกอบด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ก็อาจเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ 
โดยคณะท างานอาจเป็นคณะท างานกลุ่มเล็กๆ หรือ คณะท างานคณะใหญ่ที่ให้คนงานทุกคนร่วมเป็น
คณะท างานก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่เรื่องที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ตัวอย่างของคณะท างานได้แก่ คณะท างาน
เพ่ือปรับปรุงการท างาน คณะท างานกลุ่มควบคุมคุณภาพ คณะท างานเพ่ือความปลอดภัย เป็นต้น 
 4. การบริหารแบบให้ข้อเสนอแนะ (Suggestion programs) เป็นการบริหารที่มุ่งใช้ความเห็น
ของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน โดยคนงานเขียนข้อเสนอแนะลงในแบบฟอร์มและส่ง
ให้ฝ่ายบริหาร เช่น ส่งไว้ที่กล่องรับข้อเสนอแนะ วิธีการนี้หน่วยงานจะได้ความคิดและวิธีการต่างๆ ที่
สามารถน ามาแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานได้ โดยผู้เป็นเจ้าของความคิดจะได้รับรางวัลตอบแทน 
 5. การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง (Middle management committees) 
เป็นการบริหารที่ใช้พลังความร่วมมือจากกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง โดยผู้บริหารระดับกลางฝ่ายต่างๆ 
มาร่วมกันศึกษาปัญหาของหน่วยงานและเสนอแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้จ าเป็นจะต้องให้
กลุ่มของผู้ศึกษาได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเต็มที่ และไม่ถูกควบคุมจากผู้บริหารที่สูงกว่า การศึกษาปัญหาก็
ต้องกระท าอย่างจริงจัง รอบคอบระมัดระวัง ก่อนที่จะเสนอความคิดไปสู่การปฏิบัติ 
 การบริหารลักษณะนี้จัดเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์ในการ
ช่วยพัฒนาทักษะของผู้บริหารรุ่นเยาว์ให้ก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุง
ความร่วมมือในกลุ่มผู้บริหารให้ดีขึ้น มีทักษะในการบริหารเพ่ิมขึ้นและเป็นสิ่งกระตุ้นพัฒนาการทางการ
บริหารที่ดี โดยผลที่ได้คือความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดใหม่ที่จะน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  
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อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จะต้องสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ของตนเอง  
โดยกลุ่มผู้บริหารระดับกลางควรต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆ อย่างจริงจังและรอบคอบระมัดระวังด้วย 
 6. การบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร (Codetermination) เป็นการบริหารที่ยินยอมให้
ตัวแทนของฝ่ายคนงานเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารด้วย วิธีการนี้เริ่มมีครั้งแรกในเยอรมัน
ตะวันตกในช่วงทศวรรษที่ 1940 และต่อมาได้กระจายไปยังประเทศอ่ืนๆส าหรับอัตราส่วนของตัวแทน
จากฝ่ายคนงานนั้นไม่ตายตัว บางประเทศอาจก าหนดให้มีอัตราส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร 
บางประเทศก็ก าหนดจ านวนไว้แน่นอนว่าให้มีตัวแทนเพียง 2 คนเท่านั้น แต่บางประเทศก็ก าหนดไว้ถึง
กึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร 
 การบริหารลักษณะนี้มีผลดีที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายคนงานมีความเข้าใจปัญหาของแต่
ละฝ่ายได้ดีขึ้น แต่ก็มีข้อจ ากัด เช่น ท าให้การตัดสินใจล่าช้า ลดความสามารถในการบริหารจัดการลง    
มีงานกระดาษมากเกินไป ใช้เวลาในการประชุมมากเกินไป เป็นต้น18 
 โจเซฟ พุตติ (Joseph Putti) ได้เสนอวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 7 วิธี คือ 
 1. การวางแผนแบบสแกนลอน (Scanlon Plan) เป็นวิธีการของ โจเซฟ สแกนลอน                      
(Joseph Scanlon) ที่เขาใช้ในโรงงานเหล็กที่เขาท าอยู่ ซึ่งเขาใช้วิธีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิธีการลดต้นทุนการผลิต แล้วน าเอาส่วนที่ประหยัดได้มาแบ่งให้เป็นโบนัสแก่พนักงาน จึงนับว่า Scanlon 
ใช้การบริหารแบบมีการมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบค่าจ้างเป็นแรงจูงใจ 
 2. การจัดการตนเอง (jishu Kanri) หรือมีชื่อย่อว่า เจเคกรุ๊ป (JK Group) เป็นกลุ่มกิจกรรม
ในโรงงานเหล็กในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อคิดหาแนวทางใน
การสร้างสรรค์และคลี่คลายปัญหา ผู้น ากลุ่มจะหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ สมาชิกของกลุ่มจะมาจากงาน
โครงการต่างๆ มาปรึกษาหารือให้ค าแนะน ากับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (Consultative Hierarchy) เป็นวิธีการที่ให้ลูกจ้าง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในบริษัท
การแบ่งกลุ่มคณะกรรมการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
     2.3.1 กลุ่มผู้แทน (The representative Committees) 
     2.3.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (The Work Council) 
     2.3.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) 
 4. ทีกรุ๊ป (T-Group Training or sensitivity) เป็นการอบรมที่พยายามท าให้บุคคลตระหนัก
ถึงตัวเขาเองและผลกระทบของตัวเขาที่มีต่อบุคคลอ่ืน กล่าวคือ ให้มีความไวต่อการรับรู้ถึงความรู้สึกของ
ตัวเองไวต่อการรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการ
อบรมนี้จะช่วยส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 5. คิวซีซี (QCC) ย่อมาจาก Quality Control Circle เป็นเรื่องของการให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการบ่งชี้และแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้พนักงานทุกคนค้นหาปัญหา หาวิธีแก้ไขปัญหาและน าวิธีแก้ไข

                                                           

 
18Keith Davis, Human behavior at work: Organizational behavior  

(New York: McGraw-Hill, 1981), 162-167. 
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ปัญหานั้นไปด าเนินการ โดยพนักงานริเริ่มตัดสินใจด าเนินการมากกว่าเพียงคอยตอบสนองต่อ ข้อเสนอ
ของฝ่ายบริหาร 
 6. การบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กร (Multiple Management) 
ริเริ่มโดย ชาร์เลส แมคคอร์มิค (Charles McCormick) ซึ่งเห็นความส าคัญของแต่ละคนที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน การจัดการของเขาจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่หลากหลาย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และ
กระตุ้นความส านึกให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
 7. Matrix or Collegial Approach and Team Building การบริหารแบบ Matrix หรือ 
บางครั้งเรียกว่า การบริหารแบบโครงการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบนี้ จะก าหนดโครงการเฉพาะงาน
ขึ้นมาให้ผู้อ านวยการประสานงานกับพนักงานจากส่วนต่างๆ เพ่ือท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์           
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานโดยวิธีการแบบนี้เป็นการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจ าควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติงานโครงการ19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางของ Joseph  Putti 
ที่มา: ประภาพรรณ  รักเลี้ยง, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (ม.ป.ท., 2556), 128. 
 

ลักษณะและระดับของการมีส่วนร่วม 

 มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้แนวคิดลักษณะของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต ได้แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. การมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
เป็นส าคัญ ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้า โครงการ มักจะเปิดโอกาส
ให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่ปรึกษา ที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรม

                                                           

 19ประภาพรรณ รักเลี้ยง, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา, 126-128. 
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บางอย่างอาจมีอุปสรรคไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงจ าเป็นต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้ผลการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไปหรือเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่า เป็นการร่วมอย่างเป็นทางการและมักท าเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เป็นต้น 
 2. การมีส่วนร่วมโดยอ้อม ซึ่งเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างไม่เป็นทางการโดยไม่ได้ร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แต่เป็นเรื่องของการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น บริจาคเงิน ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ เป็นต้น20 
 อาร์นสไตน์ (Arnstien) เห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่า
ผู้น าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจและมีบทบาทในการควบคุมได้เท่าใด               
ซึ่งเป็นข้อบ่งบอกถึงภาวะผู้น าที่เป็นประชาธิปไตยว่าสูงหรือต่ า อาร์นสไตน์ได้ใช้อ านาจการตัดสินใจ              
เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นขั้นบันได 8 ขั้น และใน 8 ขั้น จัดได้เป็น 3 กลุ่ม หรือ 
3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม ได้แก ่
    ขั้นที่ 1 ขั้นจัดฉาก (Manipulation) เป็นการเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆ โดยมิได้
มุ่งหวังจะเข้ามาเพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่แฝงพฤติกรรมไว้เพียงเพ่ือต้องการแสดงออกหรืออวด
ตนเองให้คนอ่ืนสนใจหรือรู้จักเท่านั้น คล้ายกับการจัดฉากแสดง บางท่านเรียกว่าขั้นหุ่นเชิด 
    ขั้นที ่2 ขั้นบ าบัดรักษา (Therapy) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น ามีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตามที่ผู้น าต้องการ คล้ายกับหมอรักษาคนไข้ เมื่อวินิจฉัยโรคแล้วก็สั่งยาให้รับประทานและ
ให้พักผ่อน คนไข้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือร่วมเพียงบางส่วน ได้แก ่
    ขั้นที่ 3 ขั้นแจ้งข่าวสาร (Informing) เป็นลักษณะที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารเพียงเล็กน้อย คล้ายกับเมื่อมีการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พูดเพ่ือชี้แจง 
นโยบาย วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายฯลฯ เป็นส่วนใหญ่เพียงผู้เดียว แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
ข้อสงสัยในตอนท้ายแล้วก็ปิดประชุม ซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีหน้าที่
คอยชี้แจงตอบค าถามของผู้มาติดต่องานเท่านั้น ไม่มีการเสวนากันไปมากกว่านี้ 
    ขั้นที่ 4 ขั้นให้ค าปรึกษา (Consultation) การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เหมือนกับการนิเทศ
งานของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน เมื่อผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นอะไร ผู้บริหารจะรับฟังแต่จะปฏิบัติตาม
หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากกว่าขั้นแจ้งข่าวสาร 
    ขั้นที่ 5 ขั้นปลอบใจ (Placation) เป็นลักษณะที่ผู้น าท าทีว่าเห็นด้วย มีท่าทีคล้อยตาม            
มีความเห็นใจ กระตือรือร้นที่จะท าตามข้อเสนอของผู้ตาม หรือคล้ายกับการปลอบและให้ก าลังใจผู้มี
ปัญหา แต่ในส่วนลึกมิได้เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นๆ เลย ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อเสนอแนะนั้นไม่ตรงกับ
แนวความคิดของผู้บริหารก็ได้ 
 
 
                                                           

 
20เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, 18. 
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 3. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือมีอ านาจและบทบาทมาก 
    ขั้นที่ 6 ขั้นเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการมีส่วนร่วมที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ ซึ่งคล้ายกับการด าเนินกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน 
    ขั้นที ่7 ขั้นมอบอ านาจ (Delegated Power) เป็นการที่ผู้มีอ านาจมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้
ตามปฏิบัติงานแทน การมอบอ านาจเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจหน้าที่เท่ากับผู้มีอ านาจทุกประการ และมี
อิสระในการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบอ านาจเป็นที่ไว้วางใจของ
ผู้บริหาร นับว่าเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมการบริหารมากขึ้น 
    ขั้นที่ 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นลักษณะที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้
ตามเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการบริหารอย่างแท้จริง มีอ านาจและบทบาทหน้าที่ในองค์กร
มากที่สุด บางท่านเรียกขั้นนี้ว่าขั้นอ านาจและควบคุม (Power and control)21 
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นของ
กิจกรรมและต้องตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ซึ่งเป็นไปในรูปของการเข้าร่วมโดย
ให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร ด้านการเข้าร่วมบริหารและการร่วมมือร่วมใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ทางสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) เป็นการควบคุมและการตรวจสอบการ
ด าเนินกจิกรรมทั้งหมดแสดงถึงการปรับปรุงการมีส่วนร่วมต่อไปด้วย22 

ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 จุดส าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆนั้นจะเกิดความสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยกระบวนการ                 
มีส่วนร่วม ดังนั้นจึงมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ไว้ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ไว้หลายหมวด หลายมาตรา ซึ่งบัญญัติสาระที่เป็นหลักส าคัญเพ่ือเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังปรากฏในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

                                                           

 21S.R. Arnstien, “A Ladder of Citizen Participation, “Journal of the American 
Institute of Planners, 35, 4 (July 1969): 216-224. 
 22John M. Cohen and Norman T. Uphoff, Rural development participation,    
(New York: Rural Development Committee Center for International Studies Connell 
University, 1977), 219-220. 



29 

 

ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน23 
 จินตวีร์ เกษมศุข ได้สรุปลักษณะที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องของกระบวนการ   
ซึ่งได้สรุปถึงขั้นตอนของการมีส่วน ร่วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
 1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน 
 2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือลดและแก้ไขปัญหา 
 3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน24 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กร การมีส่วนร่วม
ต้องเกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถตัดสินใจได้เอง การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขัดแย้ง 
เกิดความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น จึงจะท าให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืน 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องท าให้
เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือ ท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดียวกันก็เกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่าสิ่งที่ตนเอง
รู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการท างาน
ร่วมกัน เกิดความมีน้ าใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
 5. การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น25 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 
                                                           

 
23“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 116,                            

ตอนที ่74 ก (19 สิงหาคม 2542): 4. 
 24จินตวีร์ เกษมศุข, “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม” (เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หมวดวิชางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ม.ป.ป), 5. 
 25สัมฤทธิ์ กางเพ็ง,“รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา” วารสารวิชาการกรมวิชาการ     
5, 4 (เมษายน 2545): 50. 
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 1. ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร 
 2. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์กรทั้งหมด 
 3. ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงานและ
การย้ายงาน 
  4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 
 5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และให้สุขภาพจิตของคนในองค์กรดีขึ้น 
 6. ช่วยเพ่ิมผลผลิตในองค์กร 
 7. สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 8. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม 
  9. ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร 
 10. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมงานให้ลดน้อยลงและท า
ให้ผลของงานดีขึ้น26 
 จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงข้อดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
 2. ลดความขัดแย้งในการท างาน และเพ่ิมความไว้วางงใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
 3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
 5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
 6. ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
 7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ27 
 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ 3 ส่วน คือ  
 1. ประโยชน์ที่เกิดกับหน่วยงาน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการ
สื่อสารในหน่วยงานดีขึ้น ความขัดแย้งลดลง ต้นทุนลดลงขณะที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และหน่วยงานพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น เป็นต้น 
 2. ประโยชน์ที่เกิดกับฝ่ายผู้บริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานได้ง่ายขึ้น                  
การตัดสินใจของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนเนื่องจากได้ข้อมูลและความคิดจาก
ทุกฝ่าย และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. ประโยชน์ที่เกิดกับพนักงาน โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและระหว่าง
พนักงานด้วยกันเองดีขึ้น พนักงานมีความไว้วางใจกันสูง สามารถพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพได้ดีขึ้น 
                                                           

 
26ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร และ

การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ( ม.ป.ท., 2550), 17. 
 

27จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(นนทบุรี: บุ๊คพอยท,์ 2553), 168. 
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มีความรับผิดชอบและผูกพันกับหน่วยงานมากขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อจ ากัดต่างๆ 
ได้ดีขึ้น เป็นต้น28 
 ประภาพรรณ รักเลี้ยง ได้กล่าวประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการที่บุคคลมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลง บุคคลจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 2. ช่วยให้การวางแผน และการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากขึ้น 
 3. ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ทาให้เกิดความผูกพันงานต่อองค์การ 
 4. ช่วยให้เกิดการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้ร่วมงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากซึ่งกันและกัน 
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มีความราบรื่นมากขึ้น29 
 จอมพงศ์ มงคลวนิช กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
 1. ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่าง
ถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งความรอบรูแ้ละประสบการณ์ 
 2. ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป   
ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่องค์การได้ 
 3. เป็นการขจัดปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใดๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อย
เกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ 
 4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ท าให้การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่ เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ30 
 ประสาร พรหมณา ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการดังนี้ 
 1. ก่อให้เกิดการระดมความคิด ท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิดและ
ตัดสินใจเพียงคนเดียว 
 2. ลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. ท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพและท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น31 

                                                           

 
28ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางการศึกษา, 197. 
 

29ประภาพรรณ รักเลี้ยง, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา, 124. 
 30จอมพงศ์ มงคลวนิช, การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 2  
(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 228. 
 31ประสาร พรหมณา, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก trang.nfe.go.th/alltis16/User Files/Pdf/wijaiman.pdf. 
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 แอนโทนี (Anthony) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 8 ประการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  
 1. ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยปกติแล้วบุคคลย่อมมีธรรมชาติ
ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงท าให้ต้องปรับตัวจากสภาพที่เคยชิน แต่การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมท าให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมตัดสินใจและร่วมด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนั้น
เมื่อหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บุคลากรในหน่วยงานก็สามารถรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ดีกว่าหน่วยงานที่ไม่ได้บริหารงานในลักษณะนี้ 
 2. ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และผู้บริหารกับสหภาพแรงงานราบรื่น
ขึ้นเนื่องจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้กลุ่มต่างๆ กล้าเปิดเผยความไม่พอใจต่างๆ ออกมา ท าให้ลด
ความสูญเสียต่างๆ อันเนื่องมาจากการขาดงาน การนัดหยุดงานหรือการท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 3. ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อหน่วยงามากขึ้น การบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานท าให้พนักงานเกิดความนับถือตนเองและรู้ว่า
ตนเองมีคุณค่าต่อหน่วยงาน ผลงานต่างๆ ของหน่วยงานมาจากความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน
ส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันต่อหน่วยงาน 
 4. ท าให้มีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารมากข้ึน เมื่อพนักงานได้มีส่วนร่วมตัดสินใจกับฝ่าย
บริหารพนักงานจะเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของฝ่ายบริหารได้ดีขึ้น และการบริหารลักษณะนี้                  
ก็ช่วยให้ต่างฝ่ายต่างมีความเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ต่างฝ่ายก็จะมีความรู้สึก
ไว้วางใจกันมากขึ้น การแก้ปัญหาก็สามารถด าเนินไปอย่างตรงไปตรงมา 
 5. ท าให้การบริหารพนักงานง่ายขึ้น เนื่องจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้พนักงาน
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีความผูกพันต่อหน่วยงานและมีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหาร
มากข้ึน ส่งผลให้สามารถลดจ านวนฝ่ายบริหารลงได้ เนื่องจากไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดและการ
ได้มีส่วนร่วมก็ช่วยให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ยอมรับในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ได้มากขึ้น 
 6. ท าให้การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากมีหลายคนมาช่วยกันคิดในเรื่อง
เดียวกันท าให้คิดได้รอบคอบยิ่งขึ้น ดังค าว่า “สองหัวดีกว่าหัวเดียว”และการที่มีฝ่ายพนักงานมาช่วย
ตัดสินใจท าให้ฝ่ายบริหารได้ข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น 
 7. ท าให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนดีขึ้น โดยปกติในหน่วยงานทั่วไปมักสื่อสาร
จากบนลงล่างมากกว่าจากล่างข้ึนบน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นช่องทางให้เกิดการสื่อสารจากล่าง
ขึ้นบนได้ดีขึ้น 
 8. ท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น การบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้พนักงานเข้าใจเป้าหมาย
ได้ตรงกันและมีทิศทางการด าเนินงานไปในทางเดียวกัน ท าให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานส่งผลให้
ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น32 
 
                                                           

 
32William P. Anthony, Participative Management, (Massachusetts: Addison-

Wesley, 1978), 27-29. 
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 เดวิส (Davis) สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ 14 ประการ คือ 
 1. เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
 2. คุณภาพของงานดีขึ้น 
 3. ได้รับความคิดเห็นมากขึ้น 
 4. มีแรงจูงใจมากขึ้น 
 5. มีความรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน 
 6. ท าให้นับถือตนเองมากขึ้น 
 7. มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น 
 8. มีความร่วมมือกันมากขึ้น 
 9. ลดความเครียดลงได้ 
 10. มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น 
 11. ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 
 12. ลดอัตราการเปลี่ยนงาน 
 13. ลดการขาดงาน 
 14. มีการสื่อสารกันดีขึ้น33 
 กอร์ดอน (Gordon) สรุปถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว้ 7 ประการ คือ 
 1. ท าให้เกิดการยอมรับต่อความคิดของฝ่ายบริหารได้มากขึ้น 
 2. เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสูงขึ้น 
 3. ลดอัตราการเปลี่ยนงาน 
 4. ลดการขาดงาน 
 5.ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจต่างๆ ลง 
 6. ท าให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น 
 7. มีเจตคติต่องานและหน่วยงานดีขึ้น34 
 สแวนส์เบอร์ก (Swansburg) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 1. พนักงานมีความไว้วางใจกันสูงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 2. ลงต าแหน่งของพนักงานที่มีต าแหน่งเท่ากัน ลดอัตราของพนักงานระดับบริหารลง 
 3. เพ่ิมความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 4. ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยการปรับปรุงการติดต่อ   
สื่อสารให้ดีขึ้น 
 5. นิเทศงานด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้วินิจฉัยและแก้ปัญหาให้ผู้ปฏิบัติงานมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาอาชีพ  
                                                           

 
33Keith Davis, Human behavior at work: Organizational behavior (New York: 

McGraw-Hill, 1981), 160. 
 

34Judith R. Gordon, A diagnostic approach to organizational behavior 
(Boston: Allyn and Bacon, 1987), 627.  
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 6. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 7. เข้าใจกฎระเบียบได้ชัดเจนขึ้น 
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผลงานเพ่ิมขึ้น 
 9. ท าให้เกิดทีมงานที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการตัดสินใจ 
และท าให้เข้าใจองค์การได้ดียิ่งขึ้น 
 10. ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
 11. ลดการขาดงาน 
 12. เพ่ิมประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพ่ิมการเรียนรู้ใน
งานให้มากขึ้น 
 13. เพ่ิมขวัญและแรงจูงใจในการท างาน เพิ่มความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 14. ได้รับความคิดใหม่ๆ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 15. แสดงให้เห็นถึงผู้น าที่มีความสามารถได้อย่างชัดเจน 
 16. ช่วยให้คนงานเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 
 17. ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานและสร้างความมั่นคงในงาน 
 18. เพ่ิมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจากการที่มีทัศนคติต่อองค์การในทางที่ดี 
 19. การท างานนอกเวลาลดลง 
 20. ต้นทุนในการบริหารลดลง 
 21. เป็นการส่งเสริมทักษะและช่วยให้คนงานได้ค้นพบความสามารถพิเศษของตนเองซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
 22. เพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน 
 23. เกิดการยอมรับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
ท าให้เพ่ิมความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ การปรับตัวและ
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ35 

วิวัฒนาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปและเรียบเรียงวิวัฒนาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวความคิดของแอนโทนี ไว้ดังนี้ 
 1. ยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Preindustrial Revolution) 
    เป็นยุคที่สินค้าและบริการส่วนใหญ่ถูกผลิตและบริโภคภายในครอบครัว แต่ละครอบครัว
ท าการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าด้วยตนเองและส่วนใหญ่เอาไว้ใช้และบริโภคในครอบครัว แนวคิดเรื่อง
ธุรกิจมีน้อยมาก การบริหารบ้านเมืองใช้ในการบริหารตามระเบียบประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาโดยมี 
รัฐบาลและศาสนจักรหรือวัดท าหน้าที่บริหาร ประชาชนต้องปฏิบัติตามสิ่งที่รัฐบาลและศาสนจักร
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ก าหนด ในส่วนของประชาชนแต่ละครอบครัวจะมีพ่อ หรือปู่เป็นผู้น า ส่วนเด็กๆ จะได้รับการฝึกอบรมให้
ท าในสิ่งต่างๆ ตามที่บิดามารดาเคยปฏิบัติมา 
 2. ยุคปฏิวัติอุสาหกรรม (The Industrial Revolution) 
    หลังจากที่มีการผลิตเครื่องจักรได้ส าเร็จก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น โดยเริ่มใน
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาก่อน ผู้ประกอบการได้น าเครื่องจักรเข้าใช้เพ่ือการผลิตสินค้า การผลิตไม่ใช่เพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือนอีกต่อไป แต่เป็นการผลิตเพ่ือขาย ช่วงนี้มีการตั้งโรงงานเพ่ือผลิตสินค้าต่างๆ                 
ขึ้นมากมาย ชาวไร่ชาวนาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ภายในโรงงานมีการ
บริหารงานตามแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งมีเฟรดเดอริค เทเลอร์ (Frederick Taylor) เป็นผู้น าแนวคิดนี้ 
การบริหารงานยึดหลักการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้คนงานสามารถท างานได้มากท่ีสุด แรงจูงใจที่จะท าให้
คนท างาน คือค่าจ้างท าให้มีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายชิ้น ผู้บริหารและหัวหน้าคนงานจะควบคุมคนงานให้
ท างานตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนด คนงานถูกมองว่าไม่มีความรู้และต้องท างานตามท่ีฝ่ายบริหารสั่งเพียง
อย่างเดียวซึ่ง แอนโทนี (Anthony) เปรียบการจ้างงานลักษณะนี้ว่าเป็นเพียงการจ้าง“มือ”ของคนงาน 
เท่านั้น 
 3. ยุคอุตสาหกรรมเติบโตเต็มที่ (The Maturing of the Industrial Revolution)  
    ยุคนี้มีนักวิชาการที่พยายามจะปรับปรุงการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น ช่วงนี้เองได้มี
การทดลองครั้งส าคัญที่เรียกว่า การศึกษาที่ฮอว์ธอร์น (Hawthorne) โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย   
ฮาร์วาร์ดร่วมมือกับบริษัท Western Electric ท าการทดลองในช่วงทศวรรษท่ี1920-1930 เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับผลผลิตของกลุ่มงาน โดยปัจจัย 2 อย่างที่ศึกษาคือ
แสงสว่าง และการระบายอากาศในโรงงาน นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าเมื่อแสงสว่างและระบบระบายอากาศ
ลดลงผลงานของคนงานจะลดลงด้วย แต่สิ่งที่นักวิจัยพบคือไม่ว่าจะลดหรือเพ่ิมแสงสว่างและการระบาย
อากาศ ผลผลิตกลับเพิ่มข้ึน ท าให้ต้องหาสาเหตุต่อไปว่าเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า 
ขวัญในการท างาน ความพึงพอใจต่องาน การได้รับการยกย่อง และทีมงาน เป็นสิ่งที่ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
ข้อค้นพบนี้เองที่ท าให้แนวคิดในการบริหารเปลี่ยนไปจากการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมาเป็นการ
บริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจและความส าคัญกับคนงานมากขึ้น โดยแอนโทนี 
(Anthony) สรุปว่า เป็นยุคที่ผู้บริหารไม่ได้จ้างเฉพาะ“มือ”ของคนงานแต่จ้าง“หัวใจ”ของคนงานด้วย 
 4. ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Post Industrial Revolution) 
    เป็นยุคที่เกิดความเข้าใจว่าการบริหารนั้นจะต้องมองให้เป็นระบบครบกระบวนการ 
เพราะการบริหารเป็นองค์ประกอบหลายประการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งไม่
สามารถแก้ปัญหาทางการบริหารได้หมด แนวคิดเชิงระบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารค านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ 
มากข้ึนหลังจากท่ียุคมนุษยสัมพันธ์มีจุดเน้นที่การให้ความส าคัญด้านจิตใจกับคนงาน เช่น การให้ขวัญ
ก าลังใจในการท างาน การยกย่องให้เกียรติ และการสร้างความพึงพอใจในงาน เป็นต้น แต่การด าเนินการ
เช่นนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้การบริหารงานประสบความส าเร็จได้ทั้งหมด เพราะองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การ
คัดเลือกคนงาน การจัดวางตัวบุคลากรให้ท างาน การฝึกอบรม การให้รางวัล การลงโทษ การมีระบบ
ข้อมูลที่ดี ระบบการติดต่อสื่อสารในองค์การ เทคโนโลยีที่ใช้ในการท างาน การจัดโครงสร้างองค์การ และ
ระบบอ านาจในองค์การเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการบริหารงานทั้งสิ้น 
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 แนวคิดเชิงระบบนี้ได้พัฒนาขึ้นในช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ และช่วงนี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมบริการ จากบริษัทในประเทศเป็นบริษัทข้ามชาติและจาก
วัตถุนิยมไปสู่การค านึงถึงคุณภาพชีวิต 
 แนวคิดเชิงระบบนี้เองที่ท าให้เห็นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ท าให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อ
คนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่ง แอนโทนี (Anthony) สรุปว่าเป็นยุคที่ “ผู้บริหารไม่เพียงแต่จ้างมือและหัวใจ
ของคนงานเท่านั้น แต่ต้องจ้างความคิดของคนงานด้วย”จุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม เพราะคนงานไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดให้เท่านั้น แต่คนงานก็สามารถเสนอ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้ 
 จากวิวัฒนาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่กล่าวถึงข้างต้น แสดงให้เห็นว่ายุคก่อนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การบริหารลักษณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น จนกระทั่งเกิดการ
ทดลองที่ฮอว์ธอร์น ฝ่ายบริหารจึงเริ่มสนใจคนงานมากขึ้นและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม แต่การบริหารแบบมีส่วนร่วมมาปรากฏชัดเจนในช่วงที่มีการน าแนวคิดเชิงระบบมาใช้ ซึ่งท าให้
การบริหารค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิตอย่างครบถ้วนทั้งระบบและช่วงนี้เองที่ให้ความส าคัญ
กับมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ36 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 
 เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) มุ่งความสนใจที่องค์ประกอบ 2 ชุด คือ องค์ประกอบของความ                
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความสุขในการท างาน                
มีอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. องค์ประกอบที่เรียกว่า องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ (motivate factors)                     
มีอยู่ 5 ประการ คือ 
    1.1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่คนท างานได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี 
เมื่องานประสบผลส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น 
    1.2 การได้รับการยอมรับ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา 
จากเพ่ือน จากผู้มาขอค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้จะอยู่ในรูปของการยกย่อง
ชมเชย หรือการยอมรับในความรู้ความสามารถ 
    1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่สนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               
ท้าทาย หรือเป็นงานที่สามารถท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพัง 
    1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานและมีอ านาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
                                                           

 36ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการศึกษา, 198-200. 
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    1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน หมายถึง ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้
สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 
 2. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน องค์ประกอบนี้เรียกว่า องค์ประกอบ
ค้ าจุน (hygiene factors) มีอยู่ 11 ประการ คือ 
    2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นเป็นที่พอใจของบุคคลใน
หน่วยงาน 
    2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ต าแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
    2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานร่วมกัน             
มีความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
    2.4 ฐานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
    2.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกับผู้บังคับบัญชา
ที่แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความสามารถท างานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน 
    2.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพ่ือนร่วมงานที่
แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความสามารถท างานร่วมกันและเข้าใจ 
    2.7 เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือ
ความยุติธรรมในการบริหาร 
    2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท หมายถึง การจัดการ การบริหารงานของ
องค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
    2.9 สภาพการท างาน ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมง
ท างาน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ  
    2.10 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานของเขา 
    2.11 ความมั่งคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงานความ
ยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 
 องค์ประกอบทั้งสองด้านนี้ เป็นสิ่งที่คนงานต้องการเพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
องค์ประกอบหรือปัจจัยกระตุ้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้คนเกิดความสุขในการท างาน และเมื่อคน
ได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดนี้แล้ว คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน ส่วนปัจจัยค้ าจุนท าหน้าที่เป็น
ตัวป้องกันมิให้คนเกิดความทุกข์หรือความไม่พึงพอใจในการท างานขึ้น เมื่อใดที่คนงานได้รั บการ
ตอบสนองปัจจัยชนิดนี้อย่างพอเพียงแล้ว จะไม่มีความไม่พึงพอใจในงาน แต่มิได้หมายความว่าความพึง
พอใจจะเกิดขึ้น เพราะปัจจัยค้ าจุนเป็นเพียงตัวป้องกันมิให้ความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น ความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อปัจจัยกระตุ้นได้รับการตอบสนอง37 
 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s achievement motivation 
theory) 
                                                           

 37Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydermen, The Motivation 
to Work (New York: John Wiley & Sons, 1959), 113-115. 
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 เดวิด แมคเคลแลนด์ (David  McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ท า
การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม             
ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า คนเรามีความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ 
 1. ความต้องการสัมฤทธิผล (need for achievement) เป็นความปรารถนาจะท าสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ            
มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไม่ ส าเร็จ 
 2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation) เป็นความต้องการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม ต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น 
 3. ความต้องการมีอ านาจบารมี (need for power) ได้แก่ ความต้องการรับผิดชอบบุคคล
อ่ืน ต้องการควบคุมและให้คุณให้โทษแก่ผู้อ่ืนได ้
 สาระส าคัญประการหนึ่งของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (David  McClelland)   
ก็คือผู้ที่จะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จต้องมีแรงจูงใจในด้านความต้องการสัมฤทธิผลอยู่ใน
ระดับสูงหรือกล่าวได้ว่าความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้านสัมฤทธิผลอยู่ใน
ระดับสูงหรือกล่าวได้ว่าความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้านสัมฤทธิผลเป็น
ส าคัญ บุคคลแต่ละคนเมื่อมีความต้องการด้านสัมฤทธิผลสูงก็สามารถท างานได้ส าเร็จและช่วยให้งานของ
หน่วยงานส าเร็จไปด้วย38 
 ทฤษฎีระบบการบริหาร 4 ระบบ (system 4) 
 เรนซิส ลิเคิร์ท (Rensis Likert) ได้เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 4 รูปแบบ 
และเรียกว่า การบริหาร 4 ระบบ (system 4) ประกอบด้วย 
 1. ระบบที่ 1: เผด็จการ (system 1: exploitative authoritative) 
    ระบบบริหารแบบนี้ ผู้บริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยให้ความ
ไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานน้อย การตัดสินใจจะมาจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น การติดต่อสื่อสารจะสั่งเบื้อง
บนหน่อยเหนือลงมา การจูงใจให้ท างานจะบีบบังคับหรือสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นให้เกิดความเกรงใจ
กลัวความสัมพันธ์โดยส่วนตัวจะมีน้อย และลักษณะการท างานมักจะท าตามความสามารถส่วนบุคคลเป็น
รายคน เป้าหมายต่างๆ จะออกมาในลักษณะค าสั่งจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การเท่านั้น 
 2. ระบบที่ 2: เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2: benevolent authoritative) 
    ระบบการบริหารแบบนี้ ผู้บริหารจะแสดงออกถึงเท่าที่ไว้วางใจต่อผู้ร่วมงาน มีวิธีการ          
จูงใจผู้ร่วมงานโดยรางวัล แต่บางครั้งก็มีการบังคับ ยอมให้มีการสื่อสารจากผู้ร่วมงานไปสู่ผู้บริหารบ้าง 
บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผู้บริหารขอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน แต่จริงๆ แล้ว
นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การจะถูกก าหนดโดยผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งผู้บริหารอาจให้ผู้ร่วมงาน
ตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ 
  
 
                                                           

 38David C. McClelland, The Achieving Society (New York: Van Nostrand, 1961),                    
100-112. 
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 3. ระบบที่ 3: การปรึกษาหารือ (system 3: consultative) 
    ระบบการบริหารแบบนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานมาก มีความ
ไว้วางใจและยอมให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการขอค าปรึกษาหารือ หรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบเป็นแนวทาง มีการจูงใจในลักษณะของการให้รางวัลเป็นส่วนใหญ่                     
การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ์  ผู้บริหารจะเป็นฝ่ายวางนโยบายขององค์การ                      
อย่างกว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ทั้งผู้บริหาร
และผู้ร่วมงาน แต่การตัดสินใจในเรื่องส าคัญยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่ 
 4. ระบบที่ 4: กลุ่มที่มีส่วนร่วม (system 4: participative group) 
    ระบบการบริหารแบบนี้  ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้ ร่ วมงาน             
มากมีการกระจายตัดสินใจสั่งการไปทั้งองค์การ การติดต่อสื่อสารนอกจากจะเป็น 2 ทางแล้วยังมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วย การจูงใจมักอยู่ที่เป้าหมายและการพัฒนาองค์การ ความสัมพันธ์
โดยส่วนตัวเป็นอย่างฉันท์มิตรระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งที่จะสนับสนุนความ
พยายามที่จะให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้39 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษา 

 1. ปัจจัยด้านกรรมการสถานศึกษา 
     1) การมีถิ่นก าเนิดในท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หากมีกรรมการคนใดมีถิ่นก าเนิดหรือ
ภูมิล าเนาอยู่ในท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่นาน ย่อมมีความผูกพันกับท้องถิ่นและเกิดความรู้สึกว่าเป็น
เจ้าของ เมื่อได้เข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 
     2) การเป็นศิษย์เก่า ศิษย์เก่ามักจะมีความผูกพันกับสถานบันของตน แม้จะจบการศึกษา
ออกไปประกอบอาชีพเป็นเวลานานแล้วก็ตาม บางครั้งจะยังมีการรวมกลุ่มเลี้ยงรุ่นเพ่ือร าลึกถึงบรรยากาศ
ในอดีต บางคนถึงกับแสดงออกในลักษณะของชาตินิยม 
     3) การมีบุตรหลานเรียนอยู่ในสถานศึกษา การที่ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนอยู่ใน
สถานศึกษา ย่อมจะมีความรักความผูกพันและมีความรู้สึกร่วมกับบุตรหลานของตน โดยเฉพาะ
ผู้ปกครองบางคนไปรับส่งบุตรหลานทุกวัน จนกระทั่งบุตรหลานเรียนจบนับเป็นเวลาหลายปี และ
ระหว่างรอรับบุตรหลานกลับบ้านก็ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับครู ได้เห็นสภาพของสถานศึกษาสิ่ง
เหล่านี้ล้วนแต่สร้างความผูกพันโดยไม่รู้ตัว 
     4) การมีเวลาว่าง เวลาเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือเป็นข้าราชการบ านาญ มักจะมีเวลาว่างพอที่จะไปร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา 
ฉะนั้นการมีเวลาให้งานของสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
     5) ความห่วงใยในปัญหายาเสพติดและสวัสดิภาพของเด็กในปัจจุบันสังคมก าลังถูก
คุกคามจากยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าซึ่งได้แพร่ระบาดเข้าไปในสถานศึกษา และยังไม่มีทางใดที่จะ
สามารถปราบปรามได้ส าเร็จ ตลอดจนความปลอดภัยในสวัสดิภาพของเด็กระหว่างดิ นทางไปยัง
                                                           

 39Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill Book Co., 
1967), 16-24. 
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สถานศึกษา การขับขี่รถยนต์ โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ปกครองต้องการที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาและร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาด้วยความห่วงใย 
     6) ต้องการมีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม กรรมการบางท่านต้องการที่จะใช้
ความรู้ความสามารถรับใช้สังคมเท่าที่ศักยภาพของตนจะมี แต่สิ่งหนึ่งที่กรรมการต้องการก็คือต้องการมี
เกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม บางท่านถึงกับน าค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการและเกียรติบัตรต่างๆ 
ที่ได้รับจากทางราชการมาติดไว้บนฝาผนัง ซึ่งเป็นไปตามหลักของมาสโลว์ ที่กล่าวถึงล าดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์และทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของดักลาส แมคเกรเกอร์ ที่กล่าวว่า มนุษย์เมื่อท างานแล้วยัง
ต้องการรางวัลอีกด้วย 
     7) การแข่งขัน หากสถานศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องแข่งขัน เช่น การกีฬา การประกวด
สถานศึกษา เป็นต้น กิจกรรมเช่นนี้จะต้องส่งเสริมให้กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองอยากเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย  
 2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยนี้ถือเป็นบุคลิกเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน 
แม้ว่าจะมีบทบาทหน้าที่ไม่ต่างกันก็ตาม บางคนมีความรู้สูงแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ
ได้ก็มี ดังนั้นหากผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์สูง มีความเป็นกันเอง ให้เกียรติแก่ผู้ปกครอง ก็จะท าให้
บรรยากาศเป็นไปในทางที่ดี ในด้านความซื่อสัตย์ก็เป็นเรื่องส าคัญ หากผู้บริหารมีความโปร่งใสด้าน
การเงินซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน หากทางสถานศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ก็จะท าให้เกิดความศรัทธาจากชุมชน เพราะผู้บริจาคย่อมมุ่งหวังให้สิ่งที่
บริจาคไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้หากผู้บริหารมีถิ่นก าเนิดหรือถูมิล าเนาอยู่ในท้องถิ่นที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดความรักในท้องถิ่นมากกว่าบุคคลที่มิได้มีถิ่นก าเนิดอยู่ใน
ชุมชนที่ตั้งอยู่ ในทางตรงกันข้าม ผู้บริหารที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่อ่ืน ก็มักจะต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวในวัน
เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ดังนั้นการทุ่มเทในการท างานให้แก่สถานศึกษาย่อมจะมีน้อยกว่า 
     2) ครูอาจารย์ เป็นบุคลากรส าคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้เด็ก ดังนั้นการเอาใจใส่
ต่อการเรียนของเด็กจึงเป็นสิ่งปรารถนาของผู้ปกครอง จะท าให้ผู้ปกครองยินดีที่จะตอบแทนสถานศึกษา 
ถ้าหากว่าบุตรหลานของเขาเรียนเก่ง ชนะการประกวดแข่งขันต่างๆสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียงได้ นอกจากนี้  ความห่วงใยของครูที่มีต่อเด็กในด้านสวัสดิภาพ ด้านยาเสพติด ด้าน
ความสามารถของคณะครู ตลอดจนความประพฤติของครู ถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมจะท าให้เป็นที่พึง
พอใจของผู้ปกครอง 
     3) ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง มีการจัดการเรียนการสอน
ที่ดี ครูเอาใจใส่นักเรียน มีผลงานทางวิชาการ เช่น ชนะการประกวดห้องสมุด ชนะการประกวดสุขภาพ
อนามัยเด็ก เป็นต้น หากสถานศึกษาใดมีคุณสมบัติในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ จะท าให้ผู้ปกครองสนใจที่
จะส่งบุตรหลานของตนเข้ามาเรียน จนท าให้บางแห่งเกิดปัญหาในการรับนักเรียน เพราะนักเรียนมี
จ านวนมากเกินความต้องการของสถานศึกษาและบางกรณีก็มีผู้ปกครองให้สินบนและยินดีซื้ออุปกรณ์ให้
ทางสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาต้องการอีกด้วย 
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษา 

     ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งตรงข้ามกับปัจจัยที่ส่งเสริมมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านกรรมการสถานศึกษา 
         1) กรรมการไม่มีเวลาพอในการมาร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะการกระท า
ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาส่วนใหญ่จะแต่งตั้งนักธุรกิจหรือพ่อค้าที่มีกิจการใหญ่ ๆ 
ข้าราชการในต าแหน่งสูงให้เป็นกรรมการ ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาก็จะท า
ให้ดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพ แต่แท้จริงแล้วสถานศึกษามีเจตนาเพ่ือมุ่งหวังบารมีและการบริจาคของ
บุคคลเหล่านั้น 
     2) กรรมการไม่มีถิ่นก าเนิดในท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เช่น มาจากอ าเภออ่ืน จังหวัด
อ่ืน จึงมักท าให้ความผูกพันกับสถานศึกษาน้อยลง เป็นต้น 
     3) กรรมการมีบ้านพักอาศัยอยู่นอกท้องถิ่นหรือนอกบริเวณที่สถานศึกษาตั้งอยู่ การที่
ต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านพักซึ่งอยู่ไกลสถานศึกษา อาจท าให้กรรมการไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรม 
     4) กรรมการที่มีอาชีพค้าขายมักจะค านึงถึงปากท้องของตนเองและเศรษฐกิจในครอบครัว 
จึงไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา 
 2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่ประสานความร่วมมือกับกรรมการ ผู้บริหาร
สถานศึกษาบางคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ เช่น เข้ากับชุมชนไม่ได้ ไม่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับผู้ปกครอง 
บางคนมีท่าทีวางตัว ไม่สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง บางแห่งเข้าพบผู้บริหารยาก หรือตกแต่งห้อง
ท างานอย่างภูมิฐาน จนผู้มาติดต่อรู้สึกว่าเป็นเขตหวงห้าม นอกจากนี้ถ้าผู้บริหารไม่ได้เป็นคนในท้องถิ่น
โดยก าเนิด ความรักความผูกพันย่อมไม่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นกับท้องถิ่นเท่าที่ควร การเดินทางมาท างานก็จะ
เป็นลักษณะเช้าไปเย็นกลับ หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวทุกวันหยุด นอกจากนี้เวลามีการประชุม             
ถ้าผู้บริหารไม่มีส่วนกระตุ้นให้กรรมการสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นแล้ว การท างานก็จะไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทั้งสิ้น 
     2) ครูอาจารย์ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส่วนใหญ่คือเรื่องความประพฤติของครูอาจารย์ที่ไม่
เหมาะสม เช่น เมาเหล้า มีเรื่องชู้สาว เล่นการพนัน ไม่เอาใจใส่การเรียนของเด็ก ละทิ้งหน้าที่                         
ใช้กิริยามารยาทไม่เหมาะสมกับเด็กและผู้ปกครอง ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะท าให้
ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสถานศึกษา 
        3) ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา การปฏิบัติงานด้านการเงินถือเป็นเรื่องที่ส าคัญถ้า
หากมมีข่าวว่าเกิดการทุจริต เช่น การน าเงินบริจาคไปใช้ในเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือน าไปใช้ส่วนตัวก็จะ
ท าให้ชุมชนเสื่อมความศรัทธา อีกทั้งหากสถานศึกษาไม่มีผลงานทางวิชาการ เด็กจบไปแล้วสอบเรียนต่อ
ไม่ได้ ลักษณะเช่นนี้บ่งบอกถึงความเฉื่อยชาและการด้อยความสามารถของผู้บริหาร ก็จะเป็นภาพลบต่อ
ผู้ปกครอง40 

                                                           

 40เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, 267-270. 
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การบริหารที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกลยุทธ์ในการ
ปรับปรุงรูปแบบ และแนวคิดในการบริหารการศึกษาที่จะต้องมีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษา โดยเปลี่ยนอ านาจหน้าที่ ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือจากเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์ เก่า และผู้บริหารโรงเรียน ได้มีอ านาจและความรับผิดชอบในการบริหาร                
จัดการศึกษาในโรงเรียนด้วยตนเองในลักษณะเชิงเบ็ดเตล็ด ซึ่งจะมีความคล่องตัวและมีอิสระมากขึ้น             
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร วิชาการ และการบริหารทั่วไป โดยให้เป็นไปตาม
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน41 ซึ่งมีหลักในการบริหารดังนี้ 
 1. หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) แต่เดิมการจัดการศึกษาจะรวมศูนย์อ านาจ
ไว้ที่ส่วนกลาง หน่วยปฏิบัติคือ สถานศึกษาจะต้องรอรับนโยบาย งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ 
ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานจากส่วนกลางเพ่ือน าไปปฏิบัติ และจะถูกควบคุมโดย
ส่วนกลางหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ จึงให้การบริหารงานคล่องตัว ล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานอึดอัดและไม่พอใจ 
เพราะไม่มีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง การกระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติ จะท าให้เกิดความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้จักพ่ึงตนเอง 
และช่วยเหลือตนเองได้ สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม 
ดังนั้นสถานศึกษาจะมีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระ โรงเรียนจะเป็นรากฐานของ
การกระจายอ านาจและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหัวใจของการด าเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
ก็คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาให้มีลักษณะของการกระจายอ านาจ และการ
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนจะกระจายไปสู่ผู้ปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการ หรือทีมงานอย่างทั่วถึง 
คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีหน้าที่ก ากับ สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา จะเป็นผู้ตัดสิน สั่งการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. หลักการบริหารตนเอง (self-management) สถานศึกษาจะบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเอง บุคลากรแต่ละงาน แต่ละฝ่ายจะร่วมกันวางแผนด าเนินการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนโดยท าในรูปองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการ และจะร่วมรับผิดชอบ ดูแลแก้ไขปัญหา พัฒนา
งานของตนเองอย่างครบวงจร ระบบการบริหารงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามสภาพความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
ความคิดว่าการด าเนินการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายอาจมีวิธีการที่หลากหลาย โรงเรียนจึงควรสามารถ
บริหารงานได้ตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง หน่วยงานส่วนกลางจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและเป้าหมาย 
รวมมาให้ แล้วให้อ านาจและความอิสระแก่โรงเรียนที่จะพิจารณาเลือกวิธีปฏิบัติตามศักยภาพของ
โรงเรียน ด้วยวิธีการนี้จะท าให้โรงเรียนสามารถบริหารตนเองได้ 

                                                           

 41อุทัย บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน  (กรุงเทพฯ: พระรามสี่                      
การพิมพ์, 2546), 1-3. 
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 3. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (participation of stakeholders) 
หลักการส าคัญของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่จะต้องน าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษามาร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้ งแต่การจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา                   
(school board หรือ school council) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา (มาตรา 40) คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน             
จะเข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การท างานมีลักษณะการท างานเป็นทีม การพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ทุกส่วนในองค์การจะต้องเห็นด้วย ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานต่างๆ และ
จะมีความตั้งใจที่จะท างานให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น 
 4. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) เมื่อสถานศึกษา มีอิสระในการ
บริหารจัดการ ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มี
คุณธรรม มีความโปร่งใส และจัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี42 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  239 หมู่ 6 ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72140   โทรศัพท์ 0 – 3542 – 0028   โทรสาร  0 – 3542 – 0027   
www.suangsuttha.ac.th สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และเป็นโรงเรียนในสังกัดกลุ่มสุพรรณกัลยา ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เท่ากับ 30 กิโลเมตร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 374 คน  มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  รองผู้อ านวยการ  
1 คน ข้าราชการครู 20 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการ 3 คน เปิดท าการเรียน
การสอนตั้ งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1 สาขาวิชา คือ วิชาช่างไฟฟ้า ในลักษณะเรียนช่วงชั้นที่ 4 พร้อมกับเรียน 
ปวช. สะสมหน่วยกิต โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการ
สอนในสาขาวิชาชีพ เมื่อเรียนจบ ม.6 น าวิชาสามัญเทียบโอนกับหลักสูตรของวิทยาลัยการอาชีพสอง       
พ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนสามารถจบการศึกษา 2 วุฒิ คือ ม.6 และ ปวช.  มีพ้ืนที่จ านวน 52 ไร่ 1 
ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตต าบลปลายนา มีเขตพ้ืนที่บริการ  2 ต าบล ได้แก่ ต าบลปลายนา และ ต าบลดอนปรู  

 

                                                           

 42สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา , หลักการจัดการศึกษายุคใหม่ (กรุงเทพฯ :           
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2548), 16-17. 

http://www.stschool2009.com/
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองสรวง                   
บ้านดอนปรู บ้านนคลองชะอม บ้านวัดโพธิ์ บ้านดอนกลาง เป็นต้น มีประชากรประมาณ 20,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ มีตลาดเล็กๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าไร่ ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เพลงอีแซว 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดั บชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 3. โอกาสของสถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น ตลาดเก่าศรีประจันต์(บ้านเจ้าคุณ) 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สวนพืชไร้ดิน สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์อยู่ในบริเวณวัดบ้านกร่าง ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีข้อจ ากัดของโรงเรียน
หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์(Vision) 

 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาร่วมกับชุมชน  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ(Mission) 

 1. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่
มาตรฐานสากล 
  2. ปลูกฝังคุณธรรมผู้เรียนให้มีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ และมาตรฐาน ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กร คุณภาพมาตรฐานตาม
หลักสากล 
 6. ส่งเสริมความสัมพันธ์และเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรในการพัฒนาการศึกษา 

 เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
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 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 
 5. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง                   
การเรียน มีคุณภาพได้ตามหลักสากล 
 6. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจรตามกระบวนการบริหาร PDCA โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน 
 7. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
และมีการจัดการใช้อย่างเป็นระบบ 
 8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 9. ชุมชนพึงพอใจ ภูมิใจ และศรัทธาสถาบัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    ยิ้มง่าย   ไหว้สวย 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    สามัคคี   มีน้ าใจ 

กลยุทธ์ (Strategies) 

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 4. การจัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพ่ือการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา  

 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5  ด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA และ CIPP Model43 
 
                                                           

 43โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา,“รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2557,”16 พฤษภาคม 2558. 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มา: โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา,“รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)                              
ประจ าปีการศึกษา 2557,”16 พฤษภาคม 2558. 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

- ระบบพัฒนา 
  บุคลากร 
- งานทะเบียน 
  ประวัติและ
เครื่อง 
  ราชย์ฯ 
-  ระบบเสริมสร้าง    
   ประสิทธิภาพ 
   การปฏบิัต ิ
   ราชการ 
- ระบบสรรหา 
  และบรรจ ุ
- งานสวัสดิการ 
- งานสารบรรณ 
-  งานอื่นๆ ที่ 
  ได้รับมอบหมาย 
 

- ระบบ
ยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาโรงเรียน 
- ระบบสารสนเทศ 
- ระบบบรหิาร 
  จัดการการเงิน 
- งานการบริหาร  
  พัสดุและ  
  สินทรัพย ์
- งานควบคุม  
  ภายใน 
- งานศูนย์  
   คอมพิวเตอร ์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ   
  มอบหมาย 
 

- งานสนง.วิชาการ 
- งานทะเบียน  
  วัดผล 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 
- งานกิจกรรม 
  พัฒนาผู้เรียน 
- งานประกัน 
  คุณภาพ 
- งานวิชาการและ 
  หลักสูตร 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ  
   มอบหมาย 

- งาน สนง.ฝ่าย 
   บริหารทั่วไป 
- ระบบบรหิาร
จัดการอาคารสถาน 
ที่และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานยานพาหนะ 
- งานลกูจา้งประจ า 
- งานรกัษา 
  ความปลอดภัย 
  ในสถานศึกษา 
- ระบบชมุชม 
  สมัพันธ ์
- งานโสตทัศศึกษา 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานบรกิารอื่น  ๆ

- งาน สนง. กิจการ  
   นักเรียน 
- ระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
- ระบบส่งเสริม  
  คุณธรรมจริยธรรม 
- งานสภานักเรียน 
  และคณะสี 
- งานเยาวชนคนดี 
  ศรีสุพรรณ 
- งานยาเสพติดและ 
   โรคเอดส์ 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับ 
   มอบหมาย 
 

กลุ่มวิชาการ 
 

กลุ่มแผนงานและ 
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาของผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 และ 2557              
               โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
 

 
 

ปีการ 
ศึกษา 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/
ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการผลการสอบ O – NET รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการ
พัฒนา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
การ
งาน

อาชีพ 

โดยรวม
เฉลี่ย 

2556 ม.6 40.90 28.57 18.48 15.68 27.08 57.84 26.75 49.96 33.16 
2557 ม.6 42.57 32.10 16.95 17.74 29.76 46.46 35.45 44.57 33.20 

เพิ่ม/ลด 1.67 3.53 -1.53 2.06 2.68 -11.38 8.70 -5.39 0.04 
2556 ม.3 41.63 37.66 26.86 23.45 34.76 61.21 45.47 43.72 39.35 
2557 ม.3 32.05 42.67 25.67 25.90 36.04 59.32 40.83 46.71 38.65 

เพิ่ม/ลด -9.58 5.01 -1.19 2.45 1.28 -1.89 -4.64 2.99 -0.70 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปีการศึกษา 2558 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
ม.1 34 26 60 2 
ม.2 36 25 61 3 
ม.3 57 32 89 3 

รวมมัธยมต้น 127 83 210 8 
ม.4 21 26 47 2 
ม.5 25 24 49 2 
ม.6 30 38 68 2 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลาย 
และเทียบเท่า 

76 88 164 6 

รวมทั้งหมด 203 171 374 14 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปีการศึกษา 2558 

ต าแหน่ง/เพศ ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - 1 1 
ข้าราชการครู 9 11 20 

พนักงานราชการ - 2 2 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 1 13 
รวม 22 16 38 

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
งานวิจัยในประเทศ  

 กนกวรรณ โรจนอุทัย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์                  
จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 13 ด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยการมีส่วน
ร่วมมาก ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย
การมีส่วนร่วมต่ าได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารบุคคล ตามล าดับ ระดับของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเมื่อเทียบ
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับมากทุกด้าน44 
 วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านการไว้วางใจกัน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และด้าน
ต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรักษาแบบแผน
วัฒนธรรม ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความสามารถในการบูรณาการ และด้านความสามารถ

                                                           

 
44กนกวรรณ โรจนอุทัย,“การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2550), บทคัดย่อ.  



49 

 

ในการบรรลุเป้าหมาย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดยรวมส่งภาพผลต่อประสิทธิผลของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด45 
 วีระศักดิ์  เนียมสวัสดิ์ ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอเมืองพัทลุง ผลการวิจัย พบว่า                     
1) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านก็อยู่ ในระดับมาก ยกเว้นการบริหารงานบุคคล อยู่ ในระดับ               
ปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ าแนกตามตัวแปร พบว่า 2.1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระดับการศึกษาต่างกัน  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2.2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.0146 
 เครือวัลย์ สิทธิเจริญธรรม ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม-อนุสรณ์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า  
1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนออเงิน(อ่อน-เหม-อนุสรณ์) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล ตามล าดับ และ      
2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู ตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างานและต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกัน ครูที่มีอายุ 41-60 ปี มีส่วนร่วมมากกว่าครูที่มีอายุ 30-40 ปี 
ตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมมากกว่าครูที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานระยะเวลา 11 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วม
มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี ตามต าแหน่ง 
พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระมีส่วนร่วมมากกว่า ครูผู้สอน และหัวหน้าสายชั้นตามล าดับ47 
 จุฬาวรรณ สุวรรณศรี ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก             
                                                           

 
45วีรยุทธ แสงริวิวัฒน์, “การบริหารมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาศิลปากร, 2550), ง. 
 46วีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์, “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอเมืองพัทลุง” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, 2550), บทคัดย่อ. 
 47เครือวัลย์ สิทธิเจริญธรรม, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียน        
ออเงิน (อ่อน-เหม-อนุสรณ์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ภาคนิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2551), บทคัดย่อ. 
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2) ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0548    
 กิตติ ค าภูษา ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านการประเมินผล ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจและด้านการด าเนินงาน 3) ระดับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่
มีช่วงชั้นที่ท าการเปิดสอนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4) ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 49 
 ขวัญชัย มีชาลี ได้ท าการศึกษาการรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการวิจัย พบว่า 1) การรับรู้
ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับการรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ตามล าดับ และ 2) การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเพศ ตามอายุ คือ 
อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 41-50 ปี จ าแนกตามระดับการศึกษาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี 
และกลุ่มระดับต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี จ าแนกตามต าแหน่ง คือ กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษากับครู และกลุ่มครูกับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และเมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานคือ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ท างานมากกว่า 9 ปี กลุ่ม
                                                           

 48จฬุาวรรณ สุวรรณศรี, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
กับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2551), บทคัดย่อ. 
 

49กิตติ ค าภูษา, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2552),
บทคัดย่อ. 
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ที่มีประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ท างานมากกว่า 9 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์
ท างาน 7-9 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ท างานมากกว่า 9 ปี50 
 จันทร์ฉาย กัววงศ์ ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารกิจการ
นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ และการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารงาน
บุคคล อยู่ในระดับน้อย 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
อ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามขอบข่าย
ภาระหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน จ าแนกอายุต่ ากว่า 40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปี
ขึ้นไป พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน จ าแนกตามระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .0551 
 ชาญวุฒิ บุญชม ได้ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการ
ท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สภาพแวดล้อมองค์การ และการกระจายอ านาจในองค์การ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ             
ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ความยากง่าย52 
 ทินกร ประเสริฐหล้า ท าการวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วน
                                                           

 
50ขวัญชัย มีชาลี, “การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2552), บทคัดย่อ. 
 51จันทร์ฉาย กัววงศ์ , “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
อ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช,2552),บทคัดย่อ. 
 

52ชาญวุฒิ บุญชม, “ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลาม
สันติชน” (ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2553), บทคัดย่อ. 
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ร่วมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมและรายด้านทั้ง   
4 ด้าน ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสูงกว่าครูผู้สอน53  
 เกษมศรี จาตุรพันธ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมากทั้งโดย
ภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 2. ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 3. การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม
และรายคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0154 
 รัชนิดา นิลมณี ผู้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 โดยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมใช้แนวคิดของสแวนส์เบอร์ก (Swansburg) และงานวิชาการใช้การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3            
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมี
ความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงทุกคู่กับงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3                          
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0155 

                                                           

 
53ทินกร ประเสริฐหล้า, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2553), บทคัดย่อ. 
 

54เกษมศรี จาตุรพันธ์, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสมุทรสาคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
 

55รัชนิดา นิลมณี, “ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3” (วิทยานิพนธ์ศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 126. 
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 ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีม
ของพนักงานครู ในสถานศึกษา สั งกั ดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่1 ผลการวิจัยพบว่า                      
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1                
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน การก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของงาน และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันลักษณะที่คล้ายกัน โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้          
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน ความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานตามล าดับ56 
 ดวงแก้ว พัดข า ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนใน
การบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 อยู่ในระดับมาก และการเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน คือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผลปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน57 
 กรรณิกา เพชรศรี ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเอกชน                           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จ าแนกตาม อายุ และประสบการณ์ในการท างาน พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารและครูที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี                     
มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้อยกว่าอายุ 41 ปีขึ้นไป และผู้บริหารและครูที่มีอายุ     
30-40 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้อยกว่า อายุ 41 ปีขึ้นไป และผู้บริหารและครูที่มี

                                                           

 56ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, “การบริหารแบบส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครู
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่1” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), ง. 
 

57ดวงแก้ว พัดข า, “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง, 2554), บทคัดย่อ. 
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ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้อยกว่า ผู้บริหาร
และครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี  ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ .0558 
 เชิดศักดิ์  ทองดา ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี            
ตามความคิดเห็นของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม พบว่า ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการประเมินผล และด้านการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2) บุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต าแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ            
มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0559 
 น้ าผึ้ง หมุดเพชร ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก          
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสอง
ภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและ
ขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0560 
 ศิริพร แสงสุตา ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัย
พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครนายก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษานครนายก จ าแนกตามเพศ โดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 
3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์  
                                                           

 
58กรรณิกา เพชรศรี, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2555), บทคัดย่อ. 
 

59เชิดศักดิ์ ทองดา, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2555), บทคัดย่อ. 
 

60น้ าผึ้ง หมุดเพชร, “พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2555), บทคัดย่อ. 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครนายก จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ61 
 สุทิน ปวนเบี้ย ศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหาร
บุคลากร ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารชุมชนสัมพันธ์ 2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ
ต่ ากว่า 40 ปี และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 62 
 ชิตพล สุวรรณผา ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
กระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
ร่วมกัน ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการร่วม
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ และด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและ
ความสามารถดูแลตนเองได้ ตามล าดับ63 
 ดิเรก อนันต์ ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1 ผลการศึกษา 
พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา แต่ละด้านจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านวิชาการ 
                                                           

 
61ศิริพร แสงสุตา, “การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อ าเภอองครักษ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครนายก” (งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), บทคัดย่อ.  
 

62สุทิน ปวนเบี้ย, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขต              
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2555), บทคัดย่อ. 
 

63ชิตพล สุวรรณผา, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556),บทคัดย่อ. 
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พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษา                 
มีระดับการมีสวนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา 
และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน                   
ไม่แตกต่างกัน64 
 นัยนา นิลพันธ์ ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซ่ึงผลการวิจัยด้านการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ การตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความยึดมั่นผูกพัน ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานและการ
ไว้วางใจกัน ตามล าดับ65 
 นิติพงษ์ แก้วกัลยา ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับดังนี้ 1) ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ 2) ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และรับผิดชอบการด าเนินการ 3) ด้านการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านความไว้วางใจ                    
4) ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 5) ด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและ
ความสามารถดูแลตนเองได้ และ6) ด้านความไว้วางใจ ตามล าดับ 2. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดังนี้ 1) ผู้บริหารควรกระจายอ านาจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงออกการตัดสินใจ การให้โอกาสในการจัดการเรียน
การสอน 2) ผู้บริหารควรมีบทบาทในการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 3) ควรมีการท างาน
เป็นทีมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดเห็น ก าหนดทิศทางการศึกษาและมีการวางแผนงานการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ 4) ควรมีการกระจายการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 5) ควรมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร 
การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรด้วยความเต็มใจให้มีการสร้างความสามัคคีขององค์กร  
 

                                                           

 
64ดิเรก อนันต์, “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1” (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2556), บทคัดย่อ. 
 

65นัยนา นิลพันธุ์, “คุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่1,”(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 
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และ 6) ควรมีการบริหารงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ครูมีการสื่อสารด้านเทคโนโลยี66 
 บรรชา บุญสิงห์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอเปือยน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ 1) ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน            
2) ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 3) ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และร่วมรับผิดชอบดาเนินการ 4) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 5) ด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและความสามารถดูแลตนเองได้ และ 6) ด้านความ
ไว้วางใจกัน ตามล าดับ 2. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารการจัดการองค์กรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานการบริหาร มีการ
กระจายอ านาจให้มีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันมีความเข้าใจตรงกันใน
ทิศทาง เป้าหมาย และภาพแห่งความส าเร็จขององค์กรส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบริหารงานการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงควรร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติ ร่วมวางแผน รวมทั้งร่วมกันประเมินผลการจัด
กิจกรรม และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารต้องร่วมศึกษาและทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
องค์กร จากข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาทั้งที่เป็นโอกาส อุปสรรค มาจัดท า
แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา หากโครงการ กิจกรรมใดมีความเหมาะสมดีแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อ หากมีข้อบกพร่องก็ควรน ามาประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือคิดหา
วิธีการใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมการระดมทรัพยากรระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ได้
แนวทางที่หลากหลายในการพัฒนา และผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมการสร้างพลังบวกผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สร้างขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน เสริมสร้างความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร ให้มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน67 
                                                           

 66นิติพงษ์ แก้วกัลยา, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), ก-ข. 
 

67บรรชา บุญสิงห์, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอเปือยน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), ก-ข. 
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 โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ ได้ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวมบุคลากรที่มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ 
คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การและ
ความเชื่อมั่น และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ68 
 ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งผลสรุปของการวิจัย ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยการ ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานมีระดับการปฏิบัติสูงสุด และที่มีระดับ
ต่ าที่สุด คือ ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน69 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 ดอนเดอร์โรและเกรช มาเรีย (Donedero and Grace Marie) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึง
พอใจในการท างาน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เรื่องที่
ตัดสินใจ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจในการท างานของครูที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
เป็นคณะท างานในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ทั้งผู้ที่เป็นคณะท างานและไม่
เป็นคณะท างานต่างมีความต้องการมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหาร จะมีระดับความพึงพอใจในการ
ท างานและประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกว่ากลุ่มครูที่ไม่ได้เป็นคณะท างาน70 
 เพอร์สัน (Person) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบ           
มีส่วนร่วมกับการรับรู้ประสิทธิผลของสถาบันของวิทยาลัยชุมชนในนอร์ทแคโรไลนา โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี

                                                           

 68โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 65. 
 69ระวีวรรณ หงษ์กิตติยานนท์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด
สระแก้ว” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา                 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557), 101. 
 70Dendero and Grace Marie, School-Based Decision Making on Student 
Achievement as Academic Skills, Dissertation Abstracts International, 59-04A: 66. 
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ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผล และพบว่าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ไม่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย71 
 เอลเลียท (Elliont) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมกับการกระจายอ านาจใน
โรงเรียนเพ่ือก าหนดคุณภาพของโรงเรียน จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและอาจารย์กับการรับรู้ของครูใหญ่เกี่ยวกับความร่วมมือกันและการตัดสินใจร่วมกันใน
การปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การเพ่ิมความร่วมมือและการตัดสินใจร่วมกัน
ในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียนและได้เสนอแนะองค์ประกอบในการจัดโครงสร้างและ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย การวางแผนล่วงหน้า การวัดผลการได้รับความสนับสนุน
ช่วยเหลือ การน าความร่วมมือและการกระจายอ านาจในโรงเรียนไปใช้72 
 เกยาที อาร์ คอทเทนนาวาร์ (Gayatri R. Kottennavar) ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของครูในการบริหารโรงเรียนและเจตคติต่อวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งจุดมุ่งหมาย            
หลักของการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูใน          
การบริหารโรงเรียนและเจตคติต่อวิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษาที่ท างานในโรงเรียนมัธยมที่แตกต่าง
กันของอ าเภอ เบลากาวี กานาทากา (Belagavi Karnataka) ทั้งหมดจ านวน 200 คน โดยใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคสหสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนระดับมาตรฐานโดย ดร.ฮาซีน ทัจ (Haseen Taj) และระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูที่พัฒนาโดย                            
อาร์ลูวาเลีย เอส พี (Ahluwalia,S.P.) ตามล าดับ มีการบริหารจัดการในการเก็บรวบข้อมูลที่จ าเป็นและ
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม อยู่ในกรอบและสมมติฐานถูกตั้งเพ่ือทดสอบวัตถุประสงค์และยังเป็นวิธีการ
ส ารวจเชิงบรรทัดฐานซึ่งถูกน ามาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ของเทคนิคสหสัมพันธ์อย่างง่าย ข้อมูลที่ถูก
น ามาใช้ ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาซึ่งผลของการศึกษา ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกและมีนัยส าคัญระหว่างการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานของโรงเรียนและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ของชายและหญิงในเมืองและชนบท ภาครัฐและเอกชน ระดับบัณฑิตศึกษาและจบปริญญาตรีแล้ว             
ครูศิลปะและครูวิทยาศาสตร์ ที่ท างานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของการมี
ส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนมากกว่าเจตคติต่อวิชาชีพครูของครู73 

 
 
 

                                                           

 71J.L.Person, “An examination of the relationship between participative 
management and perceived institutional effectiveness in North Carolina community 
colleges” Dissertation Abstracts International 53 (1994): 307-A. 
 72D.C. Elliont, “Collaborative, decentralized management and perceptions of 
quality schooling outcome”Dissertation Abstracts International 52,10 (1994) : 3468-A. 
 73Gayatri R. Kottennavar, “Teachers’ Participation in School Administration and 
Attitude Towards Teaching Profession of Secondary School Teachers,” Indian Streams 
Research Journal 6,1 (February 2016): n.pag. 
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สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลต่างๆ
ได้ศึกษาจากเอกสาร วารสาร หนังสือ และงานวิจัย ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนที่ส าคัญยิ่งต่อการวิจัย                  
โดยสอดคล้องกับเรื่องที่จัดท า ซึ่งได้จ าแนกเป็นหัวข้อที่ส าคัญต่างๆ โดยได้น าแนวคิดจากนักวิชาการ
หลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้แนวคิดที่แตกต่างหลากหลายตามล าดับเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ที่ได้สรุปแนวคิดของ
นักวิชาการ 4 ท่าน ได้แก่ แอนโทนี (Anthony) สแวนส์เบอร์ก (Swansburg) อุซซี่ (Uzzi) และสุภาพร 
รอดถนอม มาเป็นหลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6 ประการ ได้แก่ การกระจายอ านาจ
และการให้อ านาจในการตัดสินใจ ความไว้วางใจกัน  การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม
รับผิดชอบด าเนินการ มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ความผูกพันต่อกันและ
รู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี    
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                    
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้เป็นการ 
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้บุคลากรในโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี                  
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากร คือ บุคลากรในโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างเป็นระบบและบรรลุ                     
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย               
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้                                                                                                                                          

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้               
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิจัย 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการจัดเตรียมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีระบบ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา                
จากการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ ข้อมูลจากรายงานการวิจัยต่างๆ สถิติ วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงผลงานเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ                 
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาคุณภาพของเครื ่องมือด้วย วิธ ีหาความตรงเชิงเนื ้อหา               
(Content validity) และหาความเที่ยง (Reliability) แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากประชากร จากนั้น
รวบรวมข้อมูลที่เก็บมาตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เละแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา จัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยฉบับร่างเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 
และปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอแนะอีกครั้ง จัดพิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ            
การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้แผนแบบงานวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (one-shot non-experimental           
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
        
 
 
 
 
 
     
    S หมายถึง ประชากร 
    X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
    O หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
 

ประชากร  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่รวมผู้อ านวยการและ
ตัวแทนครู) จ านวน 37 คน แสดงดังตารางที ่4 
 

 ตารางที ่4 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มที่ ประชากร จ านวน(คน) 
1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 2 
2 ครู 22 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 

รวมทั้งหมด 37 
 

O 

X S 
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ตัวแปร 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ ประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ตัวแปรที่จะศึกษาเป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ             
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 
     2.1 การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ คือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญขององค์กร มีการแบ่งอ านาจใน
การตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความมีเหตุผลและค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  
    2.2 ความไว้วางใจกัน คือ แนวคิดที่เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจให้
ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอแล้ว  
    2.3 การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ คือการตั้ง 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อมขจัด
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทาง
เดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.4 มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เป็นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
    2.5 ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน คือ การที่แต่ละคนทั้ง
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน และการที่บุคคลในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายของ
องค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตามกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมที่จะท าผลประโยชน์ให้กับองค์กร  
    2.6 การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ 
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้
มีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจนั้น
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ1 

 

                                                           

 
1ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากร จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในเรื่องเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (forces choice) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
จังหวัดสุพรรณบุรีตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ 
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตาม                       
แนวคิดของ ลิเคริ์ท (Likert) โดยก าหนดคะแนนและแปลความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  
            จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับน้อยที่สุด   
    มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  
            จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับน้อย   
    มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  
            จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับปานกลาง   
     มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  
            จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก  
    มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  
            จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด  
    มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน2 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้สามารถตรวจสอบและวัดได้ตามขอบเขตของการวิจัยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม หลักการ และแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง จากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

                                                           

 2Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGrew-Hill,1961), 74. 
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 ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลก าหนดโครงสร้างตามความ
เหมาะสม เพ่ือก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขอบเขต
เนื้อหาที่ก าหนด 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือ
จากโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ 
 2. จัดเตรียมแบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามจากประชากรดว้ยตนเองและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
คืน เพ่ือน าไปด าเนินการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปู 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้วผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
 2. จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส 
 3. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบการบรรยาย 

สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (f) และค่า
ร้อยละ (%) 
 2. การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น า
ค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49  แสดงว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
     สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49  แสดงว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
     สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับน้อย 

                                                           

 3John W. Best, Research in Education, 4thed. (Englewood cliffs: Prentice Hall, 
1978), 190. 
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 ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
     สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49  แสดงว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
     สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00  แสดงว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
     สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด 
  
 
 

สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน             
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรใน
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 37 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดของของ  ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์  ที่ได้สรุปหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ (f)                  
ร้อยละ (%)  มัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรใน
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
37 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิดของ  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และได้รับแบบสอบถามคืนมาสมบูรณ์ทั้ง 37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) น าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายซึ่งจ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                          
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิ เคราะห์ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 37 คน โดย                  
แยกพิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์
โดยใช้ค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 5 

 
 



 
 

 

ตารางที่ 5 จ านวนของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  
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รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
 จ านวน 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 - - 2 0 0 1 0 1 2 

ร้อยละ 2.70 2.70 5.41 0.00 0.00 2.70 2.70 5.41 0.00 0.00 5.41 5.41 5.41 - - 5.41 0.00 0.00 2.70 0.00 2.70 5.41 

คร
ู จ านวน 9 13 22 11 5 0 6 22 0 17 5 22 - 22 - 22 14 2 0 1 5 22 

ร้อยละ 24.32 35.14 59.46 29.73 13.51 0.00 16.22 59.46 0.00 45.95 13.51 59.46 - 59.46 - 59.46 37.84 5.41 0.00 2.70 13.51 59.46 

คณ
ะ 

กร
รม

กา
ร ฯ

 จ านวน 12 1 13 0 2 1 10 13 10 1 2 13 - - 13 13 2 8 0 0 3 13 

ร้อยละ 32.43 2.70 35.14 0.00 5.41 2.70 27.03 35.14 27.03 2.70 5.41 35.14 - - 35.14 35.14 5.41 21.62 0.00 0.00 8.11 35.14 

รวม 22 15 37 11 7 2 17 37 10 18 9 37 2 22 13 37 16 10 1 1 9 37 

ร้อยละ 59.46 40.54 100 29.73 18.92 5.41 45.95 100 27.03 48.65 24.32 100 5.41 59.46 35.14 100 43.24 27.03 2.70 2.70 24.32 100 
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ผูต้อบ
แบบ 
สอบถาม 

สถานภาพ
ส่วนบคุคล 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 37 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 โดยเป็นเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70               
และเป็นเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70  มีอายุ 41- 50 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 1 คน       
คิดเป็นร้อยละ 2.70 และมีประสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70  
ครู จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.46 โดยเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32        
เป็นเพศหญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 29.73 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไปจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.22 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 และม ี          
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41  
ระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และมีประสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึ้นไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.14 โดยเป็นเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 เป็นเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.70  มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.70 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 มีประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 21.62 และมีประสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 

 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี           
ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แล้วน าผลไป
เทียบตามเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ดังมีรายละเอียดตามตารางที ่6-12 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ  
    โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยภาพรวม         

                (N=37) 

ด้านที ่
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ระดับ 

1 การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 4.19 .67 มาก 
2 ความไว้วางใจกัน 4.07 .67 มาก 

3 
การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ 

4.21 .65 มาก 

4 ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 4.09 .64 มาก 
5 ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 4.28 .61 มาก 

6 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มี  
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

4.34 .59 มาก 

รวม 4.20 .56 มาก 
 

  จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, =.56) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( =4.34, =.59) ความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ( =4.28, =.61) การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม
รับผิดชอบด าเนินการ ( =4.21, =.65) การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
( =4.19, =.67) ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้  ( =4.09, =.64) 
และความไว้วางใจกัน ( =4.07, =.67)                       
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .59-.67มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน   

 
 

 จากตารางที่ 6 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ในภาพรวมมาน าเสนอแต่ละด้านเป็นรายข้อ                 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 7-12 ดังนี้ 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
     สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
                (N=37) 

ข้อที่ การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ     ระดับ 

1 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ส าคัญของโรงเรียน 

4.00 .94 มาก 

2 
ผู้บริหารแบ่งอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ท่านในขอบข่ายภาระงาน
ที่รับผิดชอบ 

3.97 .83 มาก 

3 
ท่านให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือภาระงานที่
รับผิดชอบ 

4.35 .79 มาก 

4 
ท่านมีความรับผิดชอบในงานสูง เนื่องจากให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

4.32 .75 มาก 

5 
ท่านตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนท าให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของโรงเรียนเป็นหลัก 

4.32 .71 มาก 

รวม 4.19 .67 มาก 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก( =4.19, =.67) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ การให้
ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือภาระงานที่รับผิดชอบ ( =4.35, =.79) การตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนท าให้ค านึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนเป็นหลัก ( =4.32, =.71)                   
มีความรับผิดชอบในงานสูงเนื่องจากให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( =4.32, =.75)  
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญของ
โรงเรียน ( =4.00, =.94) และผู้บริหารแบ่งอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ท่านในขอบข่ายภาระงานที่
รับผิดชอบ ( =3.97, =.83)  
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .71-.94 มีการกระจายของข้อมูลมาก 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ  
     โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านความไว้วางใจกัน       
               (N=37) 

ข้อที่ ด้านความไว้วางใจกัน     ระดับ 
1 ผู้บริหารได้มอบหมายงานที่ส าคัญๆให้แก่ท่านอยู่เสมอ 3.95 .78 มาก 

2 
ผู้บริหารได้ติดตาม สอบถามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย
ให้กับท่านเป็นระยะๆ 

4.03 .69 มาก 

3 
บรรยากาศในการท างานของโรงเรียนเป็นบรรยากาศ                 
ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและท่าน 

4.22 .79 มาก 

4 ผู้บริหารได้ดูผลส าเร็จของงานที่มอบหมายให้ท่านไปปฏิบัติ 4.11 .74 มาก 
รวม 4.07 .67 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านความไว้วางใจกันอยู่ในระดับมาก ( =4.07, =.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า          
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ บรรยากาศในการท างานของ
โรงเรียนเป็นบรรยากาศไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและท่าน ( =4.22, =.79) ผู้บริหารได้
ดูผลส าเร็จของงานที่มอบหมายให้ท่านไปปฏิบัติ ( =4.11, =.74) ผู้บริหารได้ติดตามสอบถาม
ความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายให้กับท่านเป็นระยะๆ ( =4.03, =.69)และผู้บริหารได้มอบหมาย
งานที่ส าคัญๆ ให้แก่ท่านอยู่เสมอ ( =3.95, =.78)  
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .69-.79 มีการกระจายของข้อมูลมาก 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
    โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย     
    และร่วมรับผิดชอบด าเนินการ            

                (N=37) 

ข้อที่ 
การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

และร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 
    ระดับ 

1 
ผู้บริหารและท่านร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
โรงเรียน 

4.30 .70 มาก 

2 ผู้บริหารและท่านร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 4.14 .89 มาก 

3 
ผู้บริหารและท่านร่วมกันตั้งเป้าหมายและปรับปรุงพัฒนา
เป้าหมายของโรงเรียนด้วยกัน 

4.30 .62 มาก 

4 
การร่วมกันก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินการ สามารถ
ขจัดความขัดแย้งในโรงเรียนได้ เนื่องจากทุกคนมีเป้าหมายและ
ทิศทางเดียวกัน 

4.03 .83 มาก 

5 
การร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโรงเรียน                     
ท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.30 .70 มาก 

รวม 4.21 .65 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
( =4.21, =.65) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและท่านร่วมกันตั้งเป้าหมายและปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายของโรงเรียน
ด้วยกัน ( =4.30, =.62) ผู้บริหารและท่านร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน 
( =4.30, =.70) การร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโรงเรียนท าให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ( =4.30, =.70) ผู้บริหารและท่านร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ( =4.14, =.89) และการร่วมกันก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินการสามารถขจัด
ความขัดแย้งในโรงเรียนได้เนื่องจากทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ( =4.03, =.62)   
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .62-.89 มีการกระจายของข้อมูลมาก 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 



74 
 

 

ตารางที่ 10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
       โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
       สามารถดูแลตนเองได้           

               (N=37) 
ข้อที่ ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้     ระดับ 

1 ท่านมีอิสระในการคิดงานที่ตนเองรับผิดชอบ 4.11 .66 มาก 
2 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 4.08 .68 มาก 
3 ท่านมีอิสระในการด าเนินงานที่ตนเองรับผิดชอบ 4.08 .76 มาก 

รวม 4.09 .64 มาก 
 

 จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี  ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้  อยู่ ในระดับมาก 
( =4.09, =.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้ มีอิสระในการคิดงานที่ตนเองรับผิดชอบ ( =4.11, =.66) มีอิสระในการตัดสินใจ
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ( =4.08, =.68) และมีอิสระในการด าเนินงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
( =4.08, =.76)          
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .66-.76 มีการกระจายของข้อมูลมาก 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 11  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
       โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
       หน่วยงานร่วมกัน  
                   (N=37) 
ข้อที่ ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน     ระดับ 

1 ผู้บริหารและท่านมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 4.22 .71 มาก 

2 
ผู้บริหารและท่านมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อกันในโรงเรียน 

4.24 .64 มาก 

3 
การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันท าให้ผู้บริหารและ
ท่านรู้สึกเปน็ส่วนหนึ่งของโรงเรียน 

4.22 .79 มาก 

4 
ผู้บริหารและท่านพร้อมที่จะสร้างและรักษาผลประโยชน์ให้กับ
โรงเรียน 

4.43 .65 มาก 

รวม 4.28 .61 มาก 
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 จากตารางที ่11 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก( =4.28, =.61) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร
และท่านพร้อมที่จะสร้างและรักษาผลประโยชน์ให้กับโรงเรียน ( =4.43, =.65) ผู้บริหารและท่านมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความผูกพันต่อกันในโรงเรียน( =4.24, =.64) ผู้บริหารและท่าน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ( =4.22, =.71) และการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันท าให้ผู้บริหารและท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ( =4.22, =.79)   
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .64-.79 มีการกระจายของข้อมูลมาก  
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 12  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
       โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
       ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ           
               (N=37) 

ข้อที่ 
การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคน 

   ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
    ระดับ 

1 
ผู้บริหารและท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจร่วมกัน 

4.35 .68 มาก 

2 
ผู้บริหารและท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่
กันและกัน 

4.30 .70 มาก 

3 
ท่านได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหารท าให้ตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง 

4.27 .73 มาก 

4 
การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ท าให้
การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 

4.46 .65 มาก 

รวม 4.34 .59 มาก 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.34, =.59)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ท าให้การ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพ ( =4.46, =.65) ผู้บริหารและท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ร่วมกันเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจร่วมกัน( =4.35, =.68)ผู้บริหารและท่านมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่กันและกัน( =4.30, =.70) และท่านได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจาก
ผู้บริหารท าให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ( =4.27, =.73)                    
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 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง .65-.73 มีการกระจายของข้อมูลมาก  
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                      
   สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                    
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจใน
การตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจกัน ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ด้านความผูกพันและความรู้สึก
เป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน และด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) ดังแสดงในตารางที่ 13 -17 ดังนี้ 

 

 พิจารณาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดง                                  
ในตารางที่ 13  ดังนี้ 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                    
       สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน   

ด้าน 
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
 สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพศ 
รวม 

(N=37) ชาย 
(N=22) 

หญิง 
(N=15) 

            

1 
การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ 

4.15 .69 4.25 .66 4.19 .67 

2 ความไว้วางใจกัน 3.95 .62 4.25 .73 4.07 .67 

3 
การร่วมก าหนดวัตถุประสงคเ์ป้าหมายและ 
ร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 

4.14 .61 4.32 .72 4.21 .65 

4 
ความเป็นอิสระที่จะรับผดิชอบและสามารถดูแล 
ตนเองได ้

4.05 .59 4.16 .71 4.09 .64 

5 
ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
ร่วมกัน 

4.28 .57 4.27 .68 4.28 .61 

6 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุก
คนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

4.43 .51 4.22 .68 4.34 .59 

รวม 4.17 .51 4.24 .65 4.20 .56 
  



77 
 

 

 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ โดยเปรียบเทียบจากค่ามัชฌิม                  
เลขคณิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหาร                      
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย (เพศหญิง 
 =4.24, =.65, เพศชาย  =4.17, =.51)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันทุกด้านซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียด ดังนี้ ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศ
หญิงมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย (เพศหญิง =4.25, =.66, เพศชาย 
 =4.15, =.69) ด้านความไว้วางใจกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย (เพศหญิง  =4.25, =.73,เพศชาย =3.95, =.62)ด้านการ
ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมี
ความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นเพศชาย(เพศหญิง  =4.32, =.72, เพศชาย 
 =4.14, =.61) ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย (เพศหญิง =4.16, =.71, 
เพศชาย  =4.05, =.59) ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ เป็นเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง  (เพศชาย 
 =4.28, =.57, เพศหญิง  =4.27, =.68) และด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
ต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง (เพศชาย  =4.43, =.51, เพศหญิง  =4.22, =.68) 

 

 พิจารณาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงใน                    
ตารางที่ 14 ดังนี้ 
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ตารางที่ 14  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
     จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน     

 

 จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบจากค่ามัชฌิมเลขคณิต 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน           
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันโดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง          
41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.83, =.25) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31-40ปี 
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.85, =.48 )   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียด ดังนี้  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี  มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.70, =.42) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.63, =.53) ด้านความไว้วางใจกัน ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี  มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.75, =.35) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =3.82, =.51)ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด 

ด้าน 
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน 

สรวงสุทธาวิทยา                
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาย ุ
รวม 

(N=37) 
ไม่เกิน 
30 ปี 

(N=11) 

31 - 40 ปี 
(N=7) 

41 - 50 ปี 
(N=2) 

51 ปีขึน้ไป 
(N=17) 

                    

1 
การกระจายอ านาจและการให้
อ านาจในการตัดสินใจ 

4.29 .65 3.63 .53 4.70 .42 4.31 .65 4.19 .67 

2 ความไว้วางใจกัน 3.89 .79 3.82 .51 4.75 .35 4.22 .62 4.07 .67 

3 
การร่วมก าหนดวัตถ ุ
ประสงคเ์ป้าหมายและ 
ร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 

4.11 .71 3.86 .62 5.00 .00 4.33 .59 4.21 .65 

4 
ความเป็นอิสระที่จะ
รับผิดชอบและสามารถดูแล
ตนเองได ้

4.24 .73 3.86 .63 4.50 .71 4.04 .58 4.09 .64 

5 
ความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 

4.09 .67 4.00 .66 5.00 .00 4.43 .50 4.28 .61 

6 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนท่ีมสี่วน
ร่วมในการตดัสินใจ 

4.34 .69 3.96 .59 5.00 .00 4.43 .47 4.34 .59 

รวม 4.16 .65 3.85 .48 4.83 .25 4.29 .50 4.20 .56 
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( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
( =3.86, =.62) ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.50, =.71)และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =3.86, =.63) ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ผู ้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด 
( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
( =4.00, =.66) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด( =5.00, =.00) และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.96, =.59) 

 

 พิจารณาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา เมื่อจ าแนกตามอายุ  โดยภาพรวมและ
รายด้าน  ดังแสดงในตารางที่ 15  ดังนี้ 

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน              
  สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

  

ด้าน 
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา               

จังหวัดสุพรรณบุรี 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

(N=37) 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(N=10) 

ปริญญาตรี 
(N=18) 

ปริญญาตรี 
ขึ้นไป 
(N=9) 

                

1 
การกระจายอ านาจและการให้
อ านาจในการตัดสินใจ 

3.96 .67 4.32 .70 4.20 .60 4.19 .67 

2 ความไว้วางใจกัน 3.85 .72 4.08 .72 4.31 .50 4.07 .67 

3 
การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ 

4.02 .59 4.23 .70 4.38 .64 4.21 .65 

4 
ความเป็นอิสระที่จะรับผดิ 
ชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 

3.83 .76 4.20 .61 4.15 .53 4.09 .64 

5 
ความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 

4.23 .58 4.19 .69 4.50 .47 4.28 .61 

6 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนท่ีมสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

4.33 .46 4.25 .68 4.56 .53 4.34 .59 

รวม 4.04 .57 4.21 .61 4.35 .46 4.20 .56 
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 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยเปรียบเทียบจากค่ามัชฌิม
เลขคณิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.35, =.46) และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =4.04, =.57)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน 
ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.32, =.70) และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.96, =.67)  
ด้านความไว้วางใจกัน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด ( =4.31, =.50) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.85, =.72) ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มีความคิดเห็นมากที่สุด 
( =4.38, =.64) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็น
น้อยที่สุด ( =4.02, =.59) ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.20, =.61) และผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.83, =.76) 
ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.50, =.47)และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =4.19, =.69) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.56, =.53) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =4.25, =.68) 
 

 พิจารณาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน            
ดังแสดงในตารางที ่16  ดังนี้ 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                     
        สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้าน 
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ต าแหน่ง 

รวม 
(N=37) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(N=2) 

ครู 
(N=22) 

คณะ 
กรรมการ

สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
(N=13) 

                

1 
การกระจายอ านาจและการให้
อ านาจในการตัดสินใจ 4.40 .00 4.30 .67 3.98 .70 4.19 .67 

2 ความไว้วางใจกัน 4.50 .00 4.13 .71 3.92 .64 4.07 .67 

3 
การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์    
เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5.00 .00 4.25 .67 4.02 .59 4.21 .65 

4 
ความเป็นอิสระที่จะรับผดิ 
ชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 4.33 .47 4.20 .62 3.87 .66 4.09 .64 

5 
ความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 4.88 .18 4.24 .67 4.25 .51 4.28 .61 

6 

การให้ขอ้มูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนท่ีมสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

5.00 .00 4.28 .67 4.35 .42 4.34 .59 

รวม 4.68 .05 4.23 .60 4.07 .51 4.20 .56 
 

 จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง โดยเปรียบเทียบจากค่ามัชฌิม            
เลขคณิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.68, =.05)และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =4.07, =.51)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน  ซึ่งแต่ละ
ด้านมีรายละเอียด ดังนี้  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.40, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =3.98, =.70 )  
ด้านความไว้วางใจกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด 
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( =4.50, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =3.92, =.64 )ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม
รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด 
( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =4.02, =.59)ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเอง
ได้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด( =4.33, =.47) 
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
( =3.87, =.66 )ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.88, =.18)และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีต าแหน่งเป็นครู มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =4.24, =.67) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =5.00, =.00)และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นครู                
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =4.28, =.67)   
 

 พิจารณาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน  
ดังแสดงในตารางที่ 17  ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                         
        สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื ่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน                       
       โดยภาพรวมและรายด้าน                 

ด้าน 
ที่ 

การบริหารแบบมี        
ส่วนร่วมของโรงเรียน 

สรวงสุทธาวทิยา  
จังหวัดสุพรรณบุร ี        

ประสบการณ์ในการท างาน 
รวม 

(N=37) 
1 –  5  ปี 
(N=16) 

6 –  10  ป ี
(N=10) 

11 –  15  ป ี
(N=1) 

21 –  25  ป ี
(N=1) 

26 ปีขึ้นไป 
(N=9) 

                        

1 
การกระจายอ านาจ
และการให้อ านาจใน
การตัดสินใจ 

4.00 .71 4.30 .49 4.40 .55 5.00 .00 4.31 .78 4.19 .67 

2 ความไว้วางใจกัน 3.78 .66 4.18 .64 4.50 .58 5.00 .00 4.33 .63 4.07 .67 

3 

การร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย
และร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3.94 .66 4.30 .55 5.00 .00 5.00 .00 4.42 .64 4.21 .65 

4 
ความเป็นอิสระที่จะ
รับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได้ 

4.08 .68 4.07 .73 4.67 .58 5.00 .00 3.96 .42 4.09 .64 

5 
ความผูกพันและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานรว่มกัน 

3.98 .64 4.43 .49 4.75 .50 5.00 .00 4.50 .54 4.28 .61 

6 

การให้ข้อมูลที่ถกูต้อง
ครบถ้วนและทันสมัย
ต่อทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

4.17 .66 4.35 .50 5.00 .00 5.00 .00 4.50 .50 4.34 .59 

รวม 3.99 .58 4.27 .54 4.72 0.25 5.00 0.00 4.34 .49 4.20 .56 
 

 จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยเปรียบเทียบ
จากค่ามัชฌิมเลขคณิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็น มากที่สุด 
( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.99, =.58 )   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด( =5.00, =.00) 
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
( =4.00, =.71)  ด้านความไว้วางใจกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
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21-25ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด( =3.78, =.66) ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง      
11-15 ปี และระหว่าง21-25 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.94, =.66) ความเป็นอิสระที่
จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
21-25 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 26 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.96, =.42 ) ด้านความผูกพันและความรู้สึก
เป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21-25 ปี   
มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =5.00, =.00) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =3.98, =.64) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 11-15 ปี และระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด ( =5.00, =.00) และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ( =4.17, =.66)   
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 บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) ใช้บุคลากรในโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารจ านวน 2 คน ครูจ านวน 22 คนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต ( ) และ               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                 
จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ  
ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ และด้านความไว้วางใจกัน ตามล าดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                                  
จังหวัดสุพรรณบุรีใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความ
ไว้วางใจกัน ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ด้านความเป็นอิสระ
ที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อจ าแนกตาม
สถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยเปรียบเทียบจาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
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    2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย 
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจกัน ด้านการร่วม
ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ และด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นเพศหญิง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน และด้านการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
    2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี                   
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด  
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุดทุกด้าน และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุดทุกด้าน  
    2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมี          
ส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นมากที่สุดและผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษา
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด  
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน 
ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้  ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ด้านความไว้วางใจกัน และด้านการร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป  มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน  
ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม



87 

 

ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี                      
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
    2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบ                  
มีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกด้านแตกต่างกัน ซึ่งด้าน
การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจกัน ด้านการร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ และด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได้ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากที่สุด                
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ส่วนด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นครู มีความคิดเห็นน้อยที่สุด                                   
    2.5 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ในภาพรวมแตกต่างกัน โดย 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด  
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกัน ซึ่งด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจกันและด้าน
ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง 21-25ปี มีความคิดเห็นมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด  ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการ ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11-15 ปี และระหว่าง21-25ปี มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีความคิดเห็นน้อยที่สุด และ
ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ใน
การท างานระหว่าง 21-25ปี มีความคิดเห็นมากที่สุดและผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 26 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผล ไดด้ังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลั กก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิด
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันดีงาม อันจะน าไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของทุกฝ่าย ทั้งนี้แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งอาจมาจากการให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและร่วมด าเนินงาน ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เกษมศรี จาตุรพันธ์ ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละด้าน สอดคล้องกับ
รัชนิดา นิลมณี ผู้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง  ผู้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีม
ของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ                  
นัยนา นิลพันธ์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับนิติพงษ์ แก้วกัลยา ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 15 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า           
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับบรรชา บุญสิงห์ ที่ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอเปือยน้อย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งผลสรุปของการวิจัย ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้วตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน                
 เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย พบว่า  
 ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ             
อยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่างๆ             
ซึ่งท าให้บุคลากรภายในของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว และทันสมัย เช่น การทราบข้อมูล ข่าวสาร จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
นโยบายที่มอบหมายมาให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเช่น เรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ เมื่อผู้บริหารได้รับนโยบายมาแล้วก็มีการประชุมครูเพ่ือร่วมกันตัดสินใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาได้
ตระหนักถึงช่องทางการรับสื่อที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การแจ้งและรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญๆ     
การนัดประชุมบุคลากรภายในของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาผ่านทาง Line กลุ่มโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นผ่านทางFacebook 
ของทางโรงเรียน การติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่านทาง  E – mail เป็นต้น น าข้อมูลข่าวสารมา
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะ
ท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลสะท้อนกลับว่าในการตัดสินใจด าเนินการหรือก าหนดนโยบายต่างๆ นั้น ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความคิดเห็นอย่างไร ท าให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การที่
ผู้บริหารพูดคุย ปรึกษาเรื่องการท างาน หรือพยายามแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่ อ
ผู้บังคับบัญชาส่งผลให้การด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนนั้นประสบ
ผลส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารว่า 
ผู้บริหารองค์การต้องปฏิบัติอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจ ใช้วิธีการถามด้วยค าถามหลายอย่างเพ่ือให้เขา
ได้รับสารสนเทศที่จ าเป็น นอกจากนี้ผู้บริหารต้องปรึกษาและขอข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                  
น าข้อมูลเหล่านี้มาชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ผลดีและผลเสียอย่างระมัดระวัง การตัดสินใจของผู้บริหารนั้น
จ าเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทางเลือกที่ดีที่สุด ข้อมูลส าคัญจะต้องจัดเก็บและรวบรวมไว้ด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งท าให้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การมี
ประสิทธิภาพและมีความส าคัญต่อองค์การ คือ 1) ท าให้เห็นว่าองค์กรทันสมัย มีเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหม่ๆ และท าให้ประชาชนทั่วไปมองว่าองค์กรนี้มีการบริหารการจัดการและความน่าเชื่อถือรวมทั้งมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 2) ท าให้งานมีประสิทธิภาพเพราะเทคโนโลยีช่วยให้สมาชิกประหยัดเวลา
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และท าให้งานมีความถูกต้องสูง สอดคล้องกับชิตพล สุวรรณผา ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
นิติพงษ ์แก้วกัลยา ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรชา บุญสิงห์ ซึ่งท าการศึกษา
วิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอเปือยน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิม 
เลขคณิตรองลงมา ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน กล่าวคือ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นความส าคัญของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนของ
ชุมชน เป็นโรงเรียนที่ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางท่านเคยเรียนหรือเคยเป็น           
ศิษย์เก่า อีกทั้งผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ร่วมกัน เช่น มีการจัดประชุมครูทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขออนุมัติงบประมาณของโครงการต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมใน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น และเนื่องจากโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อมีการจัดงานกิจกรรมใดๆ ขึ้นนั้นจะมีการประชุมร่วมมือกันปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้บริหารกับคณะครู โดยผู้บริหารจะเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและคณะครู
ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการด าเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนทุกกิจกรรมให้ส าเร็จ เป็น
การแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ดังนั้นจึงส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยามีความผูกพันและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ร่วมกันและพร้อมที่จะสร้างและ
รักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสเตียร์ (Steers) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงออกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีจุดร่วมที่
เหมือนกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้องค์กร สอดคล้องกับเมาเซอร์ (Mauser) ที่ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็น
ความตั้งใจของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ขององค์กร เป็นความสามารถที่จะ
อยู่กับองค์กรตลอดไปและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร และสอดคล้องกับ สุนาภา คุ้มชัย ซึ่งกล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การนับเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อความเติบโตขององค์การ องค์การใดมีบุคลากรที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การสูงย่อม
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น าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ความรู้สึกของพนักงานที่แสดงตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์การมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกอ่ืนๆ และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
ซึ่งโดยปกติพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ ที่ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา พบว่า 
โดยรวมบุคลากรที่มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ และความเชื่อมั่น และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ  
สอดคล้องกับชาญวุฒิ บุญชม ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการ
ท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สภาพแวดล้อมองค์การ และการกระจายอ านาจในองค์การ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ด้านความยึดมั่นผูกพันอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง  ผู้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความยึดมั่นผูกพัน อยู่ในระดับมาก 
 ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ อยู่ในระดับมาก
อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้ปกครองของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยามีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการก าหนดพันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ 
สร้างความชัดเจนในการบริหารโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน เช่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงพัฒนางานและที่ส าคัญมีการควบคุม ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามงานอย่างเสมอและต่อเนื่อง  
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ร่วมกันวางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน เป็นต้น สอดคล้องกับการวิจัยของดวงแก้ว พัดข า ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตาก เขต 2 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับศิริพร แสงสุตา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
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ส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลสรุปของการวิจัย ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน มีระดับการปฏิบัติสูงสุด สอดคล้องกับ
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง  ผู้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน อยู่ในระดับมาก 2) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สอดคล้องกับนัยนา นิลพันธ์ ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยด้านการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                        
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยายังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียน เช่น การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
การอนุมัติงบประมาณส าหรับโครงการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับดิเรก อนันต์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับเชิดศักดิ์ ทองดา ที่ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม พบว่าด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการประเมินผล และด้านการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับกนกวรรณ  โรจนอุทัย ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์จากผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 13 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมาก ได้แก่ 
การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิม            
เลขคณิตรองจากด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาได้แบ่งฝ่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการให้อ านาจใน
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การตัดสินใจให้แก่บุคลากรในขอบข่ายภาระงานที่รับผิดชอบ อีกท้ังบุคลากรก็ให้ความส าคัญกับงานที่
ตนเองได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญของโรงเรียน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ ของทางโรงเรียน ผู้บริหารกับ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตัดสินใจในเรื่องการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหารนั้นมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการที่จะน าพาสถานศึกษาให้มุ่งสู่
ความส าเร็จ โดยผู้บริหารเน้นการผลักดันหรือการกระจายอ านาจสู่ ผู้ปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด
ประสิทธิผล ซึ่งผู้บริหารอาจมีการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  
ท าให้ผู้บริหารเน้นความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับ
บุคลากรโดยตรง ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 2553 ซึ่งสอดคล้องกับเอลเลียท (Elliott) ซึ่ง
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมกับการกระจายอ านาจในโรงเรียนเพ่ือก าหนดคุณภาพของโรงเรียน 
จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและอาจารย์กับการรับรู้ของ
ครูใหญ่เกี่ยวกับความร่วมมือกันและการตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่าการเพ่ิมความร่วมมือและการตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของ
โรงเรียนและได้เสนอแนะองค์ประกอบในการจัดโครงสร้างและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
ประกอบด้วย การวางแผนล่วงหน้า การวัดผลการได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือ การน าความร่วมมือ
และการกระจายอ านาจในโรงเรียนไปใช้และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดอนเดอร์โรและเกรช มาเรีย 
(Donedero and Grace Marie) ที่ท าการวิจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดับการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  ทั้งผู้
ที่เป็นคณะท างานและไม่เป็นคณะท างานต่างมีความต้องการมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหาร จะมีระดับ
ความพึงพอใจในการท างานและประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกว่ากลุ่มครูที่ไม่ได้เป็นคณะท างาน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนิติพงษ์ แก้วกัลยา ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 15 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
และสอดคล้องกับชิตพล สุวรรณผา ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้านผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกระจาย
อ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับบรรชา บุญสิงห์ ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์               
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ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอเปือยน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจ
ในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก                 
 ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเอง ได้  อยู่ ในระดับมาก                         
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ได้ให้อ านาจและเปิดโอกาสให้ครูได้แสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้อิสระแก่ครูในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายและให้
รายงานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง หรือให้ครูได้ควบคุมการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนให้ครูมีสิทธิใน
การเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นการให้เสรีภาพแก่ผู้ร่วมงานในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
การปฏิบัติงานสามารถท างานอย่างเต็มที่และเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับสเตียร์ (Steer) ที่กล่าวว่า 
ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรภาพ สามารถใช้ดุลย
พินิจและตัดสินใจด้วยตนเองในการก าหนดเวลาท างาน และวิธีปฏิบัติงานให้งานนั้นแล้วเสร็จ โดยไม่มี
การควบคุมจากภายนอก จะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และรู้สึกว่า
ต้องการที่จะทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือท าประโยชน์แก่องค์กร และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับเพียซ่า (Piazza) ซึ่งให้
ความหมายของความมีอิสระในการท างานว่า หมายถึง ระดับของความมีอิสระในการคิดของพนักงานที่มี
ต่อการตัดสินใจที่ส าคัญเกี่ยวกับงานของตนเอง เช่น การก าหนดเวลา การปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน
ได้ นอกจากนนี้รอบบินส์และจัดจ์ (Robbins and Judge) ได้กล่าวไว้ว่า ความมีอิสระในงานสัมพันธ์กับ
การ พัฒนางาน ถ้ามีอิสระในการท างานมากจะท าให้เกิดความพอใจมากส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนิดา นิลมณี ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบในงานอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับนัยนา นิลพันธ์ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ นิติพงษ์ แก้วกัลยา ซึ่งท าการวิจัยเรื่อง            
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ในโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนโดยรายด้าน พบว่า ด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและความสามารถดูแลตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ“มาก”และสอดคล้องกับบรรชา บุญสิงห์ ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอเปือยน้อย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารแบบมี
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ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมี
อิสระที่จะรับผิดชอบและความสามารถดูแลตนเองได้ อยู่ในระดับมาก 
 ด้านความไว้วางใจกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในล าดับ
สุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรบางท่านยังขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารและผู้บริหาร               
ขาดความมั่นใจในบุคลากรบางท่านเช่นกัน เนื่องจาก ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเพ่ิงย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาได้ไม่นานเพียง 1 ปีเศษเท่านั้น 
แต่ท่านก็พยายามสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานดูผลส าเร็จของงานที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ 
และได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายให้เป็นระยะๆพร้อมทั้งมอบหมายงานที่
ส าคัญๆ ให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่าต้องมีการพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่างเพ่ือสร้าง
ความม่ันใจแก่ผู้บังคับบัญชาที่จะมอบหมายงานในด้านต่างๆ แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งในบางครั้งการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างานจ าเป็นต้องส่งเสริมด้วยการให้อิสระการตัดสินใจในการท ากิจกรรมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องให้เกียรติ  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ยอมรับและชื่นชม
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน                    
ซึ่งกล่าวไว้ว่าในปัจจุบันองค์ประกอบในการท างานร่วมกันมีความหลากหลายมากข้ึน ความไว้วางใจกัน
ระหว่างสมาชิกในองค์การจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ความไว้วางใจเป็นแหล่งทรัพยากรที่มาจากความร่วมมือ
เป็นพ้ืนฐาน และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคคลในองค์การก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อ
องค์การ และสามารถเอ้ืออ านวยให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโต หากองค์การใดปราศจาก
ความไว้วางใจของบุคคลในองค์การจะท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจัดการเป็นจ านวนมาก
เพ่ือจะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้นความไว้วางใจมีความส าคัญในหลายทางและเป็น
ส่วนประกอบที่จ าเป็นในทุกประเภทในสัมพันธภาพของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดความราบรื่นและเกิดคุณค่า
ในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ในวิธีการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสแวนส์เบอร์ก 
(Swansburg) ที่กล่าวว่าการไว้วางใจกันเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ผู้ ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย หากได้รับการยอมรับไว้วางใจจาก
ผู้บริหาร สอดคล้องกับชิตพล สุวรรณผา ที่ศึกษาท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  สอดคล้องกับ                
บรรชา บุญสิงห์ ทีไ่ด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนรว่มของผู้บรหิารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอ เปือยน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา                 
ในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความไว้วางใจกัน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีม
ของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
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แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การไว้วางใจกัน อยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                   
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยเปรียบเทียบจากค่ามัชฌิมเลขคณิต ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอใน
แต่ละตัวแปร ดังนี้ 
    2.1 เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่เป็นเพศหญิงให้ความส าคัญกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในเรื่องของการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ความไว้วางใจกัน การร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแล
ตนเองได้ มากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายนั้นให้ความส าคัญกับความผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง และจากแนวคิดของ 
นิติพล ภูตะโชติ ที่กล่าวว่าเพศชายและหญิงมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่าง ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ การมี
เพศที่ต่างกันจะท าให้คนเรามีความสนใจในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพราะได้รับการอบรมเลี้ยงดูใน
บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในสังคม ดังนั้นอาจเป็นเหตุผลท าให้ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของขวัญชัย  มีชาลี ที่ได้ท าการศึกษา การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ลักษณะ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อจ าแนกตามเพศ           
    2.2 อายุ ผลการวิจัยพบว่า อายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีกลุ่มอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี 
บุคลากรกลุ่มนี้ได้ท างานที่โรงเรียนสุทธาวิทยามาเป็นระยะเวลานาน ท าให้มีทักษะและความช านาญใน
การปฏิบัติงาน มีเพ่ือนร่วมงานที่สนิทสนมไว้ใจมาก อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้ท างานที่
ส าคัญๆ ของโรงเรียนได้อย่างอิสระ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
เพราะผู้บริหารมั่นใจว่าผลงานที่ออกมานั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งต่างจากบุคคลที่
มีอายุน้อยก็จะมีประสบการณ์ในการท างานน้อย ขาดทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
งานที่ได้รับมอบหมายให้ท าจึงมีความผิดพลาด ผู้บริหารจึงไม่ได้มอบหมายงานที่ส าคัญๆ ให้ ปฏิบัติ           
ส่วนบุคลากรที่มีอายุ 51 ปีขึ ้นไป ที ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี น้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 41-51 ปี อาจเป็นเพราะมีความคิด
ว่าตนเองใกล้จะเกษียณอายุแล้วและเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ท า จึงให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับ
มอบหมายน้อยลงและมีส่วนร่วมในงานที่ส าคัญต่างๆ ของโรงเรียนน้อยลงสอดคล้องกับนิติพล ภูตะโชติ            
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ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการปฏิบัติงานว่า คนที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติงานได้ช้าลงแต่จะ
มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด ผลงานมีความเสียหายน้อย               
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เรียนรู้งานใหม่ๆ ช้า แต่จะมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการท างานว่า พนักงานที่มีอายุมากมีประสบการณ์
ในการท างานจะมีความช านาญในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในงานนั้น เพราะได้ท างานตามที่ตนเอง
ถนัด ส่วนพนักงานที่อายุน้อยประสบการณ์ในการท างานต่ าจะท างานได้ช้า มีความผิดพลาดสูง  
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุทิน ปวนเบี้ย ซึ่งศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีอายุต่ ากว่า 40 ปี และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันและสอดคล้องกับการวิจัยของกรรณิกา เพชรศรี ซึ่งศึกษาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จ าแนกตามอายุโดย ผู้บริหารและครูที่มีอายุ30-40 ปี 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้อยกว่าอายุ41 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับขวัญชัย มีชาลี ซึ่ง
ท าการศึกษา การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่                 
ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามอายุ คือ 31-40 ปี กับอายุ  41-50 ปี และสอดคล้องกับจันทร์ฉาย กัววงศ์ ที่ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามขอบข่ายภาระหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 
จ าแนกอายุต่ ากว่า 40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
    2.3 วุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
มองเห็นและให้ความส าคัญกับการไว้วางใจกันในการท างาน การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
ร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ความรู้สึกผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี  ซึ่งสอดคล้องกับนิติพล ภูตะโชติ ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลให้บุคคลมีความเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับต่ าจะมีความอดทนต่อแรงกดดันในการท างานสูง บุคลากรที่มีการศึกษาสูงมักมีความต้องการ
ท างานเป็นอิสระสูง ไม่ต้องการถูกควบคุมและ ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะควบคุมดูแลยาก เพราะมีความ
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ฉลาด รู้ระเบียบกฎหมายต่างๆ รู้สิทธิต่างๆ ที่ตนจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ขนาดเล็ก อ าเภอเมืองพัทลุง ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามตัวแปร ระดับการศึกษา พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสอดคล้องกับเครือวัลย์ สิทธิเจริญธรรม ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนออเงิน (อ่อน -เหม-อนุสรณ์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู ตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมมากกว่าครูที่มีวุฒิปริญญาตรี และ
สอดคล้องกับจันทร์ฉาย กัววงศ์ ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามขอบข่ายภาระหน้าที่การ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    2.4 ต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด แตกต่างจากครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน
สรวงสุทธาวิทยาได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้อง บริหารงานที่บูรณาการความรู้ความสามารถของคนในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินการงานต่างๆ 
เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน อันน าไปสู่ความส าเร็ จในกิจการนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
ทินกร ประเสริฐหล้า ที่ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมตามการ
รับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า มีความแตกต่างกัน 
ผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสูงกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับ
จุฬาวรรณ สุวรรณศรี ที่ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
กับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับเชิดศักดิ์ ทองดา ซึ่งท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ ค าภูษา ซึ่งท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการ
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บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และสอดคล้องกับน้ าผึ้ง หมุดเพชร ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.5 ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์
มาก คือมีประสบการณ์ระหว่าง 21–25 ปี บุคลากรกลุ่มนี้ท างานอยู่ในโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยามานาน
และมีประสบการณ์ในการท างานในฝ่ายงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้บริหารเกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในการมอบหมายงานและแบ่งงานต่างๆ ที่ส าคัญให้รับผิดชอบด าเนินการ มีอิสระท่ี
จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ อีกท้ังบุคลากรกลุ่มนี้ยังมีความรักความผูกพันและมีความรู้สึก
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วย จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากกว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของกรรณิกา เพชรศรี ซึ่งศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี              
มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้อยกว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน            
10 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ ค าภูษา ซึ่งท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเข
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านและสอดคล้องกับเครือวัลย์  สิทธิเจริญธรรม ซึ่งได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนออเงิน (อ่อน -เหม-อนุสรณ์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู ตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานระยะเวลา 11 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมมากกว่า
ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับขวัญชัย มีชาลี ซึ่งได้ท าการศึกษา การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ลักษณะการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน และสอดคล้องกับเชิดศักดิ์ ทองดา 
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ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น                      
และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า ด้านความไว้วางใจกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรเพ่ิมความเชื่อมั่นและไว้ใจ
มอบหมายงานที่ส าคัญต่างๆ ให้กับบุคลากรรับผิดชอบ คอยติดตามดูแลการท างานและผลส าเร็จของงาน
เป็นระยะๆ รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดในโรงเรียนระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือท าให้เกิดการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งในการปฏิบัติงานควรเปิดโอกาสให้อิสระในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานที่
ส าคัญด าเนินการและตัดสินใจพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการก าหนดนโยบายต่างๆ 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมคุ้นเคยกับสภาพการท างานและปัญหาที่พบจริงในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 2. ผลการเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ                 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมี               
ส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมแก่บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น เช่น มีการจัดอบรมเพ่ือให้
บุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ตระหนักและมองเห็นถึงความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เพ่ือจะได้มีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและเกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน                  
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กใน
จังหวัดสุพรรณบุรี                   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้นีี้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครีื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลีีี
สำหรับการวิจัยีเรื่องีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาีจังหวัดสุพรรณบุ รีี ี ี ี
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนีี้ี โดยผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ใน
ภาพรวมีดังนีั้นข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การดำเนีิน การวิจีัยครั้งนีี้ี
บรรลีุผลและเกิดประโยชนี์ี ในการนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาีในโอกาสต่อไป 
 2.ีผู ้ตอบแบบสอบถามนี ้ีได้แก่ีผู ้บริหารี(ผู ้อ านวยการีและีรองผู ้อ านวยการ)ีครู ี
คณะกรรมการสถานศึกษาี(ผู้ทรงคุณวุฒิีผู้น าศาสนาีผู้แทนผู้ปกครองีผู้แทนศิษย์เก่าีผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 3.  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็นี2 ตอนี จ านวนี30 ข้อ 
 ีีีีตอนที่ี1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนี  5 ข้อ 
 ีีีีตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาีีีีีีีีีีี ีีีีีีีีีีีีีี
 ีีีีีี ีีีีีจังหวัดสุพรรณบุรี     จ านวน  25ีข้อ 
 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีีในการตอบแบบสอบถามและโปรด
ตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งสองตอนีกรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่งเพราะค าตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์และ
ไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
ีีีีีี 
 
     ีีี  นางสาวทับทิมีแสงอินทร์ 
     ีีีีีนักศึกษาปริญญาโทีีีีภาควิชาการบริหารการศึกษา 
      ีคณะศึกษาศาสตร์ีีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงีีโปรดท าเครื่องหมายี√ ลงในี[ ]หน้าข้อความที่ตรงกับสถานสภาพความเป็นจริงเก่ียวกับีี 
ีีีีีีีีีีีีีตัวท่าน 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ 
     [ ]ีชายีีีีีีีีีีีีีีีีีีี[ ]ีหญิง 

 
[ ] 1 

 
2. อาย ุ
ีีีีี[ ]ีไม่เกินี30 ปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี[ ] 31 - 40 ปี 
ีีีีี[ ] 41 - 50 ปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี[ ] 51 ปีขึน้ไป 

 
[ ] 2 

 
 

3. วุฒิการศึกษา 
ีีีี [ ] ต่ ากว่าปริญญาตรีีีีีีีีี[ ]ีปริญญาตรีีีีีีี[ ]ีปริญญาตรีขึ้นไปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

 
[ ] 3 

 
4. ต าแหน่ง 
ีีีีี[ ]ีผู้บริหารสถานศึกษาีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
ีีีีี[ ]ีคร ู
   ีีีีีีีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ีีีีีีีีีีี[ ]ีคณิตศาสตร์          [ ]ีภาษไทยีีีีีีี    [ ]ีสังคมศึกษาฯ 
ีีีีีี    [ ]ีวิทยาศาสตร์ีีีีีีีีี[ ]ีภาษาอังกฤษีีีีีี[ ]ศิลปะ 
ีีีีีี    [ ]ีการงานอาชีพฯีีีีีี[ ]ีสุขศึกษาและพลศึกษา             ี                                                                  
ีีีีี[ ]ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
ีี 

 
[ ] 4 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
ีีีีี[ ] 1 – 5  ปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี   [ ] 6 – 10  ปี 
ีีีีี[ ] 11 – 15 ปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี[ ] 16 – 20 ปี 
     [ ] 21 – 25 ปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี[ ] 26  ปีขึ้นไป 

 
[ ] 5 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                         
     จังหวัดสุพรรณบุรี 
ค าชี้ แจง ี ีแบบสอบถามนี้ ต้องการทราบระดับการบริหารแบบมีส่ วนร่ วม ของโรงเรียนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
สรวงสุทธาวิทยาีจังหวัดสุพรรณบุรี  
 โปรดอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียดีแล้วท าเครื่องหมายี√ ลงในช่องระดับเพียงข้อ
เดียวตามความคิดเห็นของท่านีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาีีีีีีีีีีีีี
จังหวัดสุพรรณบุรีีถ้าท่านตอบ 
 ระดับี5  หมายความว่าีีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาี 
ีีีีีีีี   ีีีีีีีีีจังหวัดสุพรรณบุรีีอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับี4  หมายความว่าีีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาี 
ีีีีีีีี   ีีีีีีีีีจังหวัดสุพรรณบุรีีอยู่ในระดับมาก 
 ระดับี3  หมายความว่าีีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาี 
ีีีีีีีี   ีีีีีีีีีจังหวัดสุพรรณบุรีีอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับี2  หมายความว่าีีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ีีีีีีีีี 
   ีีีีีีีีีจงัหวัดสุพรรณบุรีีอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับี1  หมายความว่าีีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ีีีีีีีีี 
   ีีีีีีีีีจังหวัดสุพรรณบุรีีอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับการบริหาร    
แบบมีส่วนร่วม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
1. การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ส าคัญของโรงเรียน 
     

[ ] 6 

2 ผู้บริหารแบ่งอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ท่านใน
ขอบข่ายภาระงานที่รับผิดชอบ 

     
[ ] 7 

3 ท่านให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือ
ภาระงานที่รับผิดชอบ 

     
[ ] 8 

4 ท่านมีความรับผิดชอบในงานสู ง ี เนื่องจากให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

     
[ ] 9 

5 ท่านตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตน
ท าให้ค านึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนเป็นหลัก 

     
[ ] 10 

2. ความไว้วางใจกัน 
6 ผู้บริหารไดม้อบหมายงานที่ส าคัญๆให้แก่ท่านอยู่ี 

เสมอ 
     

[ ] 11 

7 ผู้บริหารได้ติดตามีสอบถามความก้าวหน้าของงานที่
มอบหมายให้กับท่านเป็นระยะๆ 

     
[ ] 12 

8 บรรยากาศในการท างานของโรงเรียนเป็นบรรยากาศีีีีีีีีีีีีีีีีี
ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและท่าน 

     
[ ] 13 

9 ผู้บริหารได้ดูผลส าเร็จของงานที่มอบหมายให้ท่านไป
ปฏิบัติ 

     
[ ] 14 

3. การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 
10 ผู้บริหารและท่านร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนาโรงเรียน 
     

[ ] 15 

11 ผู้บริหารและท่านร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

     
[ ] 16 

12 ผู้บริหารและท่านร่วมกันตั้งเป้าหมายและปรับปรุง
พัฒนาเป้าหมายของโรงเรียนด้วยกัน 

     
[ ] 17 

13 การร่วมกันก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินการี
สามารถขจัดความขัดแย้งในโรงเรียนได้ีเนื่องจากีีีีีีีีีี
ทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 

      
[ ] 18 
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
สรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับการบริหาร    
แบบมีส่วนร่วม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
3. การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ  
14 การร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ีเป้าหมายของ

โรงเรียนีท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     
[ ] 19 

4. ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 
15 ท่านมีอิสระในการคิดงานที่ตนเองรับผิดชอบ      [ ] 20 
16 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ      [ ] 21 
17 ท่านมีอิสระในการด าเนินงานที่ตนเองรับผิดชอบ      [ ] 22 
5. ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
18 ผู้บริหารและท่านมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน

ร่วมกัน 
     

[ ] 23 

19 ผู้บริหารและท่านมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกันในโรงเรียน 

     
[ ] 24 

20 การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันท าให้
ผู้บริหารและท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 

     
[ ] 25 

21 ผู้ บ ริ ห ารและท่ านพร้ อมที่ จะสร้ า งและรั กษา
ผลประโยชน์ให้กับโรงเรียน 

     
[ ] 26 

6.การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
22 ผู้บริหารและท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่

ทันสมัยร่วมกันีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจร่วมกัน 
     

[ ] 27 

23 ผู้บริหารและท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องให้แก่กันและกัน 

     
[ ] 28 

24 ท่ านได้ รั บทราบข้ อมูลที่ ถู กต้อ งจากผู้ บ ริห ารีีีีีีีีีีี
ท าให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

     
[ ] 29 

25 การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องีครบถ้วนี
ทันสมัยีท าให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 

     
[ ] 30 



116 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวทับทิม  แสงอินทร์ 
ที่อยู่   51 หมู่ 2 ต าบลวังน  าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ท างาน   โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2557  ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2551 – 2553 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. 2553 – 2554 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ครู ค.ศ.1 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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