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                        The purposes of this research were to determine: (1)  the participation management of schools in 

Kanchanaburi primary education service  area office 3, (2) the academics affairs of school  in  Kanchanaburi 

primary education service area office 3, and (3) the relationship  between participation management and 

academics affairs of  school in Kanchanaburi primary education service area office 3. Seventy  primary schools 

in  Kanchanaburi primary education service  area office  3, were the sample of  this  research, and respondents 

from each school were the administrator, 1 teacher who responsibility on public relation and 1 representator from 

basic education school committee, totally 210 respondents. The instrument was employed by a questionnaire 

concerning to the participation management based on Swansburg’s concept, and the academic affairs of school 

concerning to the academic affairs  management regulations of juristic school of the ministry of education.  The 

statistical analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product 

moment correlation coefficient.  

 The findings were as follows: 

 1. The participation management of schools in Kanchanaburi primary education service  area 

office 3, was high in overall view, by sorting from high to low mean as follows; strictly commitment setting,  

aims and joint objectives,  autonomy to work responsibility and trust one another respectively. 

 2. The academics affairs of school  in  Kanchanaburi primary education service area office 3, was 

high in overall view; by sorting from high to low mean as follows; by learning process was the highest mean, 

followed by school curriculum and academics to persons, families, organizations and other work units had the 

least mean. 

 3. The participation management and the academic affairs of school in Kanchanaburi primary 

education service area  office 3, were correlated  by  significantly at the level of .01. 
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บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

                 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดใหมี้การ

ปฏิรูปการบริหารและการจดัศึกษาไวใ้นหมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษาไวว้่ามาตรา 39 ให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา   ทงั้ ดา้นวิชาการ   งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทัวไป่  ไปยงัคณะกรรมการเขตพืนท่ีการศึกษาและ้

สถานศึกษาในเขตพืนท่ีการศึกษาโดยตรง  การเปล่ียนแปลงดงักล่าว  เป็นการกระจายอาํนาจการจดั้

และบริหารการศึกษาไปให้เขตพืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  การบริหารมิใช่การสั้ ่งการจาก

ส่วนกลางดงัท่ีเคยเป็น    หากแต่เขตพืนท่ีและสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการโดยความร่วมมือจากทุก้

ฝ่ายทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในโรงเรียน ผูป้กครอง ศิษย์้

เก่าและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดัและบริหารการศึกษา หรือกล่าวไดว้่าเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาทุกฝ่าย  ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดและบริหารการศึกษา     

แนวทางในการจดัการและบริหารการศึกษาดงักล่าว   สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการเมืองและการ

ปกครองซ่ึงไดก้ระจายอาํนาจไปใหท้อ้งถิน่ 1   

     แนวคิดการเปล่ียนแปลงการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จะปรากฏท่ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  มาตรา  87  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552  มาตรา  39  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ.2550-2554)  การมี  

ส่วนร่วมในการพฒันา นกัการศึกษา  นกัวิจยัทงัห้ ลายคน้พบแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง

ไวจ้าํนวนมาก เป็นท่ีเช่ือไดว้่า  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีสาํคญั

ของความสาํเร็จในการนาํองค์การไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ดังเช่น  นายแพทย์

ประเวศ วะสี ชีให้เห็นว่าการมีส่วนร่ว้ มในการพฒันาท่ีให้คุณค่าแก่ชีวิตจะตอ้งนําเสาหลกั 5 

ประการของสงัคมไวท้งัหมด้  ไดแ้ก่ 1) จิตใจท่ีมีธรรมะ  2) แบบแผนทางความคิด  3) ความสมดุล

ของธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม่  4) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ และ 5) ชีวิตชุมชน(ความเป็นชุมชน) 

                                                
                     1 ทิพวรรณ  จนัทร์สถิตย,์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วม,” วารสารวิชาการสถาบนัราชภฎั

ธนบุรี  3, 1 (มกราคม – ธนัวาคม 2546) : 1. 
 

1 
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ทงั ้ 5 ประการนีจะตอ้งพฒันาไปพร้อม้  ๆ กนั ตอ้งเช่ือมโยงและมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ

โดยไม่ให้เกิดผลเสียกบัดา้นใดด้านหน่ึง เป็นการพฒันาแบบองค์รวม ท่ีเน้น  1) กาํหนด การ

พฒันาคนเพ่ือให้คนสามารถดาํเนินการพฒันาตนเอง ครอบครัว   ชุมชนและประเทศชาติ  2) 

พฒันาในทุกเร่ืองพร้อมกนัไปทงัคน สังคมและสิงแ้ ่ วดลอ้ม   3) มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง

ร่วมกนัทงัในชุมชนและระหว่างชุมชน้   4) ภาคีการพฒันาต่างๆ ทุกระดับมีส่วนร่วมสนับสนุน

การดาํเนินการพฒันาชุมชน และ 5) มีวิธีคิดและสาํนึกว่าการพฒันาของชุมชนมีความหลากหลาย   

มีพลวตัและมีความเช่ือมโยงสมัพนัธเ์ป็นสมดุลพอดีกบัธรรมชาติ  การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนเป็นฐานของการพฒันาแบบมีส่วนร่วม จึงมีความจาํเป็นอย่างยิงสําหรับ่

โรงเรียนและชุมชนท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองและยงัยืน่  เพราะ 1) โรงเรียนเป็นแหล่ง

คดัเลือกคนให้ชุมชน  2) โรงเรียนเป็นแหล่งพฒันาคนให้ชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแหล่งรวมวิชา

สาขาต่างๆ 4) โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดวฒันธรรม  5) โรงเรียนเป็นศูนยร์วมของชุมชน  6) 

โรงเรียนชุมชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั จึงเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็น

พลวตัสงัคมท่ีไม่มีวนัเส่ือมสลาย  

                  การบริหารงานในยคุปัจจุบนัผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชแ้นวทาง      และวิธีการบริหารหลาก 

หลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด ในอดีตท่ีผ่านมาผูบ้ริหารมกัใช้

อาํนาจในการตดัสินใจสงัการ ่   ซ่ึงวิธีการดงักล่าวแมจ้ะประสบความสาํเร็จ   แต่อาจก่อให้เกิดการ

แรงตา้นและเกิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร เน่ืองจากผูร่้วมปฏิบติังานไม่รู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึง

ในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ ทาํให้ผลงานไม่ประสบความสําเร็จ

เท่าท่ีควร  

    งานวิชาการโรงเรียน จะประสบความสาํเร็จได ้ ตอ้งอาศยัคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้

พ้ืนฐานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของตนเองอยา่งชดัเจน  ซ่ึงจากยุทธศาสตร์การดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน้ ้  สํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคล  และนิติการ   

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  กระทรวงศึกษาธิการพบว่าการดาํเนินงานตามภารกิจ 

บทบาท อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้   ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั้  จุดอ่อนในดา้นวิชาการ  เพราะคณะกรรมการ

สถานศึกษามีความแตกต่างกนัทงัในด้านความรู้้  ประสบการณ์ บทบาท และ ภารกิจท่ีมีต่อ

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสนใจด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ี และ

สิงแวดลอ้ม่  มากกว่าดา้นวิชาการ และการพฒันาผูเ้รียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ไม่สามารถ

ประสานเช่ือมโยงภูมิปัญญาทอ้งถินกบัวิทยาการสมยัใหม่่  คณะกรรมการสถานศึกษาบางส่วนยงัขาด

ความตระหนัก ความเช่ือมน่ั ความเขา้ใจ ในการบริหารจดัการของสถานศึกษา คณะกรรมการ
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สถานศึกษาบางส่วนขาดขอ้มลูข่าวสารความเคล่ือนไหวทางการศึกษา  ทาํให้เห็นความสาํคญัของ

การจดัการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย2 

  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นแนวทางการบริหารท่ีสามารถนาํไปประยุกต์ใช้

ในองคก์รเพ่ือใหผู้ร่้วมปฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ กบัความรับผิดชอบและร่วมมือใน

การพฒันา ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ  ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปสู่จุดมุ่งหมายได้

สาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   ผูบ้ริหารในปัจจุบนัจึงตอ้งให้ความสาํคญักบัการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม โดยการศึกษาทฤษฎีแนวคิดพืนฐานในการสร้างแ้ รงจูงใจในการทาํงาน  และการปฏิบติั

ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในระดบัต่าง ๆ   รวมถึงการศึกษาแนวทางการสร้างและการสนับสนุนการมี

ส่วนร่วม   เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรู้สึกถึงความรักและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ซ่ึงก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงานอยา่งแทจ้ริง 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 นบัจากท่ีมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  จนถึงปัจจุบนั  

เป็นเวลา  10  ปี  ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทงัระบบอีกครังหน่ึง  อย่างไรก็ตาม จากการ้ ้

ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าหลายเร่ืองประสบความสําเร็จ เช่น  การปรับ

โครงสร้างหน่วยงาน ให้มีเอกภาพยิงขึนตัวอย่าง่ ้  ไดแ้ก่ การรวมทบวงมหาวิทยาลยั  กระทรวง    

ศึกษาธิการ  และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สาํนกันายกรัฐมนตรีเขา้เป็นกระทรวง

เดียวกนั  มีการจดัระบบบริหารราชการแบบเขตพืนท่ีการศึกษา  เพ่ือใหมี้้ การพฒันาการศึกษาอย่าง

บูรณาการและประสานเช่ือมโยงกนั  โดยยึดเขตพืนท่ีเป็นศูนยก์ลาง  มีการจดัตงัสาํนักงานรับรอง้ ้

มาตรฐานและประเมินคุณภาพนอกและรองรับมาตรฐานสถาบนัการศึกษาทุกระดบัและประเภท

การศึกษา  การนาํมหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการเพ่ือความเป็นอิสระคล่องตวัในการบริหาร

จดัการ  เป็นตน้  

 อยา่งไรก็ตามยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีมีปัญหาตอ้งเร่งพฒันา ปรับปรุง และต่อยอดโดยเฉพาะ

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา    ประสิทธิภาพของการบริหาร

                                                
               2 วฒันา  สมจิตร, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขนัพืนฐานในโรงเรียนเทศบาล  สงักดัเทศบาลขอนแก่น้ ้ ” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

2548), 2.   
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จัดการรวมทังการเพิมโอกาสทางการศึกษา้ ่ ท่ีพบว่าขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทังการ้ คิด  

วิเคราะห์  ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  คุณธรรมจริยธรรม  ในดา้นครู  คณาจารย ์

พบว่ามีปัญหาขาดแคลนครู  คณาจารยท่ี์มีคุณภาพ  มีคุณธรรม ไม่ไดค้นเก่ง  คนดีและใจรักมาเป็น

ครู คณาจารยใ์นดา้นการบริหารจดัการ  พบว่ายงัไม่มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการทงัสู่้

สถานศึกษา  เขตพืนท่ีการศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามเป้าหมาย รวมทงัยงัขาดการมี้ ่ ้

ส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง3 

                สภาพปัจจุบนังานวิชาการ   ไดเ้จริญรุดหนา้ไปมากอยา่งรวดเร็ว   จึงทาํใหเ้กิดสภาพความ

เหล่ือมลาํกนัมากท่ีสุด จนเกิดวิกฤติทางดา้นวิชาก้ ารระหว่างสถานศึกษาในเมืองชนบท    และวิกฤต 

อยา่งรุนแรงกบัสถานศึกษาในเมืองใหญ่และเมืองหลวง  ดงันนัหากงานวิชาการในดา้นนันอ่อนแอ ้ ้

ดอ้ยคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมในเร่ืองนันให้บกพร่องตามไปดว้ย  หมายความรวม้ ถึงการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน4 

           ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจ ัยคิดว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กับงานวิชาการของ

สถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี เขต 3  จึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในระดบัใด  

 

ปัญหาการวจิยั 

 สาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี

รับผดิชอบการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา  ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   มีสถานศึกษา

ในสงักดั  83 โรงเรียน   ประสบปัญหาการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด   ซ่ึงเห็นไดจ้ากภาพรวม

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(GAT) ของระดบัชนัประถมศึกษาปีท่ี  ้ 6 และชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ 3 อยู่ใน

เกณฑต์ํ่า  เม่ือจดัลาํดบัแลว้  อยูใ่นลาํดบัท่ี  168  จากสาํนักงานเขตพืนท่ีกา้ รศึกษาทงัประเทศ  ้ 185   

แห่ง 

 

                                                
                    

3
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ,ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552 -  2561) (กรุงเทพมหานคร;บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2552), 1. 

                 4 “การปฏิรูปการศกึษา,” วาระแห่งชาติจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

สู่การปฏิบติั ยทุธศาสตร์ท่ีพาประเทศพน้วิกฤต,2544. (อดัสาํเนา) 15. 
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 สืบเน่ืองจากการสะทอ้นการจดัการศึกษาท่ีประสบปัญหาท่ีผา่นมา และผลผลิตคือตวั

นกัเรียน  มีผลสมัฤทธิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่าพอใจ์   ดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการสอบของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ 3 ประถมศึกษาปีท่ี  6 และมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ผลการสอบ NT  ป.3  ปีการศึกษา  2551 
 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
45.43 42.29 44.38 44.03 

 

ผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2551 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ รวม คะแนน

เฉลีย่ 

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
36.99 38.04 45.13 120.16 40.05 

 

ผลการสอบ O-NET ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  25515 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ภา
ษา
ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา
อัง

กฤ
ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
39.00 40.04 29.91 31.04 36.91 176.90 35.80 

                  

                หน่วยงานดา้นนโยบายการศึกษาของชาติไดศึ้กษาวิจยัปัญหาเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา

ของต่างประเทศ พบว่า ปัจจยัความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

                                                
                 5 สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3, “รายงานผลการสอบ
วดัผลสมัฤทธิทางการเรียน ปี์ การศึกษา  2551”, 2551. (อดัสาํเนา)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.  การเนน้ท่ีคุณภาพผูเ้รียน 

 2.  การจดัทาํกฎหมายรองรับการปฏิรูปการศึกษา 

                 3.  การท่ีผูน้าํประเทศมีบทบาทอยา่งสาํคญั  ในการปฏิรูปการศึกษาอยา่งจริงจงั     และ

ต่อเน่ือง 

   4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนทงัประเทศนโยบายในการปฏิ้ รูปการศกึษา  6  ประการ 

ไดแ้ก่ 

                      4.1 การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยดึคุณธรรมนาํความรู้ท่ีมุ่งสร้างความตระหนกั 

สาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืนฐานของ้ กระบวน 

การเรียนรู้ และเช่ือมโยงความร่วมมือของ  ๓  สถาบนัหลกั  คือ   ครอบครัว  ศาสนา   และการศึกษา

หรือท่ีเรียกว่า "บวร" (บา้น วดั โรงเรียน)  

          4.2  การขยายโอกาสทางการศกึษาขนัพืนฐานของประชาชนใหก้วา้้ ้ งขวาง  และทวัถึง่

โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  

        4.3  การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั   ใหทุ้กโรงเรียนไม่ว่าเลก็   ใหญ่  

เมือง ชนบท มีมาตรฐานการศึกษาท่ีทดัเทียมกนั 

              4.4  การกระจายอาํนาจไปสู่เขตพืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา้ ใน  4  ดา้น  คือ    การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ และการบริหารทวัไป่ โดยพฒันา 

บุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็น "ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง"  

              4.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทอ้งถิน ่   

               4.6  การพฒันาการศึกษาในพืนท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้้   ปัญหา 

วกิฤตเกีย่วกบัการศึกษา 

 เน่ืองดว้ยความไม่พร้อม   ในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูรั้บบริการในบางกลุ่มของผูมี้หนา้ท่ี

รับผดิชอบในการจดัการศึกษาของชาติในระดบัต่าง ๆ     จึงทาํใหปั้ญหาวิกฤตในส่วนราชการศึกษา  

ดงัน้ี 

 1.  สดัส่วนของประชากรวยัทาํงานและวยัสูงอายใุนอนาคตจะเพิมสูงขึน ่ ้ ขณะท่ีปัจจุบนั

พบว่า คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉล่ียตํ่าลง  ซ่ึงไม่อาจตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 2.  ภาวะทุพโภชนาการและการขาดแคลนอาหาร มีผลทาํให้เด็กปฐมวยัและผูเ้รียนใน

ระดับการศึกษาขนัพืนฐานอยู่ในอตัราเส่ียงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการถึง ้ ้ 5.3  ลา้นคน จาก

จาํนวน  8  ลา้นคน  หรือร้อยละ  64.5  ภาวะดงักล่าวมีผลทางลบต่อพฒันาการทางสมองและการ

เรียนรู้ของเด็กไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.  ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทาํให้อตัราการว่างงานสูงขึน้    คนตกงานมากขึน้   การปรับตวั

เปล่ียนอาชีพเพ่ือใหมี้งานทาํเป็นไปไดย้าก    เน่ืองจากแรงงานไทยมีการศึกษาค่อนขา้งตํ่า  และขาด

ทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 4.  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม่      เป็นเหตุของปัญหาความ

ขดัแยง้ในสงัคมและทาํใหก้ารพฒันาประเทศไม่ยงัยนื่  

                 5.  กฎ กติกาและระเบียบใหม่ ๆ  ท่ีมาพร้อมกบัโลกาภิวตัน ์  และการรวมกลุ่มของชุมชน

นานาชาติ  ส่วนหน่ึงนาํมาซ่ึงการเสียเปรียบและส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศ 

 6.  การขาดแคลนการวจิยัและพฒันาท่ีจะสร้างฐานความรู้และการเรียนรู้ของประเทศ ก่อ 

ใหเ้กิดการพ่ึงพิงจากภายนอกในระดบัสูง  รวมทงัความอ่อนแอทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ้

เป็นเหตุของความดอ้ยศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก 

 7. กระบวนการเรียนการสอนสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ขาดการบูรณาการ

ระหว่างความรู้ความเขา้ใจวิชาสามญักบัดา้นศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรมและการเรียนการสอน จึง

อยูใ่นลกัษณะแยกออกจากวิถีชีวิตท่ีแทจ้ริงท่ีมนุษยพึ์งเรียนรู้ดว้ยระบบของความรู้คู่คุณธรรม 

 8.  ขาดเอกภาพดา้นนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีการรวมศนูยอ์าํนาจไวท่ี้ส่วนกลาง

ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่     สถานศึกษาขาดความคล่องตวัในการบริหาร   และการจดัการอยา่งอิสระ  

ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน    ชุมชน    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    องคก์รเอกชน   และ

องคก์รต่าง ๆ ในสงัคม 

 9.  ขาดการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศกึษา  สงัคม   โดยรวมขาดการติดตาม

และตรวจสอบการใชท้รัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

              10. การดอ้ยคุณภาพของงานวิชาการ  ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม  ไดแ้ก่   ความยากจน   

ยาเสพติด  ครอบครัวแตกแยก  อาชญากรรม และการทารุณกรรมต่อเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรง

ขึน    อนัเน่ืองมาจากการมุ่งเนน้การ้ พฒันาเศรษฐกิจแบบมหภาค    ละเลยการพฒันาแบบสมดุลดา้น

สงัคม  ธรรมชาติ  และสิงแวดลอ้ม่   จนนาํไปสู่ความขดัแยง้และความไม่เป็นธรรมในสงัคม 

               11. การใหบ้ริการการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้    ในปัจจุบนัพบว่าไม่สามารถสร้างความเสมอภาค

และความเป็นธรรมในการเขา้รับการศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง     อนัเน่ืองมากจากการขาดรูปแบบการจดั่

การศึกษาท่ีหลากหลาย    ทงัในเร่ืองหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอน   ซ่ึงไม่สามารถสนองต่อวิถี้

ชีวิตและความตอ้งการของเด็กดอ้ยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ สภาพท่ีตงัทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาท่ีอยู่้

ห่างไกล  ภาวะความยากจน  ยาเสพติด  ความเจ็บป่วยของกลุ่มเด็กวยัการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  

   ส
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 12.  การจดัการอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพ       ในปัจจุบนัพบว่าขาดศกัยภาพ

และความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  อีกทงัมีความซาํซอ้นในกา้ ้ รใหบ้ริการ คาํนึงถึงแต่ความพร้อม

ของผูจ้ดัมากกว่าความตอ้งการของผูเ้รียนและตลาดแรงงาน 

 13.  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สถานศึกษาในระดบันี  ้

ยงัจดัไดไ้ม่มากและขาดความหลากหลาย  ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีจาํเป็น

ในการพฒันาประเทศ     อีกทงัยงัขาดแคลนกาํลงัคน   ทางดา้นมนุษยศาสตร์ในบางส้ าขาวิชา    เช่น

ปรัชญา   ภาษาศาสตร์   การอนุรักษง์านดา้นศิลปะและวฒันธรรม     การเพิมโอกาสใหแ้ก่เยาวชนท่ี่

ยากจนไดเ้ขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา    ในสดัส่วนท่ีเพิมขึนเป็นไปไดย้าก ่ ้     เน่ืองจากระบบการสอบ

คดัเลือกยงัเป็นระบบแพค้ดัออก 

 14.  การศึกษานอกระบบ  ในปัจจุบนัพบว่า  จดัไดไ้ม่เพียงพอกบัจาํนวนประชากรและ

สภาพความเปล่ียนแปลงทงัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว  การเช่ือมโยงและเทียบ้ ้

โอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัทาํได้

นอ้ยขาดการส่งเสริมสนบัสนุนแก่ภาคเอกชน  ชุมชน  ประชาชน  และสถาบนัทางสังคมในการจดั

การศึกษานอกระบบเท่าท่ีควร 

 15.  การศึกษาตามอธัยาศยั    ในปัจจุบนัไม่สามารถสร้างสงัคมแห่งภูมิปัญญา     และการ

เรียนรู้ได ้เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้มีไม่มากพอและไม่กระจายอยา่งทวัถึง่  กิจการดา้นโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศส่วนใหญ่ยงัเป็นบริการเชิงพาณิชย ์ ใหข้อ้มลูข่าวสารและความรู้  เพ่ือบนัเทิง

และธุรกิจมากกว่าการพฒันาการเรียนรู้ของคนและสงัคม 

  16.  การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้  เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและกระจาย

ความรู้สู่สถานศึกษา  ชุมชน  และสังคมไทยทาํไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร  อนัเน่ืองดว้ยปัญหาทางดา้น

งบประมาณ   ขอ้จาํกดัทางดา้นความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  และท่ีสาํคญั

อยา่งยงิคือ ปัญหาดา้นโครงสร้างพืนฐาน่ ้  

  17.  ปัญหาการขยายโครงสร้างพืนฐานด้านส่ือทุกประเภท  ในปัจจุบันส่ือยงัไม่้

ครอบคลุมทุกพืนท่ี  และกลุ่มประชา้ กรทวัประเทศ  การนาํเสนอเนือหาสาระส่วนใหญ่เป็นการให้่ ้

ขอ้มูลข่าวสาร เร่ืองทัว ๆ ไป่    และมุ่งเน้นความบนัเทิงเป็นหลกั  ขาดความรู้ดา้นวิชาการท่ีเป็น

พืนฐานสาํคญั  ทงัทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคมศาสตร์ท่ีเอือต่อการเสริมสร้างปัญญา  ้ ้้

แนวคิด  และการพฒันาศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน 

  18.  คุณภาพการศึกษาของไทยมีมาตรฐานค่อนขา้งตํ่า  เมื่อเทียบกบัคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของอีกหลายประเทศในระดบัเดียวกนั  เด็กและเยาชนไทยไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างเต็ม

ศกัยภาพ  ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาศาสตร์  และ
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คอมพิวเตอร์ไม่ไดม้าตรฐาน  ขาดการปลกูฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เช่น  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การ

คิดวิเคราะห์  การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  ความมีระเบียบวินัย  ความซ่ือสัตย์  เป็นต้น  

นอกจากนนั  วิธีการสอนของครูจะใชว้ิธีการบอกความรู้โดยยดึวิชาเป็้ นตวัตงั  ไม่ยดึผูเ้รียนเป็นท่ีตงั  ้ ้

จึงไม่สามารถทาํไหผู้เ้รียนเผชิญและแกปั้ญหาในชีวิตจริงได ้

 19.  ความดอ้ยคุณภาพ มีเหตุปัจจยัมาจากความบกพร่อง และความดอ้ยคุณภาพของปัจจยั

การผลิตดา้นครู  หลกัสูตร  วิธีการเรียนการสอน   อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน การวดัผล  

ประเมินผล  ขาดระบบการประกนัคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา รวมทงัขาดการมีส่วนร่วมของ้

ชุมชนและผูป้กครอง 

 20.  ดา้นครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา   จะเป็นปัจจยัสาํคญัยิงต่อการพฒันา่

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   แต่วิชาชีพครูไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควร       สถานภาพและ

ภาพลกัษณ์ของครูตกตํ่าในสายตาของสังคม  อนัเน่ืองจากขาดการส่งเสริม  และพฒันาวิชาชีพครู

ท่ีมีคุณภาพ  ทงัดา้นการผลิต  การพฒันา้   การบริหารงานบุคคล  เงินเดือน  ค่าตอบแทน  การยกย่อง

เชิดชูเกียรติ  และการดูแลครูใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 21.  ขาดการสนบัสนุนและส่งเสริมการผลิตครู    และการพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

เขา้ใจพฤติกรรมกลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพ่ือช่วยพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ6 

  ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการ  เพ่ือหา

ขอ้สรุปในทางปฏิบติัว่าจะใหชุ้มชน  บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   มีส่วนร่วมในการพฒันาการ

จดัการศึกษาอย่างไร และยงัเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาในระดับ

โรงเรียนเป็นการจดัการศึกษาเพ่ือชุมชน   และสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

               

วตัถประสงค์ของการวจิยัุ  

   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั   ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้  3   

ประการ  ดงัน้ี 

   1.  เพ่ือทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนท่ี้

ประถมศึกษาการศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 

   2.  เพ่ือทราบงานวิชาการของสถานศึกษา  ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 

                                                
                   5 “การปฏิรูปการศกึษา,” วาระแห่งชาติจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

สู่การปฏิบติั ยทุธศาสตร์ท่ีพาประเทศพน้วิกฤต, 2544, 15- 16.(อดัสาํเนา) 
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   3.  เพ่ือทราบความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบส่วนร่วมกบังานวิชาการของ

สถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 

 

ข้อคาํถามของการวิจัย 

  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั      ผูว้ิจัยไดก้าํหนดขอ้คาํถามสาํหรับ

การวิจยั  เพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาคาํตอบในการวิจยัครังนี  ไว ้  ้ ้ 3   ประการ คือ 

  1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้  

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  อยู่ในระดบัใด 

  2.  งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษา 

กาญจนบุรี  เขต  3  อยู่ในระดบัใด 

  3.  การบริหารแบบส่วนร่วมมีความสัมพนัธก์บังานวิชาการของสถานศึกษาในสังกดั

สาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 หรือไม่ 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

  เพ่ือให้การตรวจสอบข้อคาํถามของการวิจยัเป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีวางไว ้ผูว้ิจยั

ไดต้งัสมมติฐานการวิจยั  ดงันี้ ้  

  1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้  

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  อยู่ในระดบัปานกลาง 

    2.  งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษา 

กาญจนบุรี  เขต  3  อยู่ในระดบัปานกลาง 

 3.  การบริหารแบบส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบังานวิชาการของสถานศึกษาในสังกดั

สาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  

 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์ 

  การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษากรอบแนวคิดใน้ ้   การศึกษาของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไดมี้นักวิชาการ

หลายท่าน ไดท้าํการศึกษาวิจยัไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

                 ไบรยแ์มน(Bryman)  ไดเ้สนอแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม    ท่ีจะมีผลต่อทศันคติ  

การปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้ 4  ประการ คือ 
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      1.  บรรยากาศของการมีส่วนร่วม   ควรจะตอ้งทาํใหแ้นวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมาย   มีความ

ชดัเจนยงิขึน  และบรรยากาศจะมีลกัษณะของความไม่่ ้ เป็นทางการมากกว่า 

  2.  จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ีเขาเห็นคุณค่า ดงันนัผูบ้งัคบั้ บญัชา 

บญัชาควรเพิมเป้าหมายส่วนบุคคล่  (individual  goal) กบัเป้าหมายองคก์าร (Organization  goal) ให ้

เท่าเทียมกนั  

   3.  ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิมการควบคุมงานมา่ กขึน้   ถา้มีแรงจงูใจ  และความเป็นอิสระเพิมขึน  ่ ้

ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมากขึน้  

   4.  เม่ือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี  ego-involved7 

 เดวิสและนิวสตรอม(Davis&Newstrom) อธิบายไวว้่าการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองการเข้า

ไปเก่ียวข้อง(Involvement) เม่ือเก่ียวข้องก็คิดช่วยเหลือกัน(Contribution)และร่วมรับผิดชอบ

(Responsibility) ในสิงนนั ๆ่ ้ 8  

               สวอนเบอร์ก(Swansburg)  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

    1.  การไวว้างใจกนั (Trust)   

                     การไวว้างใจเป็นปรัชญาพืนฐานของการมีส่วนร่วม ้ ผูร่้วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  หากไดรั้บการยอมรับ  ไวว้างใจจากผูบ้ริหาร  

                2.  ความยดึมนัผกูพนั ่ (Commitment)  

                    บุคคลไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยดึมนัผกูพนั่  ผูบ้ริหารควร

ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมใน

การตดัสินใจกบัผูบ้ริหาร  ประสบการณ์ในการเขา้มามีส่วนร่วม จะทาํให้เกิดความยึดมนัผกูพนั่

โดยไม่ทาํให้เกิดโทษ 

 3.  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั ้ (Goals & Objectives)  

                                                
                         

7 Bryman,A. Leadership and Organization. (London : Routedge & Kegan Paul,1986), 

139. 

                     
8กาํธร  ปูรณวฒันกุล, “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารการศึกษากับ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาขนัพืนฐานของสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาราชบุรี้ ้ ้  

เขต 2” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 43. 
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                     การตงัเป้าหมาย้ และวตัถุประสงคร่์วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน     รวมถึง

การตงัเป้าหมาย้ และวตัถุประสงคร่์วมกนั  ระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  รวมถึงการปรับปรุง

พฒันาเป้าหมายขององคก์ร ยอ่มจะขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน ้ ถา้ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์

เดียวกนั  มีการทาํงานท่ีมีทิศทางเดียวกนั  มีความรับผดิชอบร่วมกนั 

  4. ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน(Autonomy) 

      เป็นภาวะท่ีมีความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการทาํงาน ความมีอาํนาจหน้าท่ี    

และความสามารถในการรายงานสาํหรับงานของแต่ละบุคคล  ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระ

ต่อความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  ในการตดัสินใจในงานของตนเอง  ซ่ึงจะทาํให้มีความทุ่มเท

และเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเต็มความรับผดิชอบท่ีตนไดรั้บ9 

  ส่วนงานวิชาการนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดไวเ้ช่นกนั ว่า 
  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการบริหารงานวิชาการ ไวด้งัน้ี 

   1.  หลกัแห่งประสิทธิภาพ  หมายถึง  การไดมี้ผลผลิตเพิมขึนโดยไม่เพิมการลงทุน่ ้ ่   คือ  

นกัเรียนนกัศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดของหลกัสูตร  โดยไม่ลาออกกลางคนั  เรียน   

เกินเวลาและชา้กว่ากาํหนด 
   2.  หลกัแห่งประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ นนัคือ่    นกัเรียน 

นกัศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ คุณภาพ   และการ 

จดัการได้10 

    แฟเบอร์ และเชียร์รอน (Faber  and  Shearron) ไดแ้บ่งงานวิชาการออกเป็น  6  ดา้น  

คือ  1. การจดัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   2. การจดัเนือหาของหลกัสูตร้   3. การนาํหลกัสูตรไป

ใช ้4.  การจดัอุปกรณ์การสอน   5. การนิเทศการสอน  6.  การส่งเสริมครูประจาํการ11  

                  มิลเลอร์  (Miler)  ไดก้ล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการไว ้4 ดา้น   คือ  1. การจดัโปรแกรม 
 
 
 
                                                
                  9 Swansbeurg, R. Management  and  Leadership  for  Nurse managers( Boston :Jones  

and  Bartlett  Publishes,1996), 391-394. 

                  10 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพฯ : ศนูยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 

2546), 6-7. 
                  11 Chales  F.  Faber  and   Gilbert  F,  Shearron, Elementary  school  Administration  

Theory  and   Practice ( New  York : Holt, Linchert  and  Winston, 1970), 212. 
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การเรียน 2.  การปฏิบติัตามโปรแกรม 3. การติดตามการเรียนการสอน 4. การจดับริการการสอน12                             

               เซอร์จิโอวานี และคณะ (Sergiovanni and others)  เห็นว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ

มีดงัน้ี                                                                                             
            1. การตงัปรัชญาการศึกษาขึนมาและตงัวตัถุประสงคก์ารบริหารงาน้ ้้ เพ่ือใหบ้รรลุปรัชญา  

2.  การจดัทาํโครงการเพื่อให้การบริหารบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ  3.  จดัให้มีการประเมินผล

หลกัสูตรและการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ   4. สร้างบรรยากาศในโรงเรียนใหพ้ร้อมท่ีจะรับการ

เปล่ียนแปลง 5. จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ13  ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดขอบข่ายของงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  ้ ้

ไว ้ 12 ด้านดังน้ี  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผล 

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาส่ือ  

นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว

การศึกษา  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่

ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  การส่งเสริมและ

สนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและองคก์รอ่ืนท่ีจดัการศึกษา14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                12 Van Miller, The  Public  Adminisstration  of  American  school  System  (New  York: 

The  Mcminlan  Company, 1965), 175. 

                13 Thomus J Sergiovanni  and  others, Educational  Govermance and  Adminisstration 

(New  Jersey :  Prentic  Hall, Inc.,1981), 267 – 268. 

           14 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้  
 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 32. 
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ปัจจยันําเข้า input 

 

-   บุคลากร                                 

-   งบประมาณ 

-   วสัดุ อุปกรณ์ 
-  การจดัการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงมโนทศัน ์

ท่ีมา      :  Daniel Katz and Robert L Kahn , The Social Phychology of Organizations (New York : 

John Wiley & Son, 1987),2001. 

             :  Russell  C. Swansburg,Management  and  Leadership  for  Nurse  Managers (Boston : 

Jones  and  Bartlelt  Publishers, 1996), 391 – 393. 

         : คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้ ,กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษา

ขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้  (กรุงเทพฯ :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 32. 
 

 

สภาพแวดลอ้ม (Context) 

                       -   ทางภูมิศาสตร์ 
                       -   ทางสงัคม 

                      -    ทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยันําเข้า input 

-  คุณภาพของสถานศึกษา    

-  ความพอใจของทุกฝ่าย 

 
 
 

 

 

ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) 

กระบวนการ process 
 

กระบวนการบริหาร 
 
 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

งานวิชาการในสถานศึกษา      

  -  การจดัการเรียนการสอน 
  -  การนิเทศการศึกษา 
  -  การติดตามและประเมินผล 
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ขอบเขตการวจิยั  

   การวิจยัครังนี้ ้ ผูว้ิจยัใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารตามแนวคิดของสวอนเบิร์ก

(Swansburg) ประกอบดว้ยการไวว้างใจ (Trust)  ความยึดมนัผกูพนั่  (Commitment) การตงัเป้าหมาย้

และวตัถุประสงค์ร่วมกัน  (Goals & Objectives)  และความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน

(Autonomy)15  เป็นตัวแปรต้นของการวิจัย และงานวิชาการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ซ่ึง้ ้

ประกอบดว้ยการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้   การวดัผล  ประเมินผล

และการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา   การพฒันาส่ือ  นวตักรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การ

พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน   การ

ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล   ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและองค์กรอ่ืนท่ีจดัการศึกษา16  เป็นตวัแปรตามของวิจยัดงั

แผนภูมิท่ี 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
   15 :  Russell  C. Swansburg,Management  and  Leadership  for  Nurse  

Managers (Boston : Jones  and  Bartlelt  Publishers, 1996), 391 – 393. 

   16 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้  
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์2546), 32. 
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          การบริหารแบบมีส่วนร่วม                                             งานวิชาการของ                                                        

                            (Xtot)                                                                    สถานศึกษา (Ytot) 
 

      1. การไวว้างใจ (X1)                                          1. หลกัสูตรสถานศึกษา (Y1) 

      2. ความยดึมนัผกูพนั ่ (X2)                                 2. กระบวนการเรียนรู้ (Y2) 

      3. การตงัเป้าหมาย ้ และ                                     3. การวดัผล ประเมินผลและการเทียบ    

          วตัถุประสงคร่์วมกนั (X3)                                 โอนผลการเรียน (Y3) 
      4. ความเป็นอิสระต่อความ                                4. การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศกึษา(Y4) 

         รับผดิชอบในงาน(X4)                                    5. ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี                                                    

                                                                                    เพ่ือการศึกษา(Y5) 
                                                                                6. แหล่งการเรียนรู้(Y6) 

                                                                                7. การนิเทศการศึกษา(Y7) 

                                                                                8. การแนะแนวการศกึษา(Y8) 

                                                                                9. ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
                                                                                    สถานศึกษา(Y9) 
                                                                               10. การใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน(Y10) 

                                                                               11. การใหบ้ริการความร่วมมือในการพฒันา               

                                                                                    วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน(Y11) 
                                                                               12. วิชาการท่ีใหแ้ก่ บุคคล  ครอบครัว  

                                                                                     องคก์ร  หรือหน่วยงานอ่ืน (Y12) 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจยั 

ท่ีมา  :  Russell  C. Swansburg,Management  and  Leadership  for  Nurse  Managers (Boston : 

Jones  and  Bartlelt  Publishers, 1996), 391 – 393. 

         :   คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้ ,กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนั้

พืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546), 

32. 
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นิยามคาํศัพท์ 
      การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในการ

ใชรู้ปแบบการบริหารท่ีเปิดโอกาสใหค้รูร่วมกนัคิด    ตดัสินใจ      กาํหนดนโยบายและกิจกรรมการ 

บริหารในโรงเรียน  ในการวิจยัครังนีใช้พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่้ ้ วนร่วมของผูบ้ริหารตาม

แนวคิดของสวอนเบิร์ก (Swansburg) ซ่ึงประกอบดว้ย การไวว้างใจกนั ความยึดมนัผกูพนั ่ การ

ตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั  และความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน้            
      งานวิชาการ  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขอบข่ายของงานวิชาการท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้นคู่มือการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานท่ีเป็นนิติ้ ้ บุคคล  ซ่ึง

ประกอบดว้ย  หลกัสูตรสถานศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน   การวิจยัเพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ส่ือ นวตักรรม  เทคโนโลยเีพ่ือการจดัการศึกษา   

แหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษา   ระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษา  การให้

ความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน   การใหบ้ริการความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน   

งานวิชาการท่ีใหแ้ก่ บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หรือ หน่วยงานอ่ืน  

     สถานศึกษา หมายถึง  โรงเรียนของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ถึงระดับ

ประถมศึกษา  หรือถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ขยายโอกาส

ทางการศึกษา)  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซ่ึง

ประกอบดว้ยโรงเรียนในสงักดั  จาํนวน  3  อาํเภอ  คือ  อาํเภอไทรโยค  อาํเภอทองผาภูมิ และอาํเภอ

สงัขละบุรี 

  

   ส
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยันี ้   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม     ดงัน้ีปรัชญาการบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม   ความหมายของการมีส่วนร่วม  คุณลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจดัการศึกษา หลกัการกระจายอาํนาจ การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน และทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้อง  และไดศึ้กษาสาระสําคัญงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานวิชาการในเร่ือง

ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ  หลกัการบริหารงานวิชาการ  เทคนิคการบริหารงานวิชาการ

ขอ้มลูพืนฐานสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ้ ้ 3 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

ปรัชญาของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

      การบริหารแบบมีส่วนร่วม   เป็นผลมาจากวิวฒันาการของการศึกษาคน้ควา้ศาสตร์การ

บริหารในยคุต่าง ๆ ของมนุษย ์ท่ีมีความเพียรพยายามจะคิดหาวิธีมาพฒันายทุธศาสตร์ในการทาํงาน 

วิทยาการจึงมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา และเกิดแนวคิดเป็นทฤษฏีอยูเ่สมอ 

       หลกัการสาํคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การสร้างบรรยากาศในการทาํงาน

แบบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

รับผิดชอบสิงเหล่านี่ ้  จะทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความเขา้ใจในปัญหาของหน่วยงานสาํหรับการเพิม่

ค่าจา้งนนัมิใช่เป็นสิงจูงใจใหท้าํงานไดอ้ยา่งเต็้ ่ มท่ี แต่การใหร้างวลัดว้ยการชมเชย ยกยอ่ง ให้เกียรติ 

กลบัเป็นแรงกระตุน้สาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดพลงัต่าง ๆ ในการทาํงาน เม่ือประสบความสาํเร็จ 

คนทาํงานยอ่มมีความภาคภูมิใจ แมจ้ะมิไดรั้บเงินหรือค่าจา้งเป็นการตอบแทนก็ตาม 

 ในทางตรงกันขา้ม การทาํงานท่ีนายจ้างคิดคาํนึงแต่ผลประโยชน์ด้านเดียวด้วยการ

ทาํงานตามตาราง ทาํตามกรอบท่ีกาํหนด มีการควบคุมทงัเวลาและก้ ฎระเบียบ โดยมิให้ผูป้ฏิบติัมี

ส่วนร่วมในกิจการ องคก์ารยอ่มไม่สามารถพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ไดดี้ เพราะสมาชิกในหน่วยงาน

ไม่เข้าใจวตัถุประสงค์  และอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบาย  การยอมทําตามคาํสังของผูบ้ริหาร ่
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(Consent)จึงเป็นสิงท่ีจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้งทาํงานอยา่งฝืนใจ่  ดงันนั้ ผลผลิตท่ีไดจึ้งไม่ดีเท่าท่ีควร 

ทา้ยท่ีสุดในองคก์ารก็จะมีพฤติกรรมการทาํงานในลกัษณะทาํไปตามหน้าท่ีเท่านัน เป็นผลให้ขาด้

การแสดงความคิดเห็นริเริมสร้างสรรคใ์ด ๆ ่  

  จากหลกัการดงักล่าว สามารถประมวล เป็นปรัชญาการบริหารแบบมีส่วนร่วมดงัน้ี 

                  1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นการทาํงานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย   เปิด

โอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจในกระบวนการบริการ 

                  2.  โดยธรรมชาติแลว้มนุษยมี์ขอ้จาํกดัทางดา้นร่างกาย สติปัญญา  ความสามารถ  เศรษฐกิจ 

สังคม ฯลฯ  ทาํให้ไม่สามารถกระทาํสิงต่าง ๆ ให้สาํเร็จไดด้ว้ยคน ๆ เดียว ่   จึงตอ้งมีการร่วมแรง

ร่วมใจกนัแกปั้ญหาในขอ้จาํกดัดงักล่าว 

                  3.  การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหก้ารทาํงาน

มีประสิทธิภาพสาํเร็จตามเป้าหมาย  เพราะเป็นบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความผกูพนั  ทงัดา้นจิตใจ้  

อารมณ์ และสงัคมท่ีมีต่อกิจกรรมนนั ๆ จึงทาํใหก้ารลงทุนมีความเส่ียงนอ้ย้  

 จากปรัชญาทงั้   3  ประการน้ี  จึงเป็นแนวทางในการดาํเนินงานท่ีจะก่อให้เกิดผลดีใน

กิจกรรมต่าง ๆ และเป็นกลวิธีประการหน่ึงในการบริหารงานในทาํนองท่ีว่า “หวัเดียวกระเทียมลีบ”

หรือ “สองหวัดีกว่าหวัเดียว” หรือ “สองแรงแข็งขนั” ดงันัน มนุษยจ์ะอยู่อย่างโดดเด่ียวไม่ได้้   จึง

ตอ้งใชชี้วิตอยูร่่วมกนั   เพ่ือทาํกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น บริษทั หา้งหุน้ส่วน  สหกรณ์    สมาคม   ชมรม   

การเมือง การศึกษา เป็นตน้ซ่ึงความแตกต่างระหว่างการทาํงานคนเดียวกบัการทาํงานแบบรวมกลุ่ม

กนัสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัต่อไปน้ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                1 เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต, การบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินและราชกา่ ร  (กรุงเทพฯ :  บริษทับุ๊ค  พอยท ์ จาํกดั, 2547), 10-11.   
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                                        แสดงภาพการทาํงานของคนต่าง ๆ เก่ียวกบัการทาํงานแบบรวมกลุ่มกนั 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                สรุปไดว้่า ปรัชญาของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ท่ีเปิด

โอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 

แนวคดิของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดของการบริการในยคุปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บความนิยม

ทงัใน้ วงการธุรกิจ การบริหารราชการ และการบริการการศึกษาและอ่ืน ๆ ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกต่างกนั

ไป เช่น  ในการบริหารสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน เรียกว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียน้ ้

เป็นฐาน(School Based Management = SBM) การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วมบา้ง (Shared decision 

making) หรือการกระจายอาํนาจความรับผิดชอบ (decentralized authority) ฯลฯ การบริหารใน

องคก์ารธุรกิจเอกชน มกัใชค้าํว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษานิยมใชค้าํว่า

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่นกนั 

แผนก 
(ตนเอง) 

แผนก 
(ตนเอง) 

แผนก 
(ตนเอง) 

ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

ทาํคนเดียว 
(ตอ้งทาํทุกอยา่ง) 

หวัหนา้ 
(ตนเอง) 

ทาํงานหลายคน 
(ร่วมกนัทาํงาน-แบ่งงานกนัทาํ) 

 

หวัหนา้ 

 

รองหวัหนา้ 

ฝ่าย ฝ่าย 

แผนก แผนก แผนก แผนก 
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   พฒันาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารเกิดขึน้ เน่ืองจากความพยายาม

ของผูบ้ริหารจัดการท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีทาํให้ผลงานมีทังประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ  ้

ทาํงานไดร้วดเร็ว ประสบความสาํเร็จโดยใชเ้วลา  วสัดุอุปกรณ์   แรงงาน  และงบประมาณท่ีน้อย

ท่ีสุด  พฒันาการของการบริหารโดยสรุปมีดงันีคือ้   

   1.  ก่อนปฏิวติัอุตสาหกรรม การผลิตและการบริโภคเกิดในครอบครัว   

   2.  ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม การผลิตใชแ้รงงานคน และมีการแบ่งงานกนัทาํเฉพาะดา้น 

   3.  ระหว่าง ปฏิวติัอุตสาหกรรมเกิดแนวความคิดการบริหารตามหลกัวิทยาศาสตร์  ผูน้าํ

ทางความคิดน้ี  คือ   เทเลอร์ (Taylor)   และกิลเบอร์ธ(Gilbert)    มีการคน้ควา้ทดลองโดยใชว้ิธีทาง

วิทยาศาสตร์ เพ่ือสรุปใหไ้ดว้ิธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุด การศึกษาทดลองพบเง่ือนไขการศึกษาเชิงมนุษย์

สมัพนัธ ์    

   4.  แนวความคิดเชิงระบบ เป็นยคุใหม่  ในการบริหารท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัจิตใจ

ของผูป้ฏิบติั   ซ่ึงเป็นหลกัการตามแนวความคิดเชิงมนุษยส์มัพนัธ ์    ดงันนัผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงั้

ปัจจยัอ่ืน ๆ ต่อผูป้ฏิบติังานดว้ย    

   ในปัจจุบนันกับริหารไดพ้ยายามหาวิธีการท่ีจะพฒันาการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึน และพบว่าวิธีการดั้ งกล่าวคือ การบริหารท่ีตอ้งไดท้งัมือ หวัใจและความคิดโดย้

การบริหารท่ีให้ผูป้ฏิบัติมีส่วนร่วมในการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงักล่าวข้างตน้นี   ้

แพร่หลายในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จ     ทาํให้ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพ   

สร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้  และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

   สาํหรับในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาไดพ้ยายามแสวงหานวตักรรม   และวิธีการ

ต่าง ๆ มาใชเ้พ่ือการจดัและบริหารการศึกษา  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1960-1979 ไดมี้ความพยายาม  ปรับปรุงหลกัสูตรและวิธีจดัการเรียนการสอน

แบบใหม่ ๆ แต่ผลยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จนกระทงัถึงช่วงทศวรรษ ่ 1980 ความสาํเร็จในการพฒันา

องคก์ารดา้นอุตสาหกรรมและการพาณิชยก์ลยทุธใ์นการทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพในการทาํงาน  

ทาํให้ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพผูเ้ก่ียวขอ้งได้ชดัเจน ประสบความสําเร็จอย่างมาก  คือ  วิธีการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม ลกัษณะเด่นของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การกระจายอาํนาจ ในการ

บริหารไปยงัผูป้ฏิบัติ ดังนัน้ ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึน จึง้

ปรับเปล่ียนวิธีการท่ีเคยเป็นอยู่เฉพาะการปรับปรุงการเรียนการสอนไปมุ่งปรับโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียนทงัโรงเรียนเสียใหม่ กระจายอาํนาจบริหารและการจดัการศึกษาไปยงัโรงเรียนให้้

มากท่ีสุด   และผูป้ฏิบติัในโรงเรียนมีบทบาทร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานในระดบั

โรงเรียนโดยตรง แนวคิดดงักล่าวก่อใหเ้กิด  การปฏิรูปการบริหารจดัการโรงเรียนโดยกระบวนการ
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การตัดสินใจร่วม (Share decision making movement) ขึนในช่วงปลายทศวรรษ ้ 1980 อย่าง

กวา้งขวางในสหรัฐอเมริกา2 

   แมว้่าการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์จะทาํลายคุณค่าของประชาธิปไตย   เพราะพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานอย่างเดียว โดยไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตามในขอ้เท็จจริงแลว้ 

แนวคิดบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มิไดมี้แต่ผลในทางลบเท่านนั มีบางประการท่ีก่อให้เกิดผลดีต่อการ้

บริหารการศึกษา เช่น การจดัสรรงบประมาณ การควบคุมการเงิน การควบคุมบุคลากรท่ีเฉ่ือยชา

หรือหยอ่นสมรรถภาพ เป็นตน้ สิงเหล่านีตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพดว้ยก่ ้ ารเปรียบเทียบการลงทุน

กบัผลผลิตทางการศึกษา ดงันนั การบูรณาการโดยนาํแนวคิดของทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์้

มาผสมผสานกบัแนวคิดของทฤษฎีอ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใชใ้นการศึกษา จึงเป็นสิงท่ีผูบ้ริหารควร่

ตระหนกัและพึงสงัวรณ์เป็นอยา่งยง่ิ 

    จากแนวคิดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม   เป็นลกัษณะการทาํงานท่ี

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิด   การตดัสินใจ   และร่วมรับผดิชอบ

งาน 

 

ความหมายของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

   ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม      ไดมี้หลายท่านใหค้วามหมายท่ีแตกต่างกนั

ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละกลุ่มเป้าหมายนนั ๆ ดงันนัจึงมีนกัคิดท่ีสาํคญัหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย้ ้

ไวด้งัน้ี 

    การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ  กระบวนการของการให้ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชามีส่วน

เก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ PM  เน้นการมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแข็งขนัของบุคคล PM  ใช้

ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกปั้ญหาของการบริหารท่ีสาํคญั PM  

อยู่บนพืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหน้าท่ีการ้

บริหารของพวกเขาใหเ้ขา้กบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของพวกเขา  ประการสุดทา้ย PM  ตอ้งการให้ผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัขององค์การ  ไม่ใช่

                                                
 
                    2 ทิพวรรณ  จนัทร์สถิตย,์“การบริหารแบบมีส่วนร่วม,” วารสารวิชาการสถาบนัราชภฏั

ธนบุรี  3, 1 (มกราคม – ธนัวาคม 2546) : 14. 
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เพียงแต่สมัผสัปัญหาหรือแสดงความห่วงใย  เราจะพิจารณาถึงรายละเอียดของสัญลกัษณ์เหล่านีแต่้

ละอยา่ง3 

 ธงชยั  สันติวงษ์ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การท่ีผูบ้ริหาร

หรือเจา้ของกิจการ  ใชว้ิธีการแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานดา้น

ต่าง ๆ  เช่น การใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผน  ช่วยเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ

ของบริหาร    ตลอดจนการให้โอกาส  และอิสระกบักลุ่มท่ีจะตดัสินใจทาํงานเองภายใตเ้ป้าหมาย

และนโยบายท่ีมอบหมายไวใ้หก้วา้ง4 

 คริส  อากีริส (Chris  Argyris) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการจูงใจใหผู้ร่้วม

ปฏิบัติงานในองค์การไดมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมมือในการพฒันา

องคก์ารท่ีปฏิบติัอยูด่ว้ยความเต็มใจ5  

   สาํนักงานสภาสถาบนัราชภัฏ ได้ให้ความหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  

การดาํเนินการของฝ่ายบริหารท่ีจะจูงใจให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบติังานในองค์กรไดมี้ส่วนร่วมในการ

เสนอแนะ  ร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  และร่วมพฒันางานดว้ยความเต็มใจ  อุทิศแรงกาย  แรงใจ  มุ่งมน่ั

ต่องานเสมือนว่าตนเองเป็นเจา้ขององคก์รนนั้ 6 

   ชาญชยั  อาจินสมาจาร ไดก้ล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วม

ของพนกังานในการตดัสินใจในองคก์รท่ีมีผลกระทบต่อทั้งองคก์รและงานของเรา  และทาํใหม้ัน่ใจ

ว่า  องค์กรของตัวเองมีเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเขา

ใหบ้ริการ7 

                                                
                 3 สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพมหานคร :  บริษทั สาํนกัพิมพ์

บรรณกิจ 1991  จาํกดั,2545), 1. 

                 4 วินัย  ดิสสงค์, การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาและ

พฒันาผลงานทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร.บริษทันกัพิมพธ์ารอกัษร 

จาํกดั, 2550), 49. 

                 5 จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา,  พิมพค์รังท่ี ้ 2 

(กรุงเทพมหานคร: บริษทับุ๊คพอยท ์ จาํกดั, 2547), 166. 

                 6 สภาสถาบนัราชภฎั.สาํนกังาน.กระทรวงศึกษาธิการ.เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบ

การศึกษาชุดวิชาหลกัเทคนิคการบริหารและการวางแผน.(กรุงเทพ ฯ : ม.ป.ท., 2546). (อดัสาํเนา) 

                 7 ชาญชยั อาจินสมาจาร.สู่ทิศทางใหม่ของการบริหารการศึกษา (ม.ป.ท., 2547), 5. 
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  ธีระ   รุญเจริญ  ไดส้รุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้่า  การท่ีผูบ้ริหาร

เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจร่วมกนั  ร่วมรับผิดชอบ

ในการบริหารงานบางอยา่ง  เพ่ือประโยชน์ในการระดมกาํลงัความคิดและแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของ

ผูบ้ริหาร8                 

  สนัติ  บุญภิรมย ์ไดใ้หท้รรศนะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่  การดาํเนินงานของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมองเห็นว่าบุคลากรทุกคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั โดยนาํความสามารถ

ของแต่ละบุคคลมาใชป้ระโยชน์ให้คุม้ค่าภายใตบ้ริบทของสถานศึกษานัน ๆ้  ทงันีโดยมีความเช่ือ้ ้

พืนฐานว่า ตามลาํพงัเพียงแต่ผูบ้ริหารผูเ้ดียวยอ่มมีขอ้จาํกดั   ภายใตข้อ้จาํกดัดงักล่าว้   สามารถแกไ้ข

ไดโ้ดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีศกัยภาพทางการบริหารเป็นทวีคูณ9   

  จนัทรานี  สงวนนาม  กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีบุคคลไดมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน   ทงัในดา้นการแสดงความคิดเห็้ น การตดัสินใจและการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการประเมินผล10   

 ยทุธศิลป์  พานนนท ์ ไดส้รุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงการเขา้มามีส่วนร่วม

ของบุคคล  กลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัท่ีเขา้มาร่วมคิด   ร่วมริเร่ิม   เริมวางแผน ่   ร่วมพฒันา   

ร่วมแกปั้ญหา   ร่วมช่ืนชม  ร่วมประเมินผล และร่วมรายงานดว้ยความเต็มใจ  เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแนวทางท่ีกาํหนดไว้11 

    สรุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง    การท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานนนัมา้

ร่วมกนัทาํ  ร่วมกนัคิด   ทาํดว้ยความเต็มใจ  จนงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตงัไว ้้  

 

 

                                                
                  8 ธีระ  รุญเจริญ, สู่ความเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  (กรุงเทมหานคร : ขา้วฟ่าง, 

2548), 13. 

                9 สนัติ  บุญภิรมย,์นวตักรรมการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : บริษทับุ๊คพอยท ์ 

จาํกดั, 2552), 2.  

                10 จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา, พิมพค์รังท่ี ้ 2  

(กรุงเทพมหานคร: บริษทับุ๊คพอยท์  จาํกดั,  2547), 167. 

             11ภูวณัฐสร์  หนูมาก,  “กระบวนการการมีส่วนร่วมของบา้น วดั โรงเรียน(บวร) ต่อการ

พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ” (วิทยานิพนธส์งัคมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย 

สวสัดิการสงัคม)  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 18. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

                                                                                                                                                         25 

คณลกัษณะของการบริหารแบบมส่ีุ วนร่วม  

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บความนิยมในการบริหารในปัจจุบนั 

เพราะสอดคลอ้งกบัแนวคิดประชาธิปไตย  และสิทธิมนุษยชน    จึงเป็นกระแสท่ีมีความสาํคญัยงิใน่

ปัจจุบนั ลกัษณะสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีดงัน้ี 

 1.  เป็นกระบวนการใหผู้บ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ  

 2.  เป็นส่วนร่วมอยา่งแข็งขนับุคคล       

 3.  ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของการบริหาร 

 4.  ผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

   5.  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงหลากหลาย  

 อิระวชัร์ จนัทรประเสริฐ การมีส่วนร่วมมีหลายลกัษณะเช่นไดก้ล่าวไว ้ คือ  

 1.  การมีส่วนร่วมในลกัษณะตวับุคคล  ใหค้วามสาํคญักบัปัจเจกบุคคล ทีเขา้มามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ 

                 2.  การมีส่วนร่วมในลกัษณะกิจกรรมของกลุ่ม  ท่ีมุ่งสร้างพืนฐานอาํนาจจากการสร้าง้ กลุ่ม

และโครงสร้างภายในหน่วยงาน 

 3.  การมีส่วนร่วมในลกัษณะโครงการ ใหค้วามสาํคญัท่ีการจดัโครงการอนัก่อใหเ้กิดการ

มีส่วนร่วมท่ีดี   โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย  การถ่ายทอดระบบเทคนิคความรู้  การกระจายอาํนาจสู่

ประชาชน 

   4.  การมีส่วนร่วมในลกัษณะสถาบนั    ใหค้วามสาํคญัท่ีการจดัโครงการอนัก่อใหเ้กิดการ 

เปล่ียนแปลงทางสถาบนั  มีการถ่ายเทหรือขยายโครงสร้างทางอาํนาจของกลุ่มผลประโยชน์และ 

ชนชั้นทางสังคม 

 5.  การมีส่วนร่วมในลกัษณะนโยบาย  เนน้เร่ืองการยอมรับ และหลกัการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน  และผูเ้สียเปรียบในสงัคมแลว้นาํมากาํหนดแผนงานนโยบายระดบัชาติ12 

 

ลกัษณะการมส่ีวนร่วม 

 ลกัษณะหรือรูปแบบของการเขา้ไปมีส่วนร่วมนนั ้  สามารถพิจารณาไดห้ลากหลาย   ซ่ึง 

ข้ึนอยูก่บัว่าเราจะสนใจดา้นใด  บางท่านพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม  เช่น  การเลือกตงั ้  

การประชุม บางท่านก็พิจารณาในเชิงบริหาร เช่น การมีส่วนร่วมในแนวราบ - แนวดิง เป็นตน้่   

                                                
                 12 เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต, การบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม :  ประชาชน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินและราชการ่   (กรุงเทพมหานคร : บริษทับุ๊ค  พอยท ์ จาํกดั, 2547), 14.   
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 อาร์นสไตน์   เห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะมากนอ้ยเพียงใด  ใหพิ้จารณาว่าผูน้าํเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้ไปร่วมในการใชอ้าํนาจและมีบทบาทในการควบคุมไดเ้ท่าใด  ซ่ึงเป็นขอ้บ่ง

บอกถึงภาวะผูน้าํท่ีเป็นประชาธิปไตย (Democratic Leadership) ว่ามีสูงหรือตํ่า  อาร์นสไตน์ไดใ้ช้

อาํนาจการตดัสินใจเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นขนับนัได้  (Participation 

Ladder) 8 ขนั และใน ้ 8 ขนั จดัไดเ้ป็น ้ 3 กลุ่ม หรือ 3 ประเภท ดงัน้ี 

 

แสดงบนัไดของลกัษณะการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   จากภาพประกอบ บนัไดขนัท่ี ้ 1-2 รวมเรียกว่าขนัการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม ้

หมายถึง ประชาชนยงัไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง 

  ขนับันไดท่ี ้ 3-5 รวมเรียกว่า ขันการมีส่วนร่วมระดับพอเป็นพิธีหรือการมีส่วนร่วม้

บางส่วน หมายถึง เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดใ้นบางส่วนบางเร่ืองเท่านัน้   เพราะ

บางส่วนผูมี้อาํนาจเต็มสงวนเอาไวแ้ต่ก็นบัว่ายงัดีกว่าขนัท่ี้  1-2 

 บนัไดขนัท่ี ้ 6-8 รวมเรียกว่า ขนัการมีส่วนร่วมระดบัอาํนาจของประชาชน้  ซ่ึงเป็นระดบั

ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากโดยพฒันาจากขนัท่ี ้ 6,7 จนถึงขนัท่ี ้ 8  ขนัควบคุมโดย้

ประชาชนเป็นการใชอ้าํนาจตดัสินใจของประชาชนโดยตรงหรือผา่นตวัแทน   

การมีส่วนร่วมระดบัอาํนาจเป็น

ของประชาชน 
(Degree of Citizen Power) 

การมีส่วนร่วมระดบัพอเป็นพิธี

หรือการมีส่วนร่วมบางส่วน 
(Degree of Tokenismor 
Partial Participation)  

การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม 
(Pseudo-Participation or Non-
Participation) 

ขนัจดัฉาก้  
(Manipulation) 

ขนัควบคุมโดยประชาชน้  
(Citizen Control) 

ขนัมอบอาํนาจ้  
(Delegated Power) 

ขนัเป็นหุน้ส่วน้  
(Partnership) 

ขนัปลอบใจ้  
(Placation) 

ขนัใหค้าํปรึกษา้  
(Consultation) 

ขนัแจง้ข่าวสาร้  
(Informing) 

ขนับาํรุงรักษา้  
(Therapy) 

   ส
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 บนัไดแต่ละขนัมีรา้ ยละเอียดดงัน้ี 

                1.  ขนัจดัฉาก ้ (Manipulation) เป็นการเขา้มามีบทบาทในกิจกรรมหน่ึง ๆ โดยมิไดมุ่้งหวงั

จะเขา้มาเพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหาร   แต่แฝงพฤติกรรมไวเ้พียง เพ่ือตอ้งการแสดงหรืออวดตนเอง

ใหค้นอ่ืนสนใจหรือรู้จกัเท่านนั คลา้ยกบัการจดัฉากแสดง ้ บางท่านเรียกว่าขนัหุ่นเชิดขนับาํรุงรักษา้ ้  

                2.  ขนับาํรุงรักษา ้ (Therapy) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้าํมีความมุ่งหวงัท่ีจะใหทุ้กคนเช่ือฟังและ

ปฏิบติัตามท่ีผูน้าํตอ้งการคลา้ย ๆ กบัหมอรักษาคนไข ้    เม่ือวิจยัโรคแลว้ก็สงัยาใหรั้บประทานและ่

ใหพ้กัผอ่น คนไขจ้ะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเดียว 

               3.  ขนัแจง้ข่าวสาร ้ (Informing) เป็นลกัษณะท่ีผูน้าํเปิดโอกาสใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารเพียงเลก็นอ้ย  คลา้ยกบัเม่ือมีการประชุม     ประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูพ้ดู       เพ่ือแจง้

นโยบายวิธีการดาํเนินงาน  เป้าหมาย ฯลฯ  เป็นส่วนใหญ่เพียงผูเ้ดียว   แต่จะเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุม

ซกัถามขอ้สงสยัในตอนทา้ย   แลว้ก็ปิดการประชุม         ซ่ึงจะเป็นลกัษณะเช่นเดียวกนักบัเจา้หนา้ท่ี

ประชาสมัพนัธท่ี์มีหนา้ท่ีคอยแจงตอบคาํถามของผูม้าติดต่องานเท่านนั้      ไม่มีการเสวนากนัไปมาก 

กว่าน้ี 

 4.  ขนัใหค้าํปรึกษา ้ (Consultation)  การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ี เหมือนกบัการนิเทศงาน

ของผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งาน เม่ือผูร่้วมงานแสดงความเห็นอะไรผูบ้ริหารจะรับฟังแต่จะปฏิบติัตาม 

หรือไม่ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง อยา่งไรก็ตาม    วิธีการนีเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมมากกว่าขั้ ้นแจง้ข่าวสาร

(Informing)  

5.  ขนัปลอบใจ ้ (Placation)เป็นลกัษณะท่ีผูน้าํทาํทีเห็นดว้ยมีท่าทีคลอ้ยตามมีความเห็นใจ 

หรือกระตือรือร้นท่ีจะทาํตามขอ้เสนอของผูต้ามคลา้ย ๆ  กบัการปลอบใจใหก้าํลงัใจผูมี้ปัญหา    แต่

ในส่วนลึกมิไดเ้ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอนนั้  ๆ เลย     ซ่ึงอาจเป็นเพราะขอ้เสนอแนะนนั้    ไม่ตรงกบัแนว 

ความคิดของผูบ้ริหารก็ได ้ 

 6.  ขนัเป็นหุน้ส่วน ้ (Partnership)เป็นการมีส่วนร่วมท่ีผูน้าํเปิดโอกาสใหผู้ต้ามมีส่วนร่วม 

คิด ร่วมทาํ และร่วมตดัสินใจ คลา้ย ๆ กบัการดาํเนินกิจกรรมของหา้งหุน้ส่วน 

                7.  ขนัมอบอาํนาจ้  (Delegated Power)   เป็นการท่ีผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ี   ใหผู้ต้ามปฏิบติังาน

แทน การมอบอาํนาจเช่นนีผูป้ฏิบติังานมีอาํนาจหนา้ท่ีเท่ากบัผูท่ี้มีอาํนาจทุกประการ และมีอิสระใน้

การแสดงความสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ี    ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้อบอาํนาจเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริหาร

นบัว่าเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึน้  

 8. ขนัควบคุมโดยป้ ระชาชน (Citizen Control) เป็นลกัษณะท่ีผูน้าํเปิดโอกาสใหผู้ต้ามเขา้

มามีส่วนร่วมตดัสินใจในกระบวนการบริหารอย่างแทจ้ริง มีอาํนาจและบทบาทหน้าท่ีในองค์กร

มากท่ีสุด บางท่านเรียกขนันีว่ามีอาํนา้ ้ จและควบคุม (Power and Control)  

   ส
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 เบรนส์ (Brenes) กล่าวไวด้งัน้ี 

 1.  ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีส่วนร่วม   โครงการควรตอ้งใหผู้มี้ส่วนได ้– เสียเขา้มา

มีส่วนใหต่้อเน่ืองตามวงจรชีวติของโครงการ   ตงัแต่เริมตน้จนโครงการยติุ้ ่    หรือหากคณะผูบ้ริหาร

เห็นว่าเหมาะสมก็ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแต่ละคนเก่ียวขอ้งดว้ยจริง ๆ เท่านนัก็ได้้  

 2.  การมีส่วนร่วมนนั มีมิติทงัดา้นปริมาณและคุณภาพโดย้ ้  1) ทางดา้นปริมาณถา้มีคนมา

มีส่วนร่วมมากก็ทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างกนัดีขึนมาก ้     จากนนัทาํใหอ้งคก์รทางสงัคมก่อตวัขึน  ้ ้

2) ทางดา้นคุณภาพควรใหมี้ส่วนร่วมมีมิติท่ีจะขดัขวางความสมัพนัธท่ี์ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างบุคคล 

หรือความเป็นนาย - บ่าวกนั ใหมี้ส่วนร่วมเสมอภาคกนั จึงถือว่ามีคุณภาพดี  

 3.  จดัใหมี้ส่วนร่วมเป็นเป้าหมายหลายทาง (an end) หรือจะใหเ้ป็นแนวทาง(a mean) คือ 

จะใหเ้พียงบุคคลต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งก็พอใจคิดว่าบรรลุวตัถุประสงคบ์างสิงแลว้่   หรือพิจารณาว่า

การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางท่ีตอ้งการทาํใหดี้ 

                 4.  การมีส่วนร่วมนีตามธรรมชาติอาจเกิดขึนไม่้ ้ สม ํ่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได ้ เช่น  เวลา 

เกิดภยัพิบติัคนก็มาช่วยกนั เม่ือหมดภยัแลว้ก็แยกกนักลบัไปเช่นเดิม แต่ถา้ตงัองค์กรป้ ระชาชนเขา้

มามีส่วนร่วม   แกปั้ญหาภยัพิบติัต่าง ๆ ในพืนท่ีกวา้งขวางขึน้ ้    อาจตอ้งการตวัแทนประชาชนมี

ส่วนร่วมในเวลาท่ียาว นานขึน และอาจใชว้ิธีการมีจดหมายข่าวแจง้เร่ืองไปยงัประชาชนทวัไปก็ได้้ ่  

 5.  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสงัคมและทางการศึกษา  ซ่ึงหากเกิดได ้ คือ  ใหมี้

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัไปดว้ย   จะเป็นเสมือนการใหเ้กิดการศึกษาแก่สงัคมไปในขณะ 

เดียวกนั แต่หลายโอกาสตอ้งใหเ้กิดความพร้อมในแต่ละเร่ือง ตอ้งใชเ้วลารอคอยบา้งเช่นกนั 

                 6.  สถานการณ์การมีส่วนร่วมนนั ้   ตอ้งคาํนึงว่าการมีส่วนร่วมท่ีแข็งขนั   มิใช่เกิดขึนจาก้

การออกคาํสงัแต่จะตอ้งสร้างขึนเอง ่ ้ การมีส่วนร่วมมกัตอ้งใชค้วามพยายามใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั    เกิดแนวคิดประชาสงัคม   มีจิตสาํนึกสาธารณะ   เคารพความหลากหลายทางความคิด  

เพราะทาํใหมุ้มมองกวา้งขึน้   และเกิดความรอบคอบขึนจะเป็นวิถี้ ชีวิตประจาํวนัของประชาชน 

                 7.  คณะผูบ้ริหารควรมีส่วนร่วมพิจารณาเพ่ือวางแนวดาํเนินการ ให้เหมาะสมว่าจะให้

บุคคลใด ทาํอะไร โดยคณะผูบ้ริหารมีส่วนร่วมนนั ควรมีตวัแทนผูไ้ดรั้บผลกระทบในจาํนวนมาก้

พอควร และใหมี้ความหลากหลายมากพอ 

                 8.  การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วม    จะทาํใหชุ้มชนไดรู้้สภาพท่ีเป็นจริงมาก

ขึน การมีส่วนร่วมเพ่ือคน้หาปัญหา้    ทาํใหเ้ม่ือเห็นปัญหาแลว้จะย ํ้าความมุ่งมนัท่ีจะคิดหาทางแกไ้่ ข

ดว้ยกนั และร่วมแกปั้ญหานนั ๆ ได ้จะทาํ้ ใหเ้ป็นบทเรียนท่ีจะแกปั้ญหาต่อไปได ้

 9.  คนท่ีอยูร่่วมกนัในชุมชนส่วนใหญ่มิไดใ้ชชุ้มชนเป็นเพียงท่ีรวมคน  คลา้ยเอากอ้นหิน

มากองรวมกนัเท่านนั แต่คนในชุมชนหน่ึง ๆ มกัมีความผกูพนัเอืออาทรต่อกนั มีค่านิยมร่วมกนัควร้ ้

   ส
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ทาํใหก้ารมีส่วนร่วม  มีลกัษณะเป็นอารมณ์ขนัประกอบไปบา้งเพราะในสงัคม โดยการมีอารมณ์ขนั

จะช่วยใหบ้รรยากาศมีส่วนร่วมเกิดขึนไดดี้้    ดงันนัในการป้ ระชุมถา้ใชอ้ารมณ์ขนั  ดนตรี   เกมกีฬา 

เขา้ร่วมดว้ยจะสร้างอารมณ์การมีส่วนร่วมใหเ้พิมขึนได้่ ้ 13 

  สรุปได้ว่า ลกัษณะการมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปตามวตัถุประสงค์จากระดบับุคคล 

สถาบนั ไปถึงระดบันโยบายตามบทบาทหน้าท่ี แต่การมีส่วนร่วมย่อมเริมตน้จากเฉพาะตวัหรือ่

ปัจเจกบุคคล คือ ต้องมีการยอมรับด้วยกันก่อนจึงนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงจะส่งผล

ความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมในท่ีสุด 

 

กรอบแนวคดิของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

  ลอวเ์ล่อร์(Lawler) ไดเ้สนอกรอบความคิด ซ่ึงเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการ

มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (high – involvement management) ว่าเป็นการทาํให้สมาชิกทุกคนใน

องค์การมีส่วนร่วมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแก้ปัญหาและการสร้าง

ความสาํเร็จในองคก์าร ซ่ึงตอ้งอาศยัการกระจาย (decent validation) สิงต่อไปนีลงสู่ระดบัล่างอย่าง่ ้

ทวัถึงทงัองคก์ร คือ่ ้  

  1.  สารสนเทศ (information) เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํให้บุคลากร ซ่ึงมีส่วนร่วมและมี

อาํนาจในการตดัสินใจไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิงแวดลอ้ม กลยุทธ์ ระบบงาน ่  ระดบัและ

ชนิดของผลงานท่ีตอ้งการ 

  2.  ความรู้และทกัษะ (knowledge and skills)   เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับประสิทธิผลของงาน่

และความสาํเร็จขององคก์าร  เป็นความรู้และทกัษะในการบริหารและปฏิบติังาน 

  3.  อาํนาจ (power) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัการตดัสินใจ      ในกระบวนการกาํหนดนโยบายและ 

กลยทุธ ์การปฏิบติังานและการประเมินผลงาน 

  4.  รางวลั (rewards) เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ โดย 

การใหร้างวลันนัขึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานและความสาํเร็จขององคก์าร้ ้  

   การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีทาํให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจมี

ความสามคัคีกนั เป็นการปรับโครงสร้างขององค์การ   และปรับกระบวนการบริหารสู่ระดบัล่าง

ตลอดทวัองคก์าร แนวคิดนีไดแ้พร่เขา้สู่องค์การธุรกิจและองค์การทางการศึกษามากขึน ่ ้ ้   และได้

                                                
                  13นริทร์ชยั พฒันพงศา, แนวทางการมีส่วนร่วม  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2547), 15-17. 
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กลายเป็นส่วนสาํคญัท่ีเป็นหัวใจในแนวคิดเองการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (school based 

management) ในท่ีสุด 14 

 

รปแบบการมส่ีวนร่วมู  

  นเร เหล่าวิชยา กล่าวว่าองคก์ารมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบ 

  1.  การมีส่วนร่วมทางตรง ไดแ้ก่  การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาโดยตรงดว้ย

ตนเองในลักษณะต่าง ๆ เช่น ร่วมเป็นกรรมการบริหารโครงการให้ข้อคิดเห็น การให้ความ

ช่วยเหลือในการดาํเนินโครงการ 

  2.  การมีส่วนร่วมทางออ้ม ไดแ้ก่ การเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยผา่นองคก์าร ผูแ้ทน เช่น ให้

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะผา่นหวัหนา้งานหรือคณะกรรมการดาํเนินโครงการ15 

   ดงันนัเม่ือพิจารณาโดยหลกัใหญ่ ๆ น่าจะสรุปไดว้่ารูปแบบการมีส่วนร่วมมี ้ 2 รูปแบบ 

คือ การมีส่วนร่วมทางตรง ไดแ้ก่  การเขา้ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมโดยตรงดว้ยตนเอง  และการมี

ส่วนร่วมทางออ้ม ไดแ้ก่ การเขา้ไปมีส่วนร่วมผา่นทางผูแ้ทนองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

กระบวนการ/ขั้นตอนการมส่ีวนร่วม 

  อิระวชัร์  จนัทรประเสริฐ  กล่าวว่าในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือหลายเร่ือง

ร่วมกนัใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายในการพฒันาท่ีกาํหนดไว ้คือ 

  1.  ร่วมกนัทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้  

  2.  ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพ่ือแกไ้ขและลดปัญหา  หรือสร้างสรรค ์

สิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์่ กร 

  3.  ร่วมวางแผนนโยบาย  แผนงาน โครงการ  หรือกิจกรรม    เพ่ือจดัและแกไ้ขปัญหา

ขององคก์ร 

  4.  ร่วมตดัสินใจเพ่ือใชท้รัพยากรมีจาํกดัให้ผลประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

  5.  ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                                
                 14 อุทยั  บุญปรเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2542), 36. 

                 15 มยรีุ  ตนัติยะวงศษ์า “รูปแบบการมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสงฆใ์นกิจกรรม 

5 ส.”  (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 29. 
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  6.  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  7.  ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล  และร่วมบาํรุงรักษาโครงการผลิตกิจกรรมท่ีทาํไวใ้ห้

ใชป้ระโยชน์ได ้

  อรพรรณ ภมรสุวรรณ กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมเป็น 4 ประเด็น ร่วมตดัสินใจ ร่วม

ปฏิบติัการพฒันา ร่วมใหผ้ลประโยชน์ และร่วมประเมิน  

  1.  ร่วมคิด คือ ร่วมประชุม    ในการวางแผนโครงการ   ดาํเนินการติดตามตรวจและดูแล

เพ่ือใหกิ้จกรรมโครงการไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

                  2.  ร่วมตดัสินใจ คือเม่ือมีการประชุมหารือแลว้จะตอ้งร่วมในการตดัสินใจเลือกกิจกรรม

กิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นว่าดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุด 

  3.  ร่วมปฏิบติัคามโครงการ 

  4.  ร่วมติดตามและประเมินผล 

  สนิท สุทนต ์ กล่าวว่าการมีส่วนร่วมมีความสาํคญัทุกขนัตอนของการทาํงานไดแ้ก่้  

  1.  ร่วมริเริม คือ เป็นผูริ้เริมใหก้ารดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันา่ ่  

                  2.  ร่วมนาํทางความคิด คือ เป็นผูน้าํทางความคิด ทางการกระทาํ ทางกระตุน้ในกลุ่ม 

สมาชิกใหเ้ห็นความสาํคญัของกิจกรรมท่ีทาํ 

  3.  ร่วมเป็นกรรมการและร่วมเป็นสมาชิก คือ เป็นผูร่้วมอยูใ่นคณะทาํงานทุกขนัตอน้  

  4.  ร่วมชกัชวนหรือเป็นผูร่้วมแนะนาํใหผู้อ่ื้นเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

                  5.  ร่วมประชุม คือ เขา้มาประชุมหาแนวทาง หรือวางแผนงานและนโยบาย 

                  6.  ร่วมแสดงความคิดเห็น คือ ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ  

  7.  ร่วมประสานงาน คือ ร่วมประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือหน่วยงาน องคก์รต่าง  ๆ

                  8.  ร่วมแรง คือ เขา้ร่วมทาํงานท่ีตอ้งออกแรงกายแรงใจในการดาํเนินงาน 

                  9.  ร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ คือ นาํวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีตนมีอยูเ่ขา้สมทบสนบัสนุน 

                 10.  ร่วมประเมินผล คือ เขา้ร่วมตรวจสอบในการดาํเนินงาน 

                 11.  ร่วมติดตามผล คือ ติดตามผลการดาํเนินงานตามโครงการทุกขนัตอน้  

                 12.  ร่วมดูแลรักษา ทะนุบาํรุง หรือร่วมเป็นเจา้ของ 

 โคเฮน และ อฟัฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff) แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด 

 1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ประกอบดว้ย 3 ขนัตอนคือ้  ริเริมตดัสินใจ่   การดาํเนิน 

การตดัสินใจ   และตดัสินใจปฏิบติัการ 

                 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั   ประกอบดว้ย   การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรการบริหาร

และการประสานงาน 
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                 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์

                 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ดงันนัการมีส่วนร่วมควรเริมตงัตน้กระบวนการ ้ ้่  คือ  ตงัแต่การกาํหนดปัญหาเพ่ือนาํไปสู่้

การร่วมคิดหาทางเลือก ในการแกปั้ญหา ร่วมวางแผนในการแกไ้ขปัญหาแลว้  ร่วมตดัสินใจร่วมรับ

ผลประโยชน์ และสุดทา้ยร่วมในการประเมินผลดว้ยกนั 

 

ปัจจยัที่มผีลต่อการมส่ีวนร่วม 

 วรรณนิการ์   ภูมิวงศพิ์ทกัษ ์แบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม  ใหช้ดัเจนมากยงิขึน โดย่ ้

แบ่งออกเป็นปัจจยัหลกั ๆ 2 ปัจจยั คือ  

 1.  ปัจจยัทางบุคคลและทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยเพศ  อาย ุ ภูมิลาํเนา  ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส  สถานภาพในครอบครัว  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  รายได ้  สถานท่ีทาํงาน 

และระยะเวลาในการประกอบอาชีพในชุมชน 

 2.  ปัจจยัทางสงัคมประกอบดว้ย   ความตอ้งการเกียรติท่ียกยอ่งจากบุคคลอ่ืน   การไดรั้บ

การชกัจูงจากผูน้าํในชุมชน  การไดรั้บการชกัจงูจากเพื่อนบา้น  การไดรั้บการชกัจูงจากเจา้หนา้ท่ีใน

โครงการ  ความตอ้งการการเป็นกลุ่มเป็นพวก    เคยมีกิจกรรมแกปั้ญหาร่วมกนัมาก่อนการคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ตอบแทน ความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีดีของคนในชุมชน 

 โคเฮน และอฟัฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff)  กล่าวถึงปัจจยัการมีส่วนร่วมไว ้ไดแ้ก่ 

1.  อายแุละเพศ 

2.  สถานภาพในครอบครัว 

                 3.  ระดบัการศึกษา 

4.  สถานภาพทางสงัคม เช่น ศาสนา ชนชนัทางสงัคม้  

5.  อาชีพ 

6.  รายไดแ้ละทรัพยสิ์น 

  7.  ระยะเวลาในทอ้งถินและระยะเวลาท่ีอยูใ่นโครงการ่  

                 8.  พืนท่ีดินท่ีครอบครัว และสถานภาพการทาํงาน้  

  เมอร์ริล แซน (Merrin Sand) แบ่งปัจจยัท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

1. ลกัษณะขององคก์าร   โครงสร้างองคก์าร   วฒันธรรมองคก์าร        หากองคก์ารท่ีมี 

โครงสร้างใหญ่การปฏิบติัมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมได ้

                  2.  นโยบายท่ีขาดความชดัเจน    จะทาํใหบุ้คลากรไม่แน่ใจเป้าหมายแนวทางปฏิบติั    จึง

เกิดความลงัเลท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม 
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                  3.  ภาวะผูน้าํซ่ึงถา้หากว่าผูน้าํเช่ือว่า   ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูไ้ม่มีศกัยภาพ  ไม่มีความ 

กา้วหนา้ขาดความกระตือรือร้นในการทาํงานจนสาํเร็จได ้    ตอ้งควบคุมภาวะผูน้าํประเภทนีจะเป็น้

อุปสรรคในการมีส่วนร่วม 

     3.1  ลกัษณะงานซ่ึงหากว่างานท่ีทาํสามารถทาํให้สาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง  เช่น  งานใน

ห้องทดลอง ลกัษณะงานเช่นนีจะทาํให้บุคลากรไม่เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วม้  

    3.2  ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ระดบัการศึกษา  วิชาชีพ โดยถา้หากบุคลากร

ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง อยู่ในตาํแหน่งหน้าท่ีความรับผดิชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีส่วนร่วม

มากกว่าบุคลากรท่ีมีการศึกษาท่ีตํ่ากว่า และหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีนอ้ยกว่าดว้ย16 

    สรุปความไดว้่า  การมีส่วนร่วม  หมายถึงการให้บุคคล ทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

กิจกรรมนนั ้ ๆเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขนัตอนทงัในการร่วมคิด้ ้   ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ  ร่วม

ปฏิบติั และร่วมประเมินผล ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  โดยมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วม ไม่ว่าจะเป็นอาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้รวมทงัความรู้้ และทศันะ

ของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมนนั ๆ ก็มีผลต่อการมีส่วนร่วมดว้ยเช่นกนั้  

 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารงานและการจดัการศึกษา 

    การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจดัการศึกษา หมายถึง   การท่ีบุคคล และคณะ

บุคคลเขา้มาช่วยเหลือ  สนบัสนุน ทาํประโยชน์ หรืออาจมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือ

กระบวนการการบริหารใน  4  ดา้น  คือ 

    1.  ดา้นบริหารงานวิชาการ   หมายถึง   การบริหารงานและจดัการศึกษาเก่ียวกบัการ

อนุมติัจดัทาํหลกัสูตร  แบบเรียน  อุปกรณ์การศึกษา   การวดัผลและประเมินของสถานศึกษา   การ

อนุมติัใหเ้อกชนดาํเนินในการจดัพิมพเ์ผยแพร่หนงัสือแบบเรียน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถินท่ี่

สถานศึกษาจดัทาํหรือพฒันาขึน ้    การอนุมติัแผนพฒันาการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมประจาํปี

ของสถานศึกษา   การกาํกบัติดตามดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา    การกาํหนดนโยบายหรือ

แนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา 

                                                
                  16นริทร์ชยั พฒันพงศา,แนวทางการมีส่วนร่วม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2547), 29. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

                                                                                                                                                         34 

  2.  ดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง  การบริหารงานและจดัการศึกษาเก่ียวกบั    การ

พิจารณาและอนุมติัการดาํเนินงานบุคคลของสถานศึกษาตามท่ีผูบ้ริหารเสนอ   ไดแ้ก่   การสรรหา

บรรจุและแต่งตงับุคลากร  ้  การพิจารณาความดี    ความชอบ     การใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตงั้

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและการพิจารณาใหค้วามเห็นในการโอน  ยา้ย  บุคลากร 

  3.  ดา้นบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การบริหารงาน   และจดัการศึกษาเก่ียวกบัการอนุมติั

การจดัตงัและบริหารงบประมาณในส่วนของสถานศึกษา  การอนุมติัการบริหารงานการเงิน ้   และ

พสัดุของสถานศึกษา และการจดัหางบประมาณสนบัสนุนโดยระดมจากประชาชน   องคก์รต่าง ๆ

ในชุมชนและสงัคม 

  4.  ดา้นการบริหารทวัไป  หมายถึง  การบริหารงานและจดัการศึกษา   เก่ียวกบัการให้่

ความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน  การ

ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสัง  ของสถานศึกษาและการแต่งตงัท่ี่ ้

ปรึกษาและหรืออนุกรรมการเพื่อการดาํเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 

  สรุปไดว้่า  การใหค้วามร่วมมือของชุมชนเป็นสิงสาํคญัต่อการพฒันาการจดัการศึกษา่

และในความร่วมมือท่ีแทจ้ริงแลว้จาํเป็นตอ้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดและตดัสินใจ

ทงัในดา้นบริหาร้ วิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  และการบริหารทวัไป่  

 

กระบวนการบริหารโดยผ้ปกครองนักเรียนและชมชนมส่ีวนร่วมู ุ  

  โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองนกัเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  

ไดแ้ก่   

  1.  มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร  ไดแ้ก่  การ่

แสดงความคิดเห็นในการประชุมผูป้กครองนกัเรียน  แสดงความคิดเห็นผา่นการตอบแบบสอบถาม  

ความคิดเห็นเพ่ือนาํขอ้มลูไปประกอบการพิจารณากาํหนดเป้าหมายการพฒันา  การเสนอแนะจาก

กรรมการมาใหค้าํปรึกษาหารือพดูคุยกบัผูบ้ริหาร  คณะครู 

    2.  มีส่วนร่วมปฏิบติังาน อนัไดแ้ก่ การใหผู้ป้กครองนกัเรียนและชุมชนร่วมช่วยกนั  เช่น

จดัการแสดงของนกัเรียน  ร่วมจดันิทรรศการผลงานนักเรียน    ร่วมเป็นคณะกรรมการจดังานหา

รายไดพ้ฒันาโรงเรียน  จดักิจกรรมศิษยเ์ก่า  เป็นคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองนักเรียนและครู  

เป็นตน้ 

 3.  มีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและคณะครู  ไดแ้ก่  การ

ตรวจสอบผลการจดัการเรียนการสอนท่ีครูรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ  ร่วมประเมินผลคุณภาพ

ภายในโรงเรียน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  และเป็นผูป้ระเมินโดยตอบแบบสอบถาม  เป็นตน้ 
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 4. มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ช่วยเหลือสนับสนุน  ปรับปรุงงานทุก ๆ  ดา้นของโรงเรียน  

เช่น  ร่วมจดักิจกรรมนักเรียน  ดา้นสุขภาพอนามยันักเรียน  สนับสนุนทรัพยากร  วสัดุ  และเงิน  

เป็นตน้ 

 

เทคนิควธิีการเสริมสร้างพลงัการมส่ีวนร่วมให้มปีระสิทธิภาพ  

 ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  ทุกฝ่ายมีการทาํงานกนัทุกขนัตอนตงัแต่วางแผน  ้ ้

ปฏิบติัตามแผน  ประเมินผลและตรวจสอบ  และการปรับปรุงงาน  งานท่ีทาํย่อมมีความซบัซอ้น  มี

ปัญหาบ้าง  เพ่ือให้การทาํงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ราบร่ืน  ประสบความสาํเร็จ  

ผูร้ายงานจึงใชเ้ทคนิควิธีการเสริมสร้างพลงัในการมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 

 1.  การใชเ้ทคนิคการบริหารโดยองค์คณะบุคคล   ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง   คือ  ครู  

กรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม   ในการบริหารในรูปแบบของ

คณะกรรมการ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ

เป็นการสร้างการยอมรับ  เป็นการเสริมสร้างพลงัท่ีเข้มแข็ง  เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ   

เพราะการบริหารแบบองค์กรคณะบุคคลช่วยให้เกิดพลงัความคิดร่วมกนัทาํงาน  ร่วมกนัพฒันา   

 2.  การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเสริมสร้างพลังของการมีส่วนร่วมให้เกิด

ประสิทธิภาพ  โดยเนน้วิถีชีวิตประชาธิปไตย   ส่งเสริมใชคุ้ณธรรม   ปัญญาธรรม  สามคัคีธรรมใน

การทํางานร่วมกัน  และการใช้รูปแบบประชาธิปไตย  ในการดําเนินการ   เช่น  รูปแบบ

คณะกรรมการ  และการประชุม  ส่งผลให้เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกัน  เคารพในความคิดเห็น  

รวมพลงัสร้างสรรคต์ามสาํเร็จของงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3. การใชเ้ทคนิคการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เป็นการสร้างความสมัพนัธใ์นการทาํงานใหดี้

ขึน  จึงเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมซ่ึงมีทีมหลากหลาย  ทาํงานร่วมกนั  ทีมจะพา้

สมาชิกใหร่้วมมือกนัสู่ความสาํเร็จตามความรับผดิชอบ 

 4. การใชเ้ทคนิคกลุ่มสร้างคุณภาพ  กลุ่มสร้างคุณภาพท่ีนาํมาใชเ้สริมสร้างหลกัการมี

ส่วนร่วม  โดยให้บุคลากร  หรือสมาชิกไดร้วมกลุ่มขนาดเล็ก  โดยรวมแบบอิสระ  ตามความรู้

ความสามารถไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมเดียวกนั การแกปั้ญหาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งการพฒันา

ตนเองและพฒันาซ่ึงกนัและกนั  เพ่ือเริมขีดความสามารถท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของตน่  

 5.  การใชเ้ทคนิคการบริหารคุณภาพทงัองค์กร ้ โดยนาํหลกัการสาํคญัของการบริหาร

คุณภาพทงัองค์การ้     มาใช้เสริมสร้างพลงัการมีส่วนร่วม  ให้เกิดพลงัร่วมกนั   บริหารให้เกิด

ประสิทธิภาพ  ได้แก่   ให้สมาชิกมุ่งมนัต่อคุณภาพของโรงเรียนโดยภาพรวมทงัโรงเรียน ่ ้  ให้
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เกิดการรับรู้   เข้าใจลึกซึงและเกิดจิตสาํนึกทวัทุกคน้ ่   ให้ตังเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ้     คือ  

ช่ืนชมความก้าวหน้า  หรือความสาํเร็จ  ปรับปรุงระบบพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 6.  การใช้หลกัการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน   เสริมสร้างพลงัการมีส่วนร่วม  

ได้แก่  หลกัการกระจายอาํนาจสู่หน่วยย่อย    หลกัการมีส่วนร่วม     ตัดสินใจร่วมเป็นเจา้ของ

โรงเรียนร่วมรับผิดชอบจดัการศึกษา   หลกัการคืนอาํนาจให้ชุมชนในบางส่วน   เช่น  การให้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้   มีอาํนาจบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน  

เงินบริจาคโดยมีวตัถุประสงค ์ เป็นตน้  หลกัการบริหารตนเองของหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  

เช่น  การบริหารงานอาหารกลางวนันักเรียนและหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลควบคุมดูแล

กนัเอง  จากหลกัการนีทาํให้เกิดความเช่ื้ อมนัว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิด่ ประสิทธิภาพ

การบริหารโรงเรียน 

 

ผลของการดําเนินการบริหารแบบมส่ีวนร่วม  

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหก้ารบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี 

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํให้เกิดความร่วมมือรวมพลงัความสามคัคี  การทาํงาน

เป็นทีม  เป็นกลุ่ม  ทาํใหมี้การสนบัสนุนการทาํงาน  สร้างผลงานไดม้ากขึนในเวลาท่ีจาํกดั้  

 2. บุคลากรมีขวญักาํลงัใจท่ีได้มีส่วนร่วมได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร  มีความ

ภาคภูมิใจ  มีความกระตือรือร้นทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ  ช่วยเพิมพนูประสิทธิภาพการทาํงาน่

ใหสู้งขึน้  

 3. การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั  ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน  ลดความขดัแยง้  

ลดการต่อตา้นจากฝ่ายปฏิบติั  ไดมี้โอกาสร่วมทาํงาน  ร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  ทาํให้ลดปัญหาใน

การทาํงาน  งานสาํเร็จไดร้วดเร็วเพราะความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย 

 4. ทําให้เกิดกระบวนประชาธิปไตย  เป็นกระบวนการท่ีร่วมมือกันแบ่งงานกันทํา  

ร่วมกนัรับผดิชอบ  เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน  การร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมรับผดิชอบเป็น

การเพิมผลผลิต  เพิมคุณภาพงาน  ทาํใหก้ารใชท้รัพยากรประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด่ ่  

    5. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกรับผดิชอบร่วมกนัทุกคนเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร  มีการทาํงานควบคุมงานกนัเอง  เป็นการแบ่งเบาภาระของฝ่ายบริหารให้ลดลง  ทาํให้
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ฝ่ายบริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานได้อย่างเต็มท่ีทาํให้ผลงานดีขึน  มีคุณภาพสูงขึน  แสดงถึงการ้ ้

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ17 

 

หลกัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  

 หลกัการกระจายอาํนาจเป็นแนวคิดทางรัฐศาสตร์ หรือการเมืองการปกครอง แต่ไดมี้

ศาสตร์สาขาอ่ืนไดน้าํไปประยกุตใ์ช ้เช่น การกระจายอาํนาจดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารธุรกิจ ดา้น

อุตสาหกรรม เป็นตน้     ซ่ึงทาํใหค้วามหมายของการกระจายอาํนาจเปล่ียนไปตามวตัถุประสงคข์อง 

การใช ้ดงันนั้ ไดอ้ธิบายความหมายเร่ืองของการกระจายอาํนาจท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ดงัน้ี 

 

ความหมายของการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 

 การกระจายอาํนาจทางการศึกษานัน้  มีผูใ้ห้ความหมายหรือคาํจาํกัดความไว้หลาย

ทรรศนะซ่ึงจะขอนาํมากล่าวพอสงัเขป ดงัน้ี 

 ลานู  และสมิธ  (La Noue and Smith) การกระจายอาํนาจทางการศึกษาแต่เดิมนันเป็น้

การถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจในภารกิจดา้นบุคลากร  หลกัสูตร งบประมาณ  จากคณะกรรมการ

ส่วนกลางไปยงัทอ้งถิน่  

 ฮูเซ็น และ โพสต์เลตเวท (Husen and Postlethwaite) ให้ความหมายของการกระจาก

อาํนาจทางการศึกษาว่าเป็นการมอบอาํนาจหน้า ท่ี (Authority) และภารกิจ (Function) ไปยงั

ระดบัชนัตามสายการบงัคบับญัชาในองคก์าร โดยการกระจายอาํนาจบริหารลงไปให้มีความอิสระ ้

เพ่ือให้เกิดการจดัการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ โดยมี 3 รูปแบบ คือ การกระจายอาํนาจตามลกัษณะ

กิจกรรมท่ีใหบ้ริการทางดา้นเทคนิค การกระจายอาํนาจตามอาณาเขตการปกครอง และการกระจาย

อาํนาจในลกัษณะดาํเนินการร่วมกนั  

 การกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษา    เป็นการถ่ายโอนอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ในการตดัสินใจทางการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัระดบัล่าง   หรือระดบัปฏิบติั      ไดแ้ก่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชน่ ในทอ้งถิน หน่วยงานและสถานศึกษา ่  

                 กล่าวโดยสรุป การกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษาเป็นการโอนอาํนาจหนา้ท่ีในดา้น

วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล   และการบริหารทวัไป ่  ไปยงัระดบัเขตพืนท่ีการศึกษา้  

                                                
                 17 วินยั  ดิสสงคแ์ละคณะ,การบริหารโรงเรียนเชิงกลยทุธ ์(กรุงเทพมหานคร : บริษทัเบ็น

ภาษาและศิลปะ จาํกดั, 2552), 26 - 29.  

   ส
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สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยจะตอ้่ งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ท่ีพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติไดบ้ญัญติัไว ้

 

ที่มาของการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 

  ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษท่ีผา่นมา  ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทาํใหข้อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว      เป็นเหตุใหห้ลายประเทศร่วมทงั้

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีไร้พรมแดน     ตลอดจนปัญหาและวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

สงัคม มีการแข่งขนักนัในดา้นต่าง ๆ  แมแ้ต่การศึกษา    ทงัภายในและภายนอกประเทศ สาํหรับ้

ระหว่างประเทศนนั จะเห็นไดจ้ากการท่ีสถานบนัการศึกษาต่างประเทศมาเปิดสอนในไทย้  หรือมี

การจดัโปรแกรมพิเศษสามารถใหน้กัเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศไดอ้ยา่งสะดวก สิงเหล่านีจึงตอ้ง่ ้

มีการทบทวนการพฒันาดว้ยการคาดหวงัท่ีจะให้การศึกษามีบทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ 

โดยเฉพาะการกา้วสูส้งัคมแห่งการเรียนรู้ แต่ทว่าระบบการศึกษาของไทยไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวได ้เพราะความไม่พร้อมทังทางดา้นปริมาณ ้ (ประชาชนมีการศึกษาน้อย) ด้านคุณภาพ

การศึกษายงัตํ่าเม่ือเทียบกบันานาประเทศ    ดา้นความเสมอภาคและสิทธิทางการศึกษายงัเหล่ือมลํ้า

กนัมาก ตลอดจนยงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ี  ควรในดา้นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

ประการสาํคญัก็คือการบริหารและการจดัการศึกษามีแบบเป็นลกัษณะร่วมอาํนาจไวท่ี้ส่วนกลาง ไม่

ว่าจะเป็นงานดา้นวิชาการ บุคลากร งบประมาณ ตลอดจนการบริหารทวัไป นบัว่าเป็นการสวนทาง่

กบัการพฒันาของกระแสโลก(สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา 

 ทางรอดของไทยและวิกฤติทางการศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปแก้ไขการได้

แรงผลกัดนัจากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540    ท่ีให้มีการกระจายอาํนาจการ

ปกครองไปสู่ทอ้งถิน ่  ลาํนาํไปสู่การตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้มีการ

ปฏิรูปการศึกษาดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการกระจายอาํนาจการบริหารการจดัการศึกษาจากส่วนกลาง

ไปยงัเขตพืนท่ีการศึกษา้  สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตามหลกัการแล่ ะเหตุผล 

 1.  ในการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปยงัระดบัทอ้งถิน่    จะสามารถพฒันาการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  และสามารถพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพ่ือเขา้ถึง

แหล่งเรียนรู้ 

 2.  มีความเช่ือว่าสถานศึกษามีความสามารถจดัการศึกษา  วิเคราะห์ปัญหา  กาํหนด

นโยบายวางแผน และบริหารจดัการของตนเองได้ 

                 3.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา จะสามารถระดม

สรรพกาํลงัทางการศึกษา   การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาแกไ้ขปัญหา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

   ส
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ของสงัคม 

                 4.  ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนจากเดิมท่ียดึครูเป็นศนูยก์ลาง  มาเป็นยดึผูเ้รียน

เป็นศนูยก์ลาง เพราะจะสามารถสนองความตอ้งการของผูเ้รียน     อนัจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศของวิถี

ประชาธิปไตยท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนเก่ง   ดี  มีสุข  จะสามารถเช่ือมโยงการศึกษากบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินและเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี่  

 5.  จะสามารถเช่ือมโยงการศึกษากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนไดเ้ป็นอยา่ง 

ดี 

 

เทคนิคการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย หลกัการ 

ซ่ึงถือไดว้่าเป็นยุทธศาสตร์สาํหรับการจดัการศึกษาของประเทศไทย ตามมาตรา 4,6,7,8,9 ซ่ึงใน

รายละเอียดของแต่ละมาตราวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรา 4 การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้   การฝึก   การอบรม   การสืบสานวฒันธรรม   การสร้างสรรค์จรรโลง  

ความกา้วหน้าทางวิชาการการสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจาการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม  การเรียนรู้ 

และปัจจยัเกือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต้  

 มาตรา 6  เป็นปรัชญาของการศึกษาซ่ึงเป็นการจดัการศึกษา    เพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์สมบรูณ์ทงัร่างกาย้    จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรมในการดาํรง 

ชีวิตและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 มาตรา 7  เป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีตอ้งการให้เกิดขึนจากกระบ้ วนการ   การ

เรียนการสอน   โดยมุ่งปลกูฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  ไดแ้ก่    การมีจิตสาํนึกท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบั

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข    รู้จกัรักษา

และส่งเสริมสิทธิ   หนา้ท่ี   เสรีภาพ   ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศกัดิศรีความเป็น์

มนุษย ์   มีความภูมิใจในความเป็นไทย    รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  และของประเทศชาติ 

รวมทงัส่งเสริมศาสนา ้  ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และ่

ความรู้สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีค่ วามสามารถในการประกอบ

อาชีพ   รู้จกัพ่ึงตนเอง มีความริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้นตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 มาตรา 8 หลกัการจดัการศึกษา โดยมีการยดึหลกั 3 ประการ คือ 
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 1.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  เป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิต สาํหรับประชาชนทุกคน 

(Education for All)  เพ่ือให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง    ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ  หรือตามอธัยาศยั   เพ่ือให้ประชาชนทุกคนไดมี้การศึกษาตลอดชีวิต 

 2.  การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   โดยประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมใน

การศึกษา (All for Education) ต้องการส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน   สถาบันศาสนา   

องค์กรเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน สถานประกอบการ และสถาบนัทางสังคม่    เขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 3.  มีการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือคุณภาพของการศึกษาเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และมีการเรียนรู้ทังในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั้  

 มาตรา  9 เป็นกระบวนการจดัการศึกษา  และการปรับระบบโครงสร้างของการบริหาร

การจดัการศึกษา โดยยดึหลกั 6 ประการ คือ  

                 1.  ความเป็นเอกภาพในดา้นนโยบาย แต่มีความหลากหลายในการปฏิบติั เพ่ือใหเ้หมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการในแต่ละระดบัหรือแต่ละทอ้งท่ี 

                 2.  การกระจายอาํนาจในการจัดการศึกษาทุกด้านไปสู่เขตพืนท่ีการศึกษา้  องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน และสถาน่ ศึกษา 

                 3.  มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา จดัใหมี้ระบบประกบัคุณภาพการศกึษาทุกดา้น และ

ทุกประเภทการศึกษา    เน่ืองในการจดัการศึกษาท่ีมีความหลากหลายนนั้   ตอ้งมีมาตรฐานการศึกษา

ในแต่ละระดบัของแต่ละประเภท    เพ่ือเป็นหลกัเทียบเคียง   ส่งเสริม   กาํกบั   ดูแล  ตรวจสอบและ

ประเมินผล  

 4.  มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

                5.  ใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

                6.  ใหป้ระชาชนหรือองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

              ทงันีพระราชบญัญติักา้ ้ รศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดเนือหา สาระและหลกัการท่ี้

ชดัเจน รวมทังยงัไดก้าํหนดระบบการศึกษา แนวทางในก้ ารศึกษา ระบบครู คณาจารย  ์  และ

บุคลากรทางการศึกษาระบบการประกนัคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และเทคโนโลยีใน

การศึกษา โดยมุ่งหวงัให้เกิดการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสมสอดคลอ้งกับ

สภาพสังคมไทย ซ่ึงปรัชญา วสารัชช์  เสนอแนวทางให้มีการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทัง้

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรร่วมมือกนัดาํเนินการผลกัดนัสิงต่าง ๆ เหล่านีให้เกิดผล่ ้

ในการปฏิบติั 

   ส
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             1.  กาํหนดนโยบายจดัสรรทรัพยากร  เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาอยา่งเสมอภาค   ใหโ้อกาส 

ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคแก่ประชาชนจาํนวนมากท่ีสุด   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้โอกาสแก่

ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมใหม้ากขึนกว่าท่ีเป็นอยู่้  

 2.  เร่งรัดกระบวนการผลิตครูใหไ้ดม้าตรฐานและ  ครูคุณภาพ  ความสามารถ    และมีจิต

วิญญาณของความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง    กาํหนดมาตรฐานครูท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม    ในการอบรม

สงัสอนเยาวชนไทย และกาํกบัดูแลโดยอาศยัองคก์รวิชาชีพ และระบบบริหารบุคคล่   ใหค้รูสามารถ

รักษามาตรฐาน คุณสมบติัท่ีพึงประสงคไ์วไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 3.  กาํหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู คณาจารยแ์ละบุคคลทางการ

ศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกิจท่ีจาํเป็นในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

                 4.  จดัวางระบบการพฒันาครู  ค่าตอบแทน  การใหร้างวลั  การลงโทษ   และการควบคุม

มาตรฐานวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบัการจดัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

 5.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเอือใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเรียนรู้ เนือหาสาระ้ ้

วิชาท่ีจาํเป็นสาํหรับการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติ     รวมทงัสนในติดตามความกา้วหนา้ของ้

วิทยาการ และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

  6.  จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้  ให้เป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิต

ในสงัคม โดยใหค้วามสนใจกบัการศึกษานอกระบบ และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั  และสร้างเสริม

ใหเ้กิดวฒันธรรมในการเรียนรู้  

 7.  พฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นของการเรียนรู้ 

 8.  สนบัสนุนการวิจยั   เพ่ือแสวงหาขอ้มลูความตอ้งการ     ในการจดัหลกัสูตรและความ 

ตอ้งการพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกนั    เพ่ือสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาและผูรั้บผดิชอบการจดัการ 

ศึกษาสามารถตดัสินใจปรับปรุงหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนไดอ้ยา่งคลอ้งตวัและต่อเน่ือง 

 9.  ประเมินผลการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยนึกถึงผลท่ีเกิดต่อผูเ้รียนและผลกระทบ

ต่อความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศของคนไทย 

             10. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียน โดยกาํหนดระดับความรู้ ความสามารถของ

ผูเ้รียนตามเกณฑอ์าย ุและปรับปรุงระดบัความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นและการเปล่ียนแปลง

ของสงัคม 

              11.  ใหก้ารสนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษ  ผูเ้รียนท่ียากจนและผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาส 

              12.  พฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพฒันาตนเองได้อย่าง

ต่อเน่ืองในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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            13.  กระตุน้การมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง ชุมชน  องคก์ร

มหาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม่  

                 14.  ระดมและจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สูงสุด18 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ความหมายและความเป็นมา 

  คาํว่า School Based Management หรือ SBM นัน ริเริมขึนในประเทศสหรัฐอเมริกา้ ่ ้

ในช่วงทศวรรษ 1980 ต่อมาได้มีการนาํไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ เช่น แคนนาดา 

นิวซีแลนด ์ฮ่องกง อิสราเอล ฯลฯสามารถสร้างความสาํเร็จในการจดัการศึกษาไดใ้นระดบัท่ีน่าพึง

พอใจและแนวคิดดงักล่าวไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการบริหารการจดัการของสถานศึกษา ซ่ึง

ในประเทศไทยยงัไม่มีการบญัญติัศพัทเ์ฉพาะท่ีแน่นอนแต่  ดิเรก วรรณเศียร ไดอ้ธิบายว่า เสริมศกัดิ ์

วิศาลาภนณ์ และคณะ  ไดเ้ริมใชค้าํว่า ่ “การบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน” ในการวิจยัเร่ือง การ

กระจายอาํนาจทางการบริหารและจดัการศึกษา เม่ือปี พ.ศ. 2541 และต่อมา  อุทยั บุญประเสริฐ ได้

ใชค้าํว่า “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน” ในการวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและ

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป็นคาํท่ี

นกัวิชาการ รวมทงับุคลากรในวงการศึกษานิยมใชก้นัมากท่ีสุด้ 19 

  โวฮล์สเตทเตอร์ (Wohlstetter) ไดก้ล่าวว่าการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นการ

กระจายอาํนาจการควบคุมจากส่วนกลางไปยงัชุมชนและสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน และในบาง

สถานศึกษาไดมี้ตวัแทนนักเรียนรวมเป็นกรรมการดว้ย ให้มีอาํนาจในการควบคุมสิงท่ีเกิดขึนใน่ ้

สถานศึกษา การท่ีผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stskeholders)  ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร จะทาํให้

                                                
                 18 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานและสถาบนัพฒันาครูคณาจ้ ้ ารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา, “หลกัสูตรพฒันาผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอาํนาจ

สาํหรับ ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา” มปท, 2550, (อดัสาํเนา) 

                   19 วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์,  เทคนิคการบริหารสาํหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2551), 27-31.  
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เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษามากขึน และทาํให้ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นท่ี้

ยอมรับไดม้ากขึน้   

  เชง (Chang)  ไดก้ล่าวว่าการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทาํให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวัแทนคณะครู ผูป้กครอง ชุมชน  ฯลฯ โดยมารวมตวักัน

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีโอกาสจัดการศึกษาไปตามความต้องการของนักเรียน 

ผูป้กครองและชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน และมี้

ความย ัง่ยนืในการพฒันา    

  อุทัย  บุญประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบและ

แนวคิดการบริหารท่ีตอ้งการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาจากส่วนกลาง เขต

พืนท่ีการศึกษา้  ไปยงัสถานศึกษาโดยตรง  ทาํให้สถานศึกษามีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

บริหารตนเองในลกัษณะเชิงเบ็ดเสร็จ มีความคล่องตวัและอิสระมากขึนในการตัดสินใจสังการ้ ่

เก่ียวกับการบริหารของสถานศึกษาในทุกด้านท่ีเก่ียวกับภารกิจในด้านวิชาการและหลกัสูตร 

การเงินและการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทวัไป่  

  จากความหมายท่ีนักวิชาการบริหารการศึกษาไดใ้ห้ไวข้า้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นแนวคิดของการกระจายอาํนาจในการจดัการและการบริหาร

การศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอาํนาจ หน้าท่ี ความ

รับผดิชอบ และคล่องตวัในการบริหารจดัการทงัทางดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ้

บริหารทวัไปใหม้ากท่ีสุด่  

 

แนวคดิพืน้ฐาน หลกัการ และรปแบบู  

  แนวคิดเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้รับอิทธิพลจากกระแสการ

เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบความสาํเร็จจากหลกัการ และกลยุทธ์ในการทาํ

ใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ซ่ึงจะทาํให้ผลปฏิบติังานมีคุณภาพ สร้างกาํไร และสร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง หลกัการสาํคญั คือ การกระจายอาํนาจและการสร้างการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมไปยงัหน่วยงานระดบัต่าง ๆ ตลอดทวัทงัองคก์าร่ ้  

  หลกัการสําคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอาํนาจการ

บริหารให้สถานศึกษาอย่างแทจ้ริง บุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครอง นักเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้งมี

ส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา เป็นการบริหารด้วยตนเองของสถานศึกษา

นอกจากนียงัเป็นการให้ชุมชนมีร่วม้ จัดการศึกษา เป็นการคืนอาํนาจการจัดการศึกษาให้กับ

ประชาชน  
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  หวัใจสาํคญัของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน คือ การท่ีสถานศึกษาไดบ้ริหารงาน

เป็นไปตามความตอ้งการความจาํเป็นของสถานศึกษาเองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบ 

ด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผูป้กครอง ตัวแทนชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ ตัวแทน

นกัเรียน ฯลฯ มีอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการไดต้ดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือ

การแกปั้ญหาและการจดักิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนใหมี้สิทธิผลเพ่ือการพฒันาโรงเรียนเอง 

  เชง (Cheng)  กล่าวถึงแนวคิดสาํคญัในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน    2   ประการ  

คือ 

  1.  สถานศึกษาเป็นหน่วยสาํคญัสาํหรับการตดัสินใจ การตดัสิน  สังการท่ีดี่    ควรอยู่ท่ี

หน่วยปฏิบติั   ดงันนัควรเพิมอาํนาจในการบริหารและ้ ่ การจดัการงบประมาณ      ใหก้บัสถานศึกษา

มากขึน และลดการควบคุมจากส่วนกลางลง ้  

  2.  การมีส่วนร่วมและการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ เป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับการปฏิรูปการ

บริหารและการจดัการศึกษา   ความสาํเร็จของการปฏิรูปไม่ใช่เกิดจากการควบคุมภายนอก   หากจะ

เกิดจากการท่ีสมาชิกในสถานศึกษา      และชุมชนในการร่วมมือในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริการ

และการปฏิรูปงาน 

  อุทยั บุญประเสริฐ ไดส้รุปหลกัการสาํคญัของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไวอ้ยู ่

5 ประการ คือ  

                 1.  หลกัการกระจายอาํนาจ(Decentralization)ซ่ึงเป็นการกระจายอาํนาจการศึกษาจาก

กระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุด    โดยมีความเช่ือว่าสถานศึกษาเป็นหน่วย

สาํคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

                 2.  หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or lnvolvement) เป็นการเปิด

โอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร การตดัสินใจ และ

ร่วมจดัการศึกษา   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   มีทงัครู้   ผูป้กครอง  ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และ

ตัวแทนนักเรียน   การท่ีบุคคลเหล่านีได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา้   จะเกิดความรู้สึกเป็น

เจา้ของ และรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึน ้  

  3.  หลกัการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาใหป้ระชาชน (Return Power to People)ในอดีต

การจดัการศึกษาจะทาํกนัหลากหลาย    โดยครอบครัวและชุมชน บางแห่งก็ใหว้ดั   หรือองคก์รใน

ชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ   ต่อมามีการรวมจดัการศึกษาไปใหก้ระทรวงศึกษาธิการรับผดิชอบเพ่ือให้

เกิดเอกภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา ซ่ึงเม่ือประชากรเพิมมากขึนและเทคโนโลยกีา้วหนา้ไป่ ้

อยา่งรวดเร็วการจดัการศึกษาส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จาํกดั   เกิดความล่าชา้  และไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง   จึงตอ้งคืนอาํนาจใหท้อ้งถินและ่ ประชาชนได้
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จดัการศึกษาอีกครัง โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ครอบครัว้ ่  องคก์รชุมชน สถานประกอบการ 

มีสิทธิในการจดัการศึกษาไดห้รือดว้ยการมีตวัแทนชุมชน  ผูป้กครอง   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ่

องคก์รชุมชน ไปร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  

  4.  หลกัการบริหารตนเอง(Self-Management) ในระบบการศึกษาโดยไปมกัจะกาํหนดให ้

โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบติัตามนโยบายของส่วนกลาง   โรงเรียนไม่ไดมี้อาํนาจอยา่งแทจ้ริง  สาํหรับ

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนนั้   ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบาย

ของส่วนร่วม   แต่มีความเช่ือว่าวิธีการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายนนั้   ทาํไดห้ลายวิธี  การมีส่วนกลาง

การทาํหนา้ท่ีเพียงการกาํหนดนโยบายและเป้าหมาย    แลว้ใหส้ถานศึกษาไดมี้ระบบการบริหารดว้ย

ตนเอง มีอาํนาจหนา้ท่ี    และความรับผดิชอบในการดาํเนินงาน      ซ่ึงอาจดาํเนินการไดห้ลากหลาย

แนวทาง ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั    ซ่ึงจะตอ้งขึนอยูก่บัศกัยภาพความพร้อมและสถานการณ์ของแต่้

ละสถานศึกษา    ผลท่ีไดน่้าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอยา่งถกูกาํหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่า

จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  

  5.  หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายและควบคุมมาตรฐาน  มีองคก์รอิสระทาํหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา    เพ่ือให้สถานศึกษาไดบ้ริหารและจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ    และมี

มาตรฐานเป็นไปตามขอ้กาํหนด หรือนโยบายของประเทศชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทาํ

หนา้ท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั20    

  จากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบการใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูอ่ยา่งนอ้ย 4 รูปแบบ คือ  

  1.  รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control SBM) คณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีตงัขึน้ ้    มีบทบาทสาํคญัในการเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูบ้ริหาร   ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง     คณะกรรมการประกอบดว้ยตวัแทนครู 

ตวัแทนผูป้กครอง  ตวัแทนชุมชน  ตวัแทนนักเรียน(ชนัมธัยมศึกษา้ ) คณะกรรมการมีบทบาทใน

การใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการบริหาร แต่อาํนาจการตดัสินใจขนัสุดทา้ยยงัอยูท่ี่ผูบ้ริหาร้

สถานศึกษา ตวัอยา่ง เช่น ในรัฐ Edmonton ประเทศแคนาดา และ รัฐ Taxas สหรัฐอเมริกา  

                  2.  รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) รูปแบบน้ีเกิดจากความเช่ือว่าครู

เป็นผูใ้กลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด และเป็นผูป้ฏิบติัการสอน ยอ่มจะรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ไดดี้กว่า ตวัแทน

                                                
                  20 วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์,  เทคนิคการบริหารสาํหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร :  สาํนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2551), 47-51.  
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คณะครูจะมีสดัส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการ  คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นประธาน ผูแ้ทนครูจากสหภาพครู 1 คน   ผูแ้ทนครูเลือกโดยกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2 คน และสมาชิกจาก ABC (Associaition Building Council) 1 คน บทบาทของคณะกรรมการเป็นทงั้

กรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการบริหาร ตวัอยา่งเช่น ในเขต Columbus รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา  

  3.  รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Commuity Control SBM)  จุดประสงคข์องรูปแบบ

การบริหารท่ีควบคุมโดยชุมชน  คือ  การเพิมความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ชุมชน่ และ

ผูป้กครอง     และเพ่ือให้ผูรั้บบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจัดให้มากท่ีสุด  

คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีสัดส่วนจาํนวนตัวแทนผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด   ตวัอย่าง 

เช่น คณะกรรมการสภาบริหารสถานศึกษา (Board of Trustees) ในประเทศนิวซีแลนด ์  ประกอบ 

ด้วย  ผูแ้ทนผูป้กครอง 5 คน ผูแ้ทนครู 1 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียน 1 คน 

(เฉพาะระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) ประธานกรรมการมาจากกลุ่มผูแ้ทนชุมชนหรือผูป้กครอง 

บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา คือ  การทาํหน้าท่ีคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา 

  4.  รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาท (Professional/Community Control SBM)   รูปแบบ

นีแนวคิดว่าทงัครูและผูป้กครองต่างมีความสาํคญัในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็ ้ ้   สดัส่วนของผูแ้ทน

ครูและผูแ้ทนผูป้กครอง/ชุมชนจะมีเท่า ๆ กนัในคณะกรรมการสถานศึกษา ตวัอยา่ง เช่น   เมือง Salt 

Lake City รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา และประเทศสเปนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะทาํหนา้ท่ีเป็น

คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา  

  สําหรับรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีปรากฏตามมาตรา 40 ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะเป็นแบบท่ีมีชุมชนเป็นหลกั โดยมีบทบาทหน้าท่ี

เป็นทงักรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีกาํกบั สนับสนุนและ้

ส่งเสริมการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กบัชมชนุ  

  การดาํเนินงานในการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน จะดาํเนินงานไดห้ลากหลายดงัน้ี 

  1.  การสอนให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน เช่น การละเวน้จาก

ยาเสพติด การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใชย้าฆ่าแมลง การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า  การปลูกผกั

ปลอดสารพิษ     การปลกูป่ารักษาธรรมชาติสิงแวดลอ้ม่  ฯลฯ    เนือหาวิชาเ้ หล่านีเม่ือผูเ้รียนเรียน้ ใน

สถานศึกษาแลว้     ผูส้อนจะยาํใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้นครอบครัวและช้ ุมชน   และติดต่อประสานงานกบั

ผูป้กครองให้อบรมดูแลว่าผูเ้รียนว่านาํความรู้ไปใชห้รือไม่อย่างไรอีกดว้ย 

  2.  สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน ซ่ึงจะขอความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
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ได ้คือ 

       2.1  ขอความร่วมมือในดา้นการเป็นวิทยากร  หรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เช่น  ใน

ชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิน เช่น ศิลปินพืนบา้น ช่างทอผา้ ช่างจกัสาน ช่างแกะสลกั ช่างปัน ่ ้ ้   และช่าง

ตดัผม เป็นตน้  ซ่ึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อยา่งดียง่ิ จะดาํเนินการได ้โดยเชิญมาเป็นวิทยากรหรือ 

ใหผู้เ้รียนไปศึกษาไปฝึกงานกบัภูมิปัญญาทอ้งถินเหล่านี่ ้  

       2.2  ขอความร่วมมือในดา้นทุนทรัพย ์วสัดุครุภณัฑจ์ากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงินจาก

ธนาคาร   บริษทัหา้งร้านในชุมชน  เพ่ือนาํมาใชจ่้ายในสถานศึกษา  หรือเป็นเงินทุนสาํหรับผูเ้รียนท่ี

ยากจน  ขอบริจาคหนงัสือเคร่ืองเขียนจากสาํนกัพิมพ ์  โรงพิมพ ์ ร้านจาํหน่ายเคร่ืองเขียนแบบเรียน 

ขอบริจาคขา้วสาร ผกั ผลไม ้ไข่ไก่   จากประชาชนในชุมชน   เพ่ือนาํมาทาํอาหารกลางวนัแก่ผูเ้รียน

ในสถานศึกษา เป็นตน้ 

  3.  สถานศึกษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการชุมชน   ซ่ึงอาจจะดาํเนินการไดห้ลากหลาย

เช่นจดัใหมี้การสอน  หรือฝึกอบรมเก่ียวกบัวิชาชีพใหก้บัประชาชนในชุมชน  เช่น  การตอน  ติดตา 

ต่อกิงตน้ไม ้่  การเกษตรผสมผสาน  การเลียงปลาในนาขา้ว ้  การเลียงไก่พนัธุเ์นือ้ ้    การตดัเยบ็เสือผา้ ้  

การทาํอาหารทาํขนม การใชค้อมพิวเตอร์ การแกแ้ละซ่อมเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 

                     3.1  ใหค้วามช่วยเหลือในดา้นความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ แก่ประชาชนในชุมชน  

เช่น ความรู้เก่ียวกบัอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแกป้วดต่างๆ) โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ การรักษาโรค

แบบธรรมชาติบาํบดั อนัตรายจากยาฆ่าแมลงในผกัผลไม ้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม

ทางเลือก เป็นตน้ 

                    3.2  จดับริการข่าวสารเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น สถานศึกษา 

สถานศึกษาทาํหอกระจายข่าว แลว้ถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุท่ีเป็นความรู้เพ่ือประชาชนจะได้

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้หรืออ่านข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

                    3.3  การเป็นผูน้าํและใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชน  สถานศึกษาจะดาํเนินการได ้

โดยจดัโครงการพฒันาชุมชน   โดยชุมชนสนบัสนุนดา้นบุคลากร   และวสัดุอุปกรณ์   เช่น  ขุดลอก

คูคลองท่ีตืน้ เขิน ขุดคูระบายนาํ ซ่อมสร้างถนนเขา้หมู่บา้น ทาํความสะอาดวดัและตลาด เป็นตน้้  

  4.  บริการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนเช่นใหป้ระชาชน

ในชุมชนใชห้อประชุม  ใชห้อ้งสมุด  ใชห้อ้งพยาบาล ใชโ้รงอาหาร และใชส้นามกีฬา เป็นตน้ 

    5.  การออกเยีย่มเยยีนผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น เช่น เม่ือผูเ้รียนเจ็บป่วย  หรือผูส้อน 

ไปแนะนาํผูเ้รียนทาํแปลงเกษตรท่ีบา้น รวมทงัการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมงานการ้

ทอดกฐินท่ีวดั ร่วมงานมงคลในชุมชน เป็นตน้ 
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  6.  การประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา  เช่น  จดัให้มีสิงพิมพ์่     เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของ

สถานศึกษาอาจทาํในรูปของจดหมายข่าว   วารสาร   จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธเ์พ่ือใหข้อ้มลู

แก่ผูม้าติดต่อสอบถามหรือใหค้วามสะดวกแก่ผูม้าติดต่อสถานศึกษา 

  7.  การเชิญผูป้กครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม   เช่น  ในวนัปฐมนิเทศนกัเรียน

ใหม่   วนัเปิดเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา เป็นตน้ 

    8.  การรายงานผลการเรียนและอ่ืนๆใหผู้ป้กครองทราบ  เช่น  การรายงานเป็นประจาํวนั  

หรือการทาํสมุดพกประจาํตวันกัเรียน ซ่ึงจะมีทงัผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืนๆ้  

    9.  การใชท้รัพยากรทอ้งถินในงานวิชาการ แบ่ง่ ออกไดเ้ป็น 4 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

       9.1  ทรัพยากรบุคคลไดแ้ก่  นกัวิชาการ ครูอาจารยจ์ากสถานศึกษาอ่ืน ศิลปินพืนบา้น ้  

ผูอ้าวุโส ผูเ้ป็นปูชนียบุคคลในหมู่บา้น ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงนาํมาใชใ้นลกัษณะขอคาํปรึกษาและ

ขอ้เสนอแนะ หรือเชิญเป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน เป็นตน้ 

       9.2  ทรัพยากรวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างขึน ไดแ้ก่ ้  โสตทศันูปกรณ์  สถานศึกษาอ่ืน นาํมาใช ้

ลกัษณะของการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวิชาการ เป็นตน้ 

       9.3  ทรัพยากรธรรมชาติ   ไดแ้ก่   ป่าไม ้  ภูเขา   ทะเล   ปะการัง  หินแร่ธาตุ   สตัวป่์า 

สมุนไพร ซ่ึงจะนาํมาใชใ้นลกัษณะเป็นส่ือการเรียนการสอน การไปทศันศึกษา  การช่วยกนัอนุรักษ์

ไว ้เป็นตน้ 

      9.4  ทรัพยากรสงัคม ไดแ้ก่ วนัสาํคญั  ศิลปะพืนบา้น วฒันธรรมพืนบา้น ้ ้  โบราณวตัถุ 

โบราณสถาน ประเพณีต่าง ๆ   ซ่ึงจะนาํมาใชไ้ดใ้นลกัษณะใหค้รูอาจารย ์ นิสิต  นกัศึกษา   นกัเรียน

เขา้ร่วมกิจกรรมโดยตรง, จดันิทรรศการ, การศึกษาหาขอ้มลูเพ่ือจะไดช่้วยกนัอนุรักษไ์ว ้ เป็นตน้21 

 

ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎแีรงจงใจ ู   

     ไพบูลย  ์ช่างเรียน และสมปราชญ์ จอมเทศ   องค์กรจะบรรลุถึงความสําเร็จตาม

เป้าหมายมากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึนอยู่้ กบัความร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังาน  การให้ความร่วมมือ

อยา่งสมานฉนัท ์นนับงัเกิดขึนไดก้็ต่อเม่ือ ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงความตอ้งการของมนุษยแ์ละสามารถใช้้ ้

วิธีการจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความมนัใจและเกิดความรู้สึกท่ีจะอุทิศตนเพ่ืองานไดถู้กต้อง ใน่

การศึกษาครัง้ นีมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม ดงันี้ ้  

                                                
                  21 หวน พินธุพนัธ,์ รองศาสตราจารย,์ การบริหารโรงเรียนดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชน 

(กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อกัษรบณัฑิต, 2529). (อดัสาํเนา) 
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1. ทฤษฎแีรงจงใจของมาสโลว์ ู (Maslow s Genral of Human Motivation) 

 มาสโลวแ์บ่งความตอ้งการพืนฐาน ้ (Basic Needs) ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

                 1.  ความตอ้งการทางสรีระ (Ppysiological Needs) 

      หมายถึง ความตอ้งการพืนฐานของร่างกาย เช่น้  ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการ

ทางเพศและความพกัผอ่น เป็นตน้   ความตอ้งการเหล่านีเป็นความตอ้งการท่ีจาํเป็นสาํหรับมีชีวิตอยู ่้

มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอจะขาดเสียไม่ได ้    ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ให้

ตนมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนองความตอ้งการ 

 2.  ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ ่ (Ssfety Needs) 

     หมายถึง  ความตอ้งการความมงัคงความปล่ อดภยั  ทงัทางดา้นร่างกาย้   และจิตใจเป็น

อิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ บงัคบั จากผูอ่ื้นและสิงแวดลอ้ม เป็นควา่ มตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้อง

คุม้กนัความตอ้งการประเภทนีเริมตงัแต่วยัทารกจนกระทงัวยัชรา้ ่ ้ ่    ความตอ้งการท่ีจะมีงานทาํเป็น

หลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพ่ือสวสัดิภาพของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 

 3.  ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ (Love and Beloging Needs)   

      มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะใหเ้ป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความสมัพนัธก์บั

ผูอ่ื้น และเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพ่ือน มี

ชีวิตไม่สมบรูณ์ เป็นผูต้อ้งการซ่อมประเภทน้ี    คนท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะเป็นผู ้

ท่ีสมปรารถนาในความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู ่

  4.  ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) 

      ความตอ้งการน้ี  ประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จ   มีความสามารถ

ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนมีความสามารถ   มีคุณค่าและมีเกียรติ  ตอ้งการไดรั้บความยกย่อง 

นบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการนีจะเป็นผู ้้ ท่ีมีความมนัใจในตนเอง เป็นคน่

มีประโยชน ์ และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภทน้ี จะรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถ

และมีปมดอ้ยและมองโลกในแง่ร้าย 

 5.  ความตอ้งการท่ีรู้จกัตนเอง ตามสภาพท่ีแทจ้ริงและพฒันาตามศกัยภาพของตน (Needs 

for Seif Actuailzation)   

     มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกว่า “Self Actualization” ว่าเป็นความตอ้งการท่ีจะ

รู้จักตนเองตามสภาพท่ีแท้จริงของตน กลา้ท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตรู้จกัค่านิยมของ

ตนเองมีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถทาํได้ ทัง้

ทางดา้นสติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์รู้สึกยอมรับตนเองทงัส่วนดีส่วนเสียของตน ท่ีสาํคญัท่ีสุดก็้

คือการมีสติท่ียอมรับว่าตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช ้เปิด
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โอกาสใหต้นเองเผชิญความเป็นจริงของชีวิต เผชิญกบัสิงแวดลอ้มใหม่ ๆ โดยคิดว่าเป็นสิงท่ี ่ ่ “ทา้

ทาย”  “น่าต่ืนเตน้” และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน เป็น

กระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ี

ตามศกัยภาพของตน เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งขนันนั ้ ้ “Self Actualizatio”  อยา่งสมบรูณ์)22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทฤษฎแีรงจงใจของู  ERG ของ Alderfer 

   ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer ERG theory) เป็นทฤษฎีความตอ้งการ 

ซ่ึงกาํหนดตามลาํดบัขนัตอน้   Alderfer ไดชี้ความแตกต่างระหว่างความตอ้งการในระดบัตํ่า้   และ

ความตอ้งการในระดบัสูง   ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมาสโลว ์  5  ประเภท   เหลือเพียง 3 

ประเภท ดงัน้ี 

                                                
                     22

 สุรางค์  โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 158 – 162. 
              

ความตอ้งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงและพฒันาตน

อยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพตนNeeds for Seif 

ความตอ้งการทางสรีระ 
Ppysiological Needs 

ความตอ้งการความมงัคงภยัหรือสวสัดิภาพ่  
Ssfety Needs 

ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู ่
Love and Beloging Needs 

ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
Esteem Needs 

         ความต้องการของมาสโลว์ 
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   1.  ความตอ้งการในความอยูร่อด [Existence needs (E) เป็นความตอ้งการในระดบัตํ่า 

สุดและมีลกัษณะเป็นรูปธรรมประกอบดว้ยความตอ้งการของมาสโลวคื์อ ความตอ้งการของร่างกาย

และความตอ้งการความปลอดภยั 

   2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ [Related needs (R) ] มีลกัษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง 

ประกอบดว้ยความตอ้งการดา้นสงัคม ตามทฤษฎีของมาสโลวบ์วกดว้ยความตอ้งการความปลอดภยั

และความตอ้งการการยกยอ่ง 

  3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหน้า [Groeth needs (G) ] เป็นความตอ้งการในระดบั

สูงสุดระดบัขนัตอ้ นของAlderfer และมีความเป็นรูปธรรมตํ่าสุด ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นความ

ตอ้งการการยกยอ่งประกอบดว้ยความตอ้งการความสาํเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว ์

  อลัเดอร์เฟอร์(Alderfer) ไม่เช่ือว่าบุคคลตอ้งไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจอย่าง

สมบรูณ์ในระดบัความตอ้งการท่ีจะกา้วหนา้ไปสู่ระดบัอ่ืน เขาพบว่าบุคคลจะไดรั้บการกระตุน้โดย

ความตอ้งการมากกว่าหน่ึงระดบัตวัอยา่งความตอ้งการท่ีจะไดรั้บเงินเดือนท่ีเพียงพอ (ความตอ้งการ

ความอยูร่อด) ในขณะเดียวกนัจะเกิดความตอ้งการการยอมรับ ความพอใจ(ความตอ้งการทางสงัคม)    

และเกิดความตอ้งการความสร้างสรรค ์ตอ้งการความกา้วหนา้(ความตอ้งการเจริญเติบโต)ยงิกวา่นนั่ ้

Alderfer คน้พบว่าลาํดบัของประเภทความตอ้งการจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลผูป้ระกอบการจะ

แสวงหาการยกยอ่งนบัวา่ (ความตอ้งการความสมัพนัธ)์ และมีความรู้สึกสร้างสรรค ์มีความตอ้งการ

ความเจริญเติบโตก่อนท่ีจะคาํนึงถึงความตอ้งการดา้นรูปธรรม เช่น ความหิว และความกระหาย 

(เป็นความตอ้งการอยูร่อด) 

  อลัเดอร์เฟอร์(Alderfer) ยงัขยายทฤษฎีมาสโลวโ์ดยพิจารณาถึงวิธีการท่ีบุคคลมีปฏิกิริยา

เม่ือเขาสามารถและไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตน โดยพฒันาหลกัความกา้วหน้าใน

ความพึงพอใจ (Sstisfaction-progressiontaciple)  เพ่ืออธิบายถึงวิธีการท่ีบุคคลมีความกา้วหน้า

สมัพนัธ์กบัลาํดบัขั้นความตอ้งการ  เม่ือตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่ากว่าได ้และในทางตรง

ข้ามการถอย  - ความตึงเครียด  (Frustration-regessioncilple) ซ่ึงอธิบายว่า เมื่อบุคคลยงัมี

ความตึงเครียดในการพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการในระดับสูงขึน้   และเลิกพยายาม

ตอบสนองความตอ้งการและเปล่ียนไปใชค้วามพยายามท่ีจะตอบสนองในระดบัตํ่ากว่า  ERG  เห็น

ว่าความต้องการของบุคคลสามารถเปล่ียนไปในระดับท่ีสูงขึนหรือตํ่าลงได  ้้   ขึนอยู่กับว่าเขา้

สามารถตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่าลงหรือความตอ้งการในระดบัสูงขึนไดห้รือไม่้ 23 

                                                
                             

23
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ และคนอ่ืน ๆ, องคก์ารและการจดัการ  (กรุงเทพมหานคร : บริษทั

ธรรมสาร จาํกดั, 2545), 312 – 313. 
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3.  ทฤษฎี 2 ปัจจยั หรือปัจจยัอนามยัในการจงใจู   

  ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg s two-factor theory)  เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะ

ว่า  ความพึงพอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย 2 แนวคิด  คือ  (1) แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึง

พอใจ (No satifaction)  และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัจูงใจ (Motivation)  (2) แนวคิดท่ีมีความไม่พึง

พอใจ (Dissatisfaction) ไปยงัไม่มีความไม่พอใจ (No  Dissatisfaction) และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั

อนามยั (Hygiene factors) ทฤษฎีนีไดมี้การพฒันาโดย ้ Herzderg ในปี ค.ศ.1950-1959  และครังแรก้

ของปี ค.ศ. 1960-1969 ทฤษฎี 2 ปัจจยั  ประกอบดว้ย  (1) ปัจจยัการจูงใจหรือตวัจูงใจ  (2) ปัจจยัการ

รักษาหรือปัจจยัสุขอนามยัดงัรูป โดยมีรายระเอียดดงันี               ้  

 1. ปัจจยัการจูงใจหรือตัวจูงใจ (Motivation factor หรือ motivators) เป็นปัจจัยภายใน 

(ความต้องการภายใน) ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทํางาน (Job 

satisfiers) เช่น ความกา้วหนา้ ความสาํเร็จ การยกยอ่งเป็นตน้ 

 2. ปัจจยัการธาํรงรักษา (Maintenance factor) หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygience factor)

ปัจจยัภายนอกท่ีป้องกนัไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน (Job dissatisfiers) การ

เสนอสุขอนามยัไม่ใช่วิธีการจูงใจท่ีดีท่ีสุดในทศันะของ Herzberg แต่เป็นการป้องกนัความไม่พึง

พอใจ ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการมาทาํงานหรือการขาดงานของพนกังาน เช่น นโยบายบริษทั 

การบงัคบับญัชา ความมนัคงในงาน ค่าตอบแทนในสภาพการทาํงาน เป็นตน้่  

 

 

 

  

 

 

                 

 

 

 

 

                 รูป แสดงทฤษฎี 2 ปัจจยั Herzberg (Herzberg s two-factor theory) ประกอบดว้ย  

               1. ปัจจยัการจูงใจหรือตวัจูงใจ (Motivation factor หรือ motivators)   ท่ีมีผลต่อการกระตุน้

ใหเ้กิดความพึงพอใจ  

ปัจจยัจูงใจ (Motivators) หรือสิงท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน ่ (Satisfierf) 

ความกา้วหนา้ส่วนตวั (Personal)  การยกยอ่ง (Recognition)  

ลกัษณะงาน(Work content)  ความรับผิดชอบ(Responsibility) 

ความสาํเร็จ(Achievement)  ความกา้วหนา้(Advancement) 

ความพึงพอใจ

ในงาน 

Job 

satisfiers 

ปัจจยัอนามยั (Hygience factor) หรือปัจจยับาํรุงรักษา (Maintenance factor) 

หรือสิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงาน ่ (dissatisfiers) 

นโยบายบริษทั(Company)    สภาพการทาํงาน(Working conditions) 

การบงัคบับญัชา(Supervision)  ความมนัคงในงาน่ (Job security) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล(Intersonal relstions) ค่าตอบแทน(Poy) 

ความพึงพอใจ 
ในงาน 

Job 

issatisfiers 
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                 2.  ปัจจยัการธาํรงรักษา (Hygience factor factor)  หรือ ปัจจยับาํรุงรักษา   (Maintenance 

factor) ท่ีมีผลต่อความไม่พึงพอใจในงาน 

                 จากรูปจะเห็นว่า ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

                 กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัเก่ียวกบัความไม่พึงพอใจ (Dissatisfiers)    เป็นปัจจยัท่ีอาจทาํใหพ้นกังาน

เกิดความไม่พึงพอใจในการงานได ้เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

 กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัเก่ียวกบังาน (Job context factors)     หรือ   ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

(Satisfiers)   เป็นปัจจยัจูงใจท่ีแทจ้ริง  เพราะมีอิทธิพลในการสร้างใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจใน 

การทาํงาน     ทฤษฎีความจูงใจจะมีความสมเหตุสมผล     ถา้ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจในการยกระดบั 

ลกัษณะงานควบคู่กนัไปดว้ย 

 สาํหรับทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg มีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีระดบัขนัความตอ้งการ้

ของมาสโลว ์  ซ่ึงสามารถแสดงความสมัพนัธก์นัไดด้งัรูป24   

 

 

 

 

 

                                                                    

1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                           

24  ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ และคนอ่ืน ๆ, องคก์ารและการจดัการ  (กรุงเทพฯ : บริษทัธรรม

สาร จาํกดั, 2545), 313 – 314. 
 

ความสาํเร็จในชีวติ 
(Self-actulization) 

การยกยอ่งหรือสถานะในสังคม 

(Esteem or status) 

ความผูกพนัหรือการยอมรับ 
(Affiliation or acceptance) 

ความมนัคงหรือความปลอด่ ภยั 

(Security or safety) 

ความตอ้งการของร่างกาย 

(Physiological needs) 

ลาํดบัขนัความตอ้งการทฤษฎีมาสโลว์้  
(Maslow s needs hierarchy) 

งานท่ีทา้ทา้ย(Challenging work) 
ความสาํเร็จ (Achievement) 

ความเจริญกา้วหนา้ในงาน  

(Growth in the job) 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

ความกา้วหนา้ (Advancement) 

สถานะ (Status) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal relations) 

คุณภาพของการควบคุม 

(Quality of supervision) 

นโยบายและการบริหารบริษทั 

(Company policy and administration) 

สภาพการทาํงาน (Working conditions) 

ความมนัคงในการทาํงาน ่ (job security) 

เงินเดือน (Salaty) 

ทฤษฎี 2 ปัจจยั Herzberg 

(Herzberg s two-factor theory) 
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4.  ทฤษฎีความต้องการท่ีแสวงหา McClelland    

   ทฤษฎีความตอ้งการท่ีแสวงหา McClelland (McClelland s acquired-needs theory) เป็น

ทฤษฎีท่ีอธิบายความตอ้งการของมนุษย ์ โดยมุ่งท่ีความปรารถนาท่ี 1. ความสาํเร็จ (Achievement)  

2. อาํนาจ (Power)  3. ความผกูพนั (Affiliation) ซ่ึงบุคคลมีการพฒันาสิงเหล่านีขึน่ ้้    โดยเป็นผล

ประสบการณ์ของชีวิต  หรือเป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะว่าความตอ้งการท่ีแสวงหาการเรียนรู้โดย

อาศยัชีวิตและการท่ีบุคคล    มุ่งท่ีความตอ้งการเฉพาะอย่างมากว่าความตอ้งการอ่ืน ๆ ดงันันความ้

ต้องการเพ่ือความสําเร็จ (Needs for chievement)จึงเป็นความปรารถนาท่ีบรรลุเป้าหมายซ่ึงมี

ลกัษณะทา้ทายและเยีย่มยอด  

  ความตอ้งการเพ่ือความผกูพนั (Needs for affiliation)   เป็นความปรารถนาท่ีจะกาํหนด 

ความผูกพนัส่วนตวักับบุคคลอ่ืน  ส่วนความต้องการอาํนาจ (Needs for power)  เป็นความ

ปรารถนา 

ท่ีจะมีอิทธิพลหรือควบคุมบุคคลอ่ืน  

  ทฤษฎีนีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจของความจูงใจ ซ่ึงมีรูปแบบความจูงใจอยู่บนความ้

ตอ้งการพืนฐาน ้ 3 ประการ คือ   1. ความตอ้งการความผกูพนั 2. ความตอ้งการอาํนาจ  3. ความ

ตอ้งการความสาํเร็จ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  1.  ความตอ้งการความผกูพนั (Needs for affiliation)  บุคคลท่ีมีความตอ้งการขอ้นีสูง้

จะพอใจกบัการเป็นท่ีรัก     และมีแนวโน้มจะหลีกเล่ียงความเจ็บปวดจากการต่อตา้นโดยสมาชิก

กลุ่มสังคม   เขาจะรักษาสัมพนัธ์อนัดีในสังคม   พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแย่งชิง 

และพยายามสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น    ตลอดจนตอ้งการสร้างความเขา้ใจอนัดีจากสังคม

ท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่  

  2.  ความตอ้งการอาํนาจ  (Needs for power)  McClelland และทีมงานผูว้ิจยั ไดพ้บว่ามี

ความตอ้งการอาํนาจสูง  จะมีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลและการควบคุม   บุคคลเช่นนีจะตอ้งการ้

ความเป็นนักพูด  เป็นผูต้อ้งการทาํงานให้เหนือกว่าคนอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหา  หรือคน้หาวิธีการ

แกปั้ญหาให้ ชอบสอนและชอบพูดในท่ีชุมชน ชอบแข่งขนัเพ่ือให้สถานภาพสูงขึน และจะกงัวล้

เร่ืองอาํนาจมากกว่าการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ  

                3.  ความตอ้งการความสาํเร็จ (Needs for achievement)   บุคคลท่ีตอ้งการความสาํเร็จสูง

จะปรารถนาอยา่งรุนแรงท่ีจะประสบความสาํเร็จ  และกลวัต่อความลม้เหลว   ตอ้งการการแข่งขนั

และกาํหนดเป้าหมายอย่างลาํบากสาํหรับตนเอง  มีทศันะชอบเส่ียงแต่ไม่ชอบการพนนั พอใจท่ีจะ

วิเคราะห์และประเมินปัญหาท่ีรับผดิชอบ      เพ่ือใหง้านสาํเร็จลุล่วง มีการป้อนกลบัในการทาํงาน 
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และมีความปรารถนาจะทาํงานใหดี้กว่าบุคคลอ่ืน   ตลอดจนแสวงหาหรือพยายามรับผดิชอบในการ

คน้หาวิธีการแกปั้ญหาหรือพยายามในการรับผดิชอบในการคน้หาแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด 

   การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความตอ้งการ  McClelland สาํหรับผูบ้ริหาร 

   ในการวจิยั McClelland ผูป้ระกอบการควรเริมตน้และพฒันาแสดงความสาํเร็จใน่ ความ

ตอ้งการระดบัสูง  และมีสิงกระตุน้ดา้นอาํนาจ่    ส่วนผูบ้ริหารจะแสดงความตอ้งการอาํนาจ    แต่

ตอ้งการอาํนาจหนา้ท่ีและความรักความผกูพนัตํ่า 

 นอกจากนี ้ McClelland   ยงัพบรูปแบบการจูงใจความสาํเร็จท่ีชดัเจนท่ีสุด   ในบริษทั

ขนาดเลก็ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความจูงใจดา้นความสาํเร็จสูงมาก   ในขณะท่ีพบว่าบริษทัขนาดใหญ่

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีการจูงใจดา้นความสาํเร็จระดบัปานกลาง และมีความตอ้งการในความมีอาํนาจ

และความผกูพนัสูง  ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีการจูงใจดา้นความสาํเร็จสูงกว่าประธานบริษทั 25       

 

ทฤษฎีความคาดหวงั 

   ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory) เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอว่าบุคคลจะมีพฤติกรรม

โดยถือเกณฑค์วามน่าจะเป็นในการรับรู้ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการใชค้วามพยายาม เพ่ือนาํไปสู่ผลลพัธท่ี์

ตอ้งการ ตลอดจนขึนกบัวิธีการมองถึงคุณค่าท่ีเป็นผลลพัธน์นั เป็นทฤษฎีกระบวนการซ่ึงเสนอแนะ้ ้

ว่าบุคคลควรจะปฏิบติั เขาจะพิจารณาว่าจะมีความสามารถและความพยายามท่ีจะใหผ้ลท่ีไดผ้ลลพัธ์

ท่ีตอ้งการหรือไม่โดยจะแสดงในรูปของความสมัพนัธร์ะหว่างความพยายามท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน

กบัผลการปฏิบติังาน 

  ทฤษฎีความคาดหวงัจะเก่ียวขอ้งกบั 3 ประการตามขนัตอน คือ ้ 1. การใชค้วามพยายาม

ในการทาํงานของพนกังาน 2. การปฏิบติังาน 3. ผลลพัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบังาน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความ

คาดหวงัใน 2 ลกัษณะคือ 1. ความคาดหวงัผลการปฏิบติังานจากความพยายาม 2. ความคาดหวงั

ผลลพัธจ์ากการปฏิบติังาน ดงัรูป 

 

 

 

 

                                                
                               

25
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ และคนอ่ืน ๆ, องคก์ารและการจดัการ  (กรุงเทพมหานคร : บริษทั

ธรรมสาร จาํกดั, 2545), 315 – 316. 
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การใชค้วามพยายาม(Effort) 

ในการทาํงานของพนกังาน 

(People exert work effort) 

การปฏิบติังาน 

(Task performance) 

ผลลพัธ์ท่ีเก ีย่วขอ้ง

กบังาน 

(Work-related  

outcomes) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

 

                                                              

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ส่วนท่ี 1 ความคาดหวงัผลปฏิบติังานจากความพยายาม(Effort-performanceexpectacy) 

เป็นส่วนประกอบส่วนท่ีหน่ึงของทฤษฎีความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็น ความคาดหวงั

ความปฏิบติังานจากความพยายามเป็นส่วนท่ีแสดงถึงความพยายามในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานพนกังานจะพิจารณาว่าเขามีความสามารถท่ีจะบรรลุการปฏิบติังานโดยใชค้วามพยายาม

ส่วนตวัหรือไม่ ถา้เขาไม่เช่ือว่าเขาพยายาม ส่วนตวัจะนาํไปสู่ผลการปฏิบติังานในระดบัสูงแลว้ก็จะ

ทาํใหค้วามคาดหวงัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัตํ่าผูบ้ริหารสามารถกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความ

คาดหวงัจากการพยายามในการปฏิบัติงานสูงโดยจัดการฝึกอบรมให้การสนับสนุนพนักงาน 

ตลอดจนการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

  ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัจากผลลพัธจ์ากการปฏิบติังาน(Performance-outcomeexpectang) 

เป็นส่วนท่ีสองของสมการความคาดหวงั โดยต่อเน่ืองมาจากความคาดหวงั ผลการปฏิบติังานจาก

ความพยายาม (Effort-performance expectancy) กล่าวคือ เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานและรางวลั พนกังานจะพิจารณาผลลพัธท่ี์คาดว่าจะเกิดขึนจากการ้

ปฏิบติังานนัน พนักงานจะถามว่าถา้เขาทาํงานสาํเร็จเขาจะไดรั้บรางวลั ้ (ผลลพัธ์) อะไร ซ่ึงเป็น

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 

ความคาดหวงัผลการปฏิบติังานจาก

ความพยายาม 

(Effort-performance expectancy) 

- การเลือกคนท่ีมา

ความสามารถ 

- ฝึกอบรมใหก้ารสนบัสนุน

คนงาน 

- การกาํหนดเป้าหมายใน

การทาํงานท่ีชดัเจน 

ความคาดหวงัผลลพัธ์จากการ

ปฏิบติังาน (Performance-

outcome expectancy) 

การใชเ้คร่ืองมือ 

(Instrumentality) 

รางวลั ค่าตอบแทนการ

กาํหนดรางวลัจากผลงานการ

ใหร้างวลัตามสถานการณ์ 

คุณค่าความพร้อมใน

ผลลพัธ์ 
(Performance-outcome 

expectancy) 

กาํหนดความตอ้งการและ

จดัรางวลัใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการนนั้  
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ความคาดหวงัจากการใชค้วามพยายามในการทาํงาน เม่ือบุคคลรู้ว่าความพยายามของเขาจะนาํไปสู่

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เขาจะพยายามปฏิบติังานไม่ให้พลาดเพ่ือให้ผลลพัธ์ตามท่ีเขาตอ้งการ ดงันันผู ้้

บริการจะตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบัความต่อเน่ืองจากภายในระหว่างการปฏิบติังานและผลลพัธ์จะ

ใหร้างวลัในเวลาและใหค้าํมนัสญัญาสาํหรับผูท่ี้มีการปฏิบติังาน เป็นตน้  ่  

  ส่วนท่ี 3 คุณค่าความพอใจในผลลพัธ ์(Valence of outcomes) หมายถึง คุณค่าของความ

พึงพอใจผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ของแต่ละบุคคลจากการปฏิบัติ หรือคุณค่าความพึงพอใจท่ีคาดไว้

ล่วงหน้าว่าจะได้รับ แต่ถา้องค์การและสมาชิกขององค์การจะต้องการผลลพัธ์ ผลลพัธ์ทังหมด้

อาจจะจูงใจไม่เท่ากนั บางคนอาจจะมองว่าตอ้งการผลลพัธท่ี์มีลกัษณะเฉพาะ แต่บางคนอาจไม่คิด

เช่นนัน ทาํให้บุคคลศึกษาคุณค่าหรือส่วนประกอบของผลลพัธ์ บุคคลจะมีการคาดหวงัความพึง้

พอใจล่วงหนา้ของแต่ละผลลพัธซ่ึ์งคาดว่า คุณค่าความพึงพอใจในผลลพัธ์ เม่ือผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพึง

พอใจคุณค่าความพึงพอใจจะเป็นบวก แต่เม่ือผลลพัธไ์ม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ คุณค่าความพึงพอใจจะ

เป็นลบ และเม่ือผลลพัธท่ี์มีลกัษณะเป็นท่ีน่าพึงพอใจและไม่น่าพึงพอใจความพึงพอใจในผลลพัธ์

จะเท่ากบัศนูย ์

  จากรูป  แสดงทฤษฎีความคาดหวงัซ่ึงแสดงว่า   บุคคลจะมีการกระทาํ  เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการ  1.เขามีความคิดว่าความพยายามจะนาํไปสู่การปฏิบติังาน ถา้ไม่สามารถเกิดความ

พยายามดว้ยตนเองไดอ้าจสนบัสนุนโดยการฝึกอบรม การให้การสนับสนุน การกาํหนดเป้าหมาย

การทาํงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 2. เขาคิดว่า การจะนาํไปสู่ผลลพัธ ์ไดแ้ก่ รางวลั ค่าตอบแทน ซ่ึงอาจจะ

เป็นรางวลัท่ีกาํหนดขึนมาจ้ ากผลงาน หรือการใหต้ามเหตุการณ์ 3.  เกิดคุณค่าความพอใจในผลลพัธ ์

(Anticipated satisfaction หรือ valence) ถา้ตอ้งการใหคุ้ณค่าในผลลพัธเ์ป็นบวกจะตอ้งอาศยักาํหนด

ความตอ้งการและจดัรางวลัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

 ตวัอยา่งประกอบทฤษฎีความคาดหวงั 1. ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งการให้บริษทัมียอดขาย

สูงจึงตงัรางวั้ ล (การเล่ือนตาํแหน่ง)ใหก้บัพนกังาน เพ่ือให้พนักงานใชค้วามพยายามในการขายให้

ถึงยอดท่ีบริษทัตอ้งการ (ความคาดหวงัผลการปฏิบติังานจากความพยายาม) 2. ส่วนพนักงานก็เกิด

ความคาดหวงัท่ีจะไดร้างวลันันจึงตอ้งพยายามในการปฏิบติังาน ้ (ความคาดหวงัผลลพัธ์จากการ

ปฏิบติังาน) 3.  เม่ือพนกังาน ก.ใชค้วามพยายามขายจนถึงยอดขายท่ีบริษทักาํหนดจึงไดรั้บการเล่ือน

ตาํแหน่ง (คุณค่าความพึงพอใจในผลลพัธ)์ ซ่ึงเป็นท่ีพึงพอใจจึงมี  ความพอใจในผลลพัธ์เป็นบวก 

(Positive valence) สาํหรับพนกังาน ก. แต่ในทางตรงขา้มถา้นาย ก. ไดรั้บเล่ือนตาํแหน่งแต่ตอ้งไป

ขายอีกผลิตภณัฑ์หน่ึง ซ่ึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการหาลูกคา้ หรือตอ้งหาลูกค้าใหม่

ทงัหมด หรือเกิดความตึงเครียดในการทาํงาน จากผลลพัธ์สองประการนีทาํให้เขาไม่พึงพอใจ ้ ้

ดงันนั พนกังาน ก้ . ก็จะมีคุณค่าความพอใจในผลลพัธ์เป็นลบ (Negative valence) พนักงาน ก. ถูก
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กระตุ้นให้ใชค้วามพยายามท่ีจะทาํงาน แต่ถา้ผลลพัธ์เป็นลบ นาย ก . จะไม่รู้สึกจูงใจให้ทาํงาน 

(Alderfer)   McClelland   ไดเ้สนอแนะว่า ความตอ้งการจะแตกต่างจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคล

หน่ึง และทาํให้เกิดผล  คือ  ความพอใจในผลลพัธ์จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั เพราะความ

แตกต่างกันของแรงงานในปัจจุบัน และความต่างกันในคุณค่าความพอใจในผลลพัธ์ สําหรับ

ผูบ้ริหาร ควรพิจารณาว่าพนักงานไดรั้บคุณค่าความพอใจในความเหมาะสมกบัการคาดหวงัของ

พนกังานหรือไม่                                                                                                                                                              

 

ทฤษฎกีารมส่ีวนร่วมของสวอนเบอร์ก (Swansburg)   

    สวอนเบอร์ก(Swansburg) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

     1.  การไวว้างใจกนั(Trust)การไวว้างใจเป็นปรัชญาพืนฐานของการมีส่วนร่วม ้ ผูร่้วมงาน

หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เรียบร้อย  หากไดรั้บการยอมรับไวว้างใจ

จากผูบ้ริหาร  ช่วงเวลาในการให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะไดรั้บการควบคุมจาก

ผูบ้ริหาร  ภาระงานทงัหมดหรือการตดัสินใจ ้  ผูบ้ริหารจะใหโ้อกาสเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ผูบ้ริหารท่ีให้

อาํนาจและใหค้วามไวว้างใจแก่ผูร่้วมงาน     จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและขอ้บกพร่องของ

ผูป้ฏิบติังาน  แนวคิดพืนฐานท่ีทาํใหทุ้กคนมีความไวว้างใ้ จ (Trust)  คือ ผูป้ฏิบติังานทุกคนยอ่มรู้จกั

งานของตนดีกว่าใคร ๆ   ทุกคนสามารถท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน  ถา้ความ

รับผดิชอบจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานอยูใ่นแนวทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม และสติปัญญา  ความเฉลียวฉลาด  

และความคิดสร้างสรรคจ์ะมีอยูใ่นบุคลากรทุกระดบัองคก์าร 

 2.  ความยดึมนัผกูพนั่ (Commitment)  ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยดึมนัผกูพนั ่

ดงันนั้ ผูบ้ริหารควรท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน  ความยดึมนัผกูพนั่   

เป็นลกัษณะท่ีไดจ้ากการพฒันาการใหโ้อกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัผูบ้ริหาร   และรู้ถึง

เป้าหมายขององคก์าร  ประสบการณ์ในการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน   จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน   

มีความขยนัหมนัเพียร  อุตสาหะ  ผลผลิตในการทาํงานมีมากขึน จะเห็นไดว้่าภายใตก้ารบริหาร่ ้

แบบมีส่วนร่วม จะทาํใหเ้กิดความยดึมนัผกูพนัโดยไม่ทาํใหเ้กิ่ ดโทษ 

 3.  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั ้ (Goals & Objectives)  ความขดัแยง้เป็น

ความตอ้งการหลกั  หรือเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม   ความขดัแยง้เป็นสิงท่ีหลีกเล่ียง่

ไม่ได ้ เม่ือมนุษยมี์การทาํงานร่วมกนั     ดงันนั้ การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่ว้ มกนัระหว่าง

ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน รวมถึงการปรับปรุงพฒันาเป้าหมายขององคก์ร ย่อมจะขจดัความขดัแยง้

ท่ีเกิดขึน  ้ เพราะทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  มีการทาํงานท่ีมีทิศทางเดียวกนั  มีความ

รับผิดชอบร่วมกนั    ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ   การตงัเป้าหมายและ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

                                                                                                                                                         59 

วตัถุประสงคร่์วมกนัสามารถเกิดขึนไดบ่้อย และอยา่งมีเหตุผล สามารถท่ีจะร่วมกนัตงัเป้าหมายและ้ ้

วตัถุประสงคโ์ดยการร่วมประชุมปรึกษาหารือ (conference) การประชุมปรึกษาหารือจะเป็นการทา้ทา้ย

ความสามารถของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน    สร้างความชดัเจนทาํใหมี้ความเห็นสอดคลอ้งกนั  สร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

  4.  ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน(Autonomy)  เป็นภาวะท่ีมีความเป็นอิสระ

ต่อความรับผิดชอบในการทาํงาน       ความมีอาํนาจหนา้ท่ีและความสามารถในการเขียนรายงาน

สาํหรับงานของแต่ละบุคคล ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน   

ในการตดัสินใจในงานของตนเอง    ซ่ึงจะทาํใหมี้ความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี  

เต็มความรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บ26 

 

งานวชิาการ 

  งานวิชาการ  เป็นงานหลกัของสถานศึกษา     มาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษา 

พิจารณาไดจ้ากผลงานทางวิชาการเน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้   

รวมทังการประเมินผูเ้รียน ้  ซ่ึงเป็นตวัชีว ั้ ดความสําเร็จของผูบ้ริหารและครู  ผูบ้ริหารและครูจึง

จาํเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการบริหารงานวิชาการ   เพ่ือให้การดาํเนินงาน

สอดคลอ้งกบัหลกัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั 

  การบริหารงานวิชาการ  ผูบ้ริหารจะตอ้งนาํแนวคิด   เก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาตามท่ี

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร ซ่ึงมีสาระ 

สาํคญัดงัน้ี 

  1.  การพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ้ ความรู้และ

คุณธรรม 

  2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้   โดยมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง       

การปกครอง  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  การกีฬา   ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ภูมิปัญญาไทย่   

และความรู้สากล  ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  มีความสามารถประกอบ่

อาชีพรู้จกัพ่ึงตนเอง  มีความริเริมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง่  

  3.  การจดัการศึกษาโดยยดึหลกัการศึกษาตลอดชีวติใหส้งัคมมีส่วนร่วมและพฒันาสาระ 

และกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

                                                
                     26 Russell  C. Swansburg,Management  and  Leadership  for  Nurse  Managers (Boston 

: Jones  and  Bartlelt  Publishers, 1996), 391 – 393. 
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    4.  การจดัการศึกษาใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่องดา้นต่างๆ เป็นพิเศษและการจดัการศึกษา 

ใหผู้ท่ี้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

    5.  การจดัการศึกษาโดยยดึหลกัผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด       และกระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ เต็มตามศกัยภาพ 

     6.  การจดัการศึกษาโดยเนน้ดา้นความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการใน 

เร่ืองของความรู้เก่ียวกบัตนเอง  และความสมัพนัธก์บัสงัคม  ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี การจดัการ  การรักษา  และการใชท้รัพยากรสิงแวดลอ้ม่   ความรู้เก่ียวกบัศาสนา   ศิลปะ  

วฒันธรรม  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใชค้วามรู้  ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และภาษา  

ความรู้ ทกัษะการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิต 

  7.  การจดักระบวนการเรียนรู้  ไดแ้ก่ การจดัเนือหาสาระ ้ กิจกรรมตามความสนใจ   และ

ความถนดัของผูเ้รียน   การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ   การแกปั้ญหา   การจดักิจกรรมให้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใหคิ้ดเป็น ทาํเป็น   รักการอ่านและใฝ่รู้  การจดัการเรียนการสอนสาระ

ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล    และปลกูฝังคุณธรรม   ค่านิยม   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์      การ

สนบัสนุนใหผู้ส้อนจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  ส่ือการสอน  และอาํนวยความสะดวก เพ่ือใหเ้กิด

การเรียนรู้และรอบรู้และการใชว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดขึน้

ไดทุ้กเวลาและสถานท่ี  และร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

  8.  การประเมินผูเ้รียนและการใชว้ิธีท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อ และ 

นาํผลการประเมินผลผูเ้รียนมาใชป้ระกอบการพิจารณา 

  9.  การจดัทาํสาระหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาของชุมชน  สงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 10.  การพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้ผูส้อน

สามารถวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 11.  การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทกัษะในการผลิตและการใชเ้ทคโนโลย ี

ท่ีเหมาะสม 

   12.  การจดัใหผู้เ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  เพ่ือ 

การศึกษา27 

 

                                                
                27ชนิสรา  ศิลานุกิจ, หลกัการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550), 170 -  171. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

                                                                                                                                                         61 

ความหมายของงานวชิาการ 

  กมล ภู่ประเสริฐ  ไดใ้หค้วามหมายงานวิชาการว่า  หมายถึง การพฒันาคุณภาพทางการ 

ศึกษาอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา   

                 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ ใหค้วามหมายงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา

โดยมีการจดักิจกรรมทุกสิง่ ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี และมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน28  

 ชุมศกัดิ   อินทร์รักษ์ ์ ได้กล่าวถึงงานวิชาการไวว้่า  านวิชาการ  คือ งานท่ีเก่ียวกับ

หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือผูเ้รียน การ

จดัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา   การวดัผลและประเมินผล   การประกนัคุณภาพ   รวมถึงการจดั

บรรยากาศเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ29  

 จากการนาํเสนอทศันะของนกัวิชาการดา้นการบริหารการศึกษาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

สามารถสรุปความหมายของงานวิชาการไดว้่า  งานวิชาการ  คือ  งานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษา

หรือโรงเรียน  ซ่ึงประกอบด้วยงานย่อยอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  เช่น  หลกัสูตร  

การพฒันาหลกัสูตร  วิธีสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัผลและประเมินผล  การประกัน

คุณภาพการศึกษา  และงานอ่ืน ๆ  ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

 

ความสําคญัของการบริหารงานวชิาการ 

 งานวิชาการเป็นงานท่ีมีความสาํคญัในการจดัระบบงานให้รัดกุม และมีการดาํเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  จึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญัของงานวิชาการไวด้งัน้ี 

 งานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียนเป็นชีวิตจิตใจของสถาบนัทีเดียว ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ 

เป็นองคป์ระกอบท่ีจะทาํใหส้ถาบนัดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืนเท่านนั้  ผูบ้ริหารการศึกษา ทุกคน

ควรจะรับผดิชอบเป็นผูน้าํของครูในดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก  เพราะหนา้ท่ีของโรงเรียนหรือ

สถาบนัการศึกษาทุกแห่ง คือ  การใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในดา้นวิชาการ  โดยการทาํงานร่วมกบัครู  

กระตุน้เตือนครูใหค้าํแนะนาํครู  และประสานงานใหค้รูทุกคนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ

                                                
                 28 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อ

ส่งเสริมกรุงเทพ, 2546), 2.  

                  29 ชุมศกัดิ  อินทร์รักษ์์ , การบริหารวิชาการ (ปัตตานี: ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี, 2546), 38. 
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ในการสอน  งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา  ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภท

ใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ    เน่ืองจากงาน

วิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  การจดัโปรแกรมการศึกษา    และการจดัการเรียนการสอน    ซ่ึงเป็น

หวัใจของสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้ม ก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนนั้  

 สมิธ (Smith ) ไดศึ้กษาและจดัลาํดบัความสาํคญัของงานวชิาการไวเ้ป็นอนัดบัแรกงาน

ในความรับผดิชอบของผูบ้ริหารแบ่งเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี30 

 งานบริหารงานวิชาการ               ร้อยละ 40 

 งานบริหารบุคลากร   ร้อยละ 20 

 งานบริหารกิจการนกัเรียน  ร้อยละ 20 

 งานบริหารการเงิน   ร้อยละ 5 

 งานบริหารอาคารสถานท่ี  ร้อยละ 5 

 งานบริหารความสมัพนัธก์บัชุมชน ร้อยละ 5 

 งานบริหารทวัไป่    ร้อยละ 5 

 ดังนันอาจสรุปไดว้่างานวิชาการ้    ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา  เพราะ

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ  การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซ่ึงขึนอยู่กบังานวิชาการทังสิน้ ้ ้     

งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจดัการเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  การนาํหลกัสูตรไปใช ้  แบบเรียน  

งานการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานหอ้งสมุด  งานนิเทศ

การศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรมทางวิชาการ    เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

จุดหมายของการศึกษาท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

 จะเห็นไดว้่าการบริหารงานวิชาการ  นับเป็นงานท่ีสาํคญัของโรงเรียน  เป็นหน้าท่ีหลกั

ของโรงเรียน ถือเป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม่  ขึนอยูก่บังานวิชาการของ้

โรงเรียน   ท่ีจะสร้างนกัเรียนใหมี้คุณภาพ   มีความรู้  มีจริยธรรมและคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ เพ่ือ

นาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตในสงัคมต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ขอบข่ายของงานวชิาการ 

 งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  และการเรียนการสอนตงัแต่้

การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ การจดัดาํเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน การจดับริการการ

                                                
                   30ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ,  การจัดและการบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพมหานคร  : 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550), 5. 
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สอน  ตลอดจนการวดั และประเมินผล   รวมทงัติดตามผล้    และส่ือการสอนรวมไปถึงการพฒันา

ผูส้อนตลอดจนการดาํเนินกิจการของโรงเรียนจะตอ้งเป็นไปตามหลกัสูตร  และระเบียบพิธีการของ

การเรียนการสอน     จาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม

ทุกระยะ  ดว้ยการจดัเนือหาวิชาให้ทนัสมยั้    บางครังก็มีการเพิมวิชาใหม่ ๆ้ ่   เขา้ไปดว้ยผลท่ีเกิด

ขึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริงนนั เกิดจากการเรียนการสอน้ ้       ดงันั้นเม่ือหลกัสูตรเปล่ียนก็จาํเป็นตอ้ง

อบรมครูตามไปดว้ย     เพราะการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเก่ียวโยงไปถึงการจดัตารางสอน 

การจดัชนัเรียน้   วิธีสอน การใชอุ้ปกรณ์การสอนและการประเมินผลดว้ย  

 นกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดขอบข่ายของการบริหารวิชาการ  ไวต่้าง ๆ  กนัดงัน้ี 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กาํหนดขอบข่ายด้านวิชาการครอบคลุมการวางแผน

เก่ียวกบังานวิชาการ  การจดัดาํเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน  การจดับริการการสอน และการ

จดัการวดัผลและประเมินผลรวมทงัการติดตามผล้ 31 

 วนัชยั ดนยัตโมนุท  กล่าวว่า ขอบข่ายของงานวิชาการ ประกอบดว้ย  

 1. งานแผนงานวิชาการ  

                      1.1  วิเคราะห์หลกัสูตรและจดัทาํแผนการสอน  

                      1.2  จดัทาํขอ้มลูสถิติผลสมัฤทธิทางการเรียน์   

                      1.3  จดัทาํและนาํเสนอนโยบายแนวการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา  

        1.4  จดัทาํธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) และแผนปฏิบติัการประจาํปี  

                       1.5  จดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานวิชาการ  

 2. งานการจดัการเรียนการสอน  

       2.1  จดับริการการศึกษาสาํหรับคนพิการท่ีสามารถเรียนร่วมได ้ตลอดทงั้ ผูด้อ้ยโอกาส 

และผูมี้ความสามารถพิเศษตามสภาพความพร้อม  

       2.2  จดับริการการศึกษาในระบบโดยให้ตอบสนองต่อนโยบายของชาติ   และความ

ตอ้งการของทอ้งถินเป็นสาํคญั และจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ตามสภาพ ความพร้อม่

หรือท่ีเห็นสมควร  

                    2.3  กาํหนดคาบเวลาเรียน ตามเกณฑข์นัตํ่า้   

                                                
                        

31
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพมหานคร: ศนูยส่ื์อเสริม

กรุงเทพ, 2546), 3-4. 
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                    2.4  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสถานศึกษาสามารถกาํหนดวนัเปิดปิดภาคเรียนใหเ้หมาะสม

กบัสภาพทอ้งถิน่   

                    2.5  จดัตารางสอน  

                    2.6  จดัชนัเรียน้   

                    2.7  จดัครูเขา้สอน  

                    2.8  จดัสอนซ่อมเสริม  

                3. งานดา้นหลกัสูตรและการพฒันา ส่งเสริมการเรียนการสอน  

                    3.1  จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน่   

                    3.2  เทียบโอนผลการเรียนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดหรือตามท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย  

                    3.3  จดัทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาแห่ง 

ชาติมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั    และแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

                    3.4  พฒันา ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  

                    3.5  ส่งเสริมใหผู้ส้อนทาํการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั      เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา  

                    3.6  จดัหาและพฒันาส่ือการเรียนการสอน และใหบ้ริการแก่นกัเรียน และครู  

                    3.7  คดัเลือก หนงัสือแบบเรียนเพื่อใหใ้ชใ้นสถานศึกษา  

                    3.8  นาํเสนอการอนุมติัใหจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่หนงัสือแบบเรียนเก่ียวกบัหลกัสูตรทอ้งถิน่

ท่ีสถานศึกษาจดัทาํหรือพฒันาขึน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา้   

                    3.9  จดัหาวิทยากร และแหล่งประกอบการฝึกงาน  

                    3.10  จดับริการหอ้งสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  

                    3.11  จดัมุมคน้ควา้ศึกษาในหอ้งเรียน  

                    3.12  จดัหอ้งหรือมุมวิชาการสาํหรับการคน้ควา้ของครู  

                    3.13  จดัใหมี้นิเทศภายใน 

  4.  งานการวดัและประเมินผล  

                     4.1  จดัการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 

ความประพฤติ   การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปใน

กระบวนการเรียนการสอน  

                    4.2  ดาํเนินการใหมี้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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                      4.3  อนุมติัการจบการศึกษา  

                      4.4  ออกหลกัฐานทางวิชาการ  

                      4.5  จดัทาํทะเบียนวดัผล  

                      4.6  ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานดา้นวิชาการ  

                      4.7  จดัทาํคู่มือหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา  

        4.8  รายงานผลการเรียนของนกัเรียนเป็นระยะๆ  

   5.  งานอ่ืนๆ  

                      5.1 ให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ   ทางดา้นวิชาการของ

สถานศึกษาตามคาํร้องขอของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล

หรือหน่วยงานภายนอก ท่ีสาํนกังานดงักล่าวรับรองท่ีทาํการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา  

  5.2  ประสานส่งเสริมและดาํเนินการเก่ียวกบัสิทธิการจดัการศึกษาของครอบครัว และ

ชุมชน  

                      5.3  แต่งตงัคณะกรรมการหรืออนุกรรมการดา้นวิชาการ้  (ถา้มี)  

  กาํพล ฤทธิรักษา์   กล่าวว่า ขอบข่ายของงานวิชาการมีรายละเอียดของงานต่างๆ มีดงัน้ี  

  1.  งานดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 

  2.  งานการเรียนการสอน  

  3.  วสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน  

  4.  งานวดัและประเมินผล  

  5.  งานหอ้งสมุด 

  6.  งานนิเทศการศึกษา  

       7.  งานดา้นวางแผนและกาํหนดวิธีดาํเนินงาน  

  8.  งานส่งเสริมการสอน  

  9.  งานประชุมอบรมทางวิชาการ  

    สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา ไดเ้สนอขอบข่ายงานดา้นการบริหารงานวิชาการ ไวด้งัน้ี  

  1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  

                      1.1  จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน 

ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคมตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้   

                      1.2  บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  

                      1.3  นิเทศเพ่ือการพฒันาการใชห้ลกัสูตรภายในสถานศึกษา  
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                      1.4  ติดตาม  ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา    และรายงานผล ใหเ้ขต

พ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ  

 2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

                      2.1  จดัทาํแผนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม  

                      2.2   จดักระบวนการเรียนรู้ใหย้ดืหยุน่ตามความเหมาะสมทงัดา้นเวลา สาระ้ การเรียนรู้

และผูเ้รียน  

                     2.3  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั     ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติั

จริงจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  

                     2.4  ใชก้ารแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้  

                     2.5   ใหผู้ป้กครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการ

เรียนรู้  

                     2.6  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  อยา่งหลากหลายและ

ต่อเน่ือง  

  3.  การวดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน  

                       3.1  กาํหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา  

                       3.2  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา    ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผล

ของสถานศึกษา  

        3.3  วดัผล ประเมินผล  เทียบโอนประสบการณ์    เทียบโอนผลการเรียนและอนุมติัผล 

การเรียน  

        3.4  จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชนั้      และจดัใหมี้การซ่อมเสริม  กรณีท่ีมี

ผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  

                      3.5  จดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล   

        3.6  มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ  

                      3.7  จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ 

ใชใ้นการอา้งอิง ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน  

  4.  การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  

                       4.1  จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา  

                       4.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการประกนัคุณภาพใน ระดับหน่วยงานภายใน

สถานศึกษา  
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                       4.3  กาํกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  

                       4.4  ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

  5.  การพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  

                       5.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิตพฒันา   และใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

เพ่ือการศึกษา  

                       5.2  จดัหาจดัทาํส่ือและเทคโนโลย ี  เพ่ือการศึกษาใหก้บัครูและผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ   

และหลากหลาย  

  6.  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  

                       6.1  จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพียงและ้ สอดคลอ้ง 

กบัการจดักระบวนการเรียนรู้  

                       6.2  ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทงัในและนอกสถานศึกษา้ เพ่ือพฒันา 

การเรียนรู้  

    7.  การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศกึษา  

                       7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาํวิจยั    เพ่ือพฒันาผูเ้รียนหลกัสูตรกระบวนการ

เรียนรู้การใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  

                       7.2  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจยั    เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษารวมทงัสนบัสนุน้

ใหค้รูนาํผลการวจิยัมาใชเ้พ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา  

  8.  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ  

                       8.1 ดาํเนินการเสริมความรู้   และประสบการณ์ใหก้บัชุมชน       โดยร่วมมือกบับุคคล

ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัทางสงัคมอ่ืน  

                       8.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน  สามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

เพ่ือพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา   และความตอ้งการโดยร่วมมือกบับุคคล   ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัทางสงัคมอ่ืน  

                       8.3  สนบัสนุนและช่วยเหลือใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์    ระหว่าง

ชุมชน โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัทางสงัคมอ่ืน  

  เฟเบอร์ และเชียร์รอน(Faber & Shearron )ไดแ้บ่งการบริหารงานวิชาการเป็น 6 ดา้น คือ  

                  1.  การจดัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

                  2.  การจดัเนือหาของหลกัสูตร้   

                  3.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
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                  4.  การจดัอุปกรณ์การสอน  

                  5.  การนิเทศการสอน  

                  6.  การส่งเสริมครูประจาํการ  

  ขอบข่าย/ภารกิจ และแนวทางปฏิบติังานการบริหารวิชาการตามโครงสร้างงานนิติ

บุคคลของโรงเรียน32 

 1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 3.  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

 4.  การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศกึษา 

          5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

                6.   การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

                7.  การนิเทศศึกษา 

                8.   การแนะแนวการศึกษา 

                9.   การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

              10.   การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 

              11.   การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

              12.  การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

              แนวทางการปฏิบติั 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ้ ้ .ศ. 2544  สาระแกนกลาง 

ของกระทรวงศึกษาธิการ   ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา   และความตอ้งการของสังคม 

ชุมชนและทอ้งถิน่   

1.2 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม   และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกาํหนดวิสยัทศัน์  

ภารกิจ   เป้าหมาย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทงัคณะกรรมการ้

สถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  

1.3 จดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ ท่ีกาํหนดใหมี้ในหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี 

                                                
                                  

32
 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 32. 
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สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์ เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระ

ทงัในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม้  

1.4 นาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการการใหห้ลกัสูตร 

ใหเ้หมาะสม 

1.5 นิเทศการใชห้ลกัสูตร 

1.6 ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

1.7 ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 

 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                    2.1  ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

            2.2  ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเนือหาสาร้ ะและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัความสนใจ  ความถนดัของผูเ้รียน  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบติั

จริง  การส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกนั 

ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเนือหาสาระกิ้ จกรรม  

ทงันีโดยจดับรรยากาศ้ ้     สิงแวดลอ้ม่   และแหล่งเรียนรู้ใหเ้อือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้และการ้

นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน่ หรือเครือข่ายผูป้กครอง  ชุมชน   ทอ้งถิน่   มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ

สอนตามความเหมาะสม 

                     2.3  จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู  ในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเนน้การนิเทศท่ี

ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน    เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

ร่วมกนัหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

                     2.4  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 3.  การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

                      แนวทางการปฏิบติั  

                     3.1  กาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

                     3.2  ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้  และการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ 
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                    3.3  ส่งเสริมให้ครูดาํเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน   โดยเน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน 

                    3.4  จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา

อ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

                    3.5  พฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 

               4.  การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศกึษา 

                    แนวทางการปฏิบติั 

                    4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  การบริหารการจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการ ใน 

ภาพรวมของสถานศึกษา 

                    4.2  ส่งเสริมใหค้รูศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหแ้ต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

                    4.3  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการ

วิจยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องคก์ร

หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

 5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

                      แนวทางการปฏิบติั 

                      5.1  ศึกษา  วิเคราะห์ ความจาํเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี เพ่ือการจดัการเรียน

การสอน และการบริหารงานวิชาการ 

                      5.2  ส่งเสริมใหค้รูผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน 

                      5.3  จดัหาส่ือและเทคโนโลย ี  เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  และการพฒันางาน

ดา้นวิชาการ 

                     5.4  ประสานความร่วมมือในการผลิต   จดัหา   พฒันาและการใชส่ื้อ  นวตักรรม   และ

เทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรียนการสอนและการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

                    5.5  การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

 6. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                    6.1  สาํรวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาทงัในสถานศึกษา ้

ชุมชน ทอ้งถิน่ ในเขตพืนท่ีก้ ารศึกษา  และเขตพืนท่ีการศึกษา้ ใกลเ้คียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

                                                                                                                                                         71 

                   6.2  จดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู   สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

                   6.3  จดัตงัและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รว้ มทงัพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้้    และประสานความ

ร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล  ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาใน 

การจดัตงั ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั้  

                     6.4  ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทงั้ ในและนอกโรงเรียน     ในการจดั

กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

                7.  การนิเทศการศึกษา 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                     7.1  จดัระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

                     7.2  ดาํเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนรู้การสอนในรูปแบบหลากหลาย  และ

เหมาะสมกบัสถานศึกษา 

                     7.3  ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศกึษา 

                     7.4  ติดตาม ประสานงานกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศ

งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

                     7.5  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถาน 

ศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพืนท่ีการศึกษา้  

 8. การแนะแนวการศึกษา 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                     8.1  จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวชิาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบั

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

                     8.2  ดาํเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

                     8.3  ติดตามและประเมินผลการจดัการระบบ    และกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา 

                     8.4  ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์ดา้นการแนะแนว

การศึกษากบัสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพืนท่ีการศึก้ ษา 

 9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                     9.1  จดัระบบโครงสร้างองคก์ร       ใหร้องรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                     9.2  กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน      เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตวัชีวดัของกระทรวง เป้าหมายความสาํเร็จของ้ เขตพืนท่ีการศึกษา้       หลกัเกณฑแ์ละ 

วิธีการประเมินของสาํนกังานรองรับมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

                     9.3  วางแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา   ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้

บรรลุผลตามเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษา 

                     9.4  ดาํเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

                     9.5  ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพภายใน      และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการ 

ศึกษา 

     9.6   ประสานงานกับเขตพืนท่ีการศึกษา้  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขตพืนท่ีการศึกษา้  

                     9.7  ประสานงานกบัสาํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศกึษา

ในการประเมิน สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

10.  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                     10.1  การศึกษา สาํรวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

                     10.2  จดัใหค้วามรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค ทกัษะ  ทางวิชาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทอ้งถิน่  

                     10.3  การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน    ทอ้งถิน่     เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

วิชาการของสถานศึกษาและท่ีจดัโดยบุคคล   ครอบครัว   องคก์ร   หน่วยงาน    และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั

การศึกษา 

                     10.4  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์    ระหว่างบุคคล   ครอบครัว 

ชุมชน ทอ้งถิน่  

              11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

                     แนวทางการปฏิบติั 

                     11.1  ประสานความร่วมมือ    ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ

เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   ทงัท่ีจดัการศึ้ กษาขนัพืนฐาน้ ้   และระดบัอุดมศึกษา  ทงั้

บริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพืนท่ีการศึกษา้  ต่างเขตพืนท่ีการศึกษา้  

                     11.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่าง ๆ    ทงัภายใน้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเทศและต่างประเทศ 

                 12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

                        แนวทางการปฏิบติั 

                      12.1  สาํรวจและศึกษาขอ้มลูการจดัการศึกษา    รวมทงัความตอ้งการในการไดรั้บการ้

สนบัสนุนดา้นวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

                     12.2  ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาวิชาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการ

จดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

                     12.3  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว   องคก์ร 

หน่วยงาน  และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาการพฒันาสถานศึกษา 

 ดงันนัจะเห็นไดว้่า้   งานวิชาการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมหลายดา้น อนัจะก่อใหก่้อ

เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนทุกด้าน ซ่ึงสามารถสรุปขอบเขตของงาน

วิชาการไดด้งัน้ี  งานการจดัหลกัสูตร  งานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  งานการใชว้ิธีการสอน 

และการใชส่ื้อการเรียนการสอน  งานการวดัผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน 

 

หลกัการบริหารงานวชิาการ 

 ในการบริหารงานวิชาการจะตอ้งมีหลกัการและวิธีการดาํเนินงาน     เพ่ือให้เกิดความ 

คล่องตวัในการบริหาร  ดงันนัในหลกัการเบืองตน้ของการบริหารจึงตอ้งมีขอ้ความชดัเจน้ ้   ในเร่ือง

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  ยึดหลกัให้สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา   ให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้     และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา   และความตอ้งการของชุมชนและ

สงัคมอยา่งแทจ้ริง  โดยมีครู  ผูบ้ริหาร  ผูป้กครอง  และชุมชนมีส่วนร่วม 

 2.  มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดักระบวนการเรียนรู้  โดยถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 

 3.  มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

รวมทงัเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้้  

 4.  มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน   โดยจดัให้มีดชันีชีวดัคุณภาพการจดั้

หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้   และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชนัทงั้ ้

ระดบัเขตพืนท่ีการศึกษาและสถาน้ ศึกษา 

 5.  มุ่งส่งเสริมใหมี้การร่วมมือเป็นเครือข่าย  เพ่ือเพิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดั่

และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการบริหารงานวิชาการไวด้งัน้ี 

  1.  หลกัแห่งประสิทธิภาพ  หมายถึง  การไดมี้ผลผลิตเพิมขึนโดยไม่เพิ่ ้ ่มการลงทุน คือ  

นักเรียนนักศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดของหลกัสูตร    โดยไม่ลาออกกลางคนั   

เรียนเกินเวลาและชา้กว่ากาํหนด 

  2.  หลกัแห่งประสิทธิผล  หมายถึง  ผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้  นนัคือ ่   นกัเรียน 

นกัศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   มีความรู้   ความสามารถ  ทกัษะ คุณภาพและการ 

จดัการได้33 

 สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้    สามารถดาํเนินการบริหารงานวิชาการไดต้ามภาระงานท่ี

กฎกระทรวงศึกษาธิการ    และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดยกเวน้้ ้

ภาระงานดงัต่อไปน้ี  มิใช่อาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้  ไดแ้ก่ 

    1.  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

    2.  การวดัผล  ประเมินผล  และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    3.  การคดัเลือกหนงัสือ  แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 

 ส่วนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถานศึกษาประเภทท่ีหน่ึง    และประเภทท่ี  

สองก็สามารถดาํเนินการบริหารงานวิชาการไดทุ้กรายการ   ตามภาระงานท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดเช่นกนั้ ้   

 

ยทธศาสตร์สําหรับการบริหารงานวชิาการุ  

 งานวิชาการ  สามารถเปรียบได้กับงานประเภทอ่ืน ๆ  ในสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหาร

สถานศึกษาต่างก็พยายามแสวงหาแนวทางท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุด   มาใช้ในการดาํเนินงานใน

ลกัษณะของการบริหาร  ดงันนั  แนวทางการบริหารท่ีสาํคญัซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์  เม่ือถกูนาํไปใชก้บั้

งานวิชาการจึงเรียกว่า ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารงานวิชาการ   สามารถจาํแนกยุทธศาสตร์ออก

ได ้ ดงันี ้  

 ยทุธศาสตร์ท่ี  1 เพิมประสิทธิภาพในการจดัการบริหารการศึกษา   เพ่ือเพิมโอกาสการ่ ่

เข้าถึงการเรียนรู้ของทุกคน  ให้ครอบคลุมประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมทังผูพิ้การ  ้

ผูด้อ้ยโอกาส  และผูมี้ความสามารถพิเศษ 

                                                
                          

33
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศนูยส่ื์อเสริม

กรุงเทพ, 2546), 6. 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํ

เป็น  แกปั้ญหาเป็น  อนันาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและการสร้างสงัคมแห่งความรู้ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  3 ใชมิ้ติทางศาสนา  ศิลปะ  และวฒันธรรม  ให้เอือต่อการพฒันาวิถีชีวิต้

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในวิถีชีวิตท่ีดีงาม   อยู่ร่วมกนัในสังคมธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข่  

 ยุทธศาสตร์ท่ี   4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิเพ่ือให้์

สถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการท่ีดี  

โดยเฉพาะผูบ้ริหารนอกจากจะมีความเขา้ใจและมีความคิดรวบยอดแลว้ จาํเป็นจะตอ้งมีความเขา้ใจ

เนือหาสาระของการประกนัคุณภาพการศึกษา้  

 ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารงานวิชาการทงัส่ียุทธศาสตร์  จะตอ้งมีการบูรณาการเขา้้

ดว้ยกนัเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปตามศกัยภาพของตนเองในแต่ละระดบัการศึกษา  และท่ี

สาํคัญอีกประการหน่ึง  ในการบริหารงานวิชาการให้บรรลุผลสาํเร็จได้อย่างสูงนัน  หน่วยงาน้

ทางการศึกษาและสถานศึกษาตอ้งมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั  หากนาํยทุธศาสตร์มารวมกบั

งานวิชาการแลว้  อาจจะกล่าวได้ว่า   สถานศึกษาเป็นทัพหน้าในการนําพางานวิชาการของ

สถานศึกษา  โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ  ทาํให้

ทพัหนา้รุกคืบไดอ้ยา่งรวดเร็วและถกูตอ้ง  บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งรวดเร็ว 

   จะเห็นไดว้่า  การบริหารงานวิชาการไม่ไดด้าํเนินการไปอย่างเล่ือนลอย  ไร้จุดหมาย  

หรือ  เพียงแต่ทาํไปวนั ๆ  เท่านัน  หากซ่ึงมีการดาํเนินไปลกัษณะนี  ความรู้  ความสามารถและ้ ้

ประสบการณ์ของเด็กไทยก็จะถดถอยอย่างแน่นอน  แต่การบริหารงานวิชาการนัน  ผูบ้ริหารตอ้ง้

ดาํเนินการในเชิงของการพฒันา  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ  ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  เพ่ือให้เด็กไทยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ให้

สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศชาติ  การท่ีผูบ้ริหาร  ครู   คณาจารยใ์นสถานศึกษานนั ๆ  ไดศึ้กษา้

และทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแทก้บัสาระสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในแต่ละ

ห้วงเวลา  ก็จะสามารถนาํมาใชป้ระกอบเป็นส่วนสาํคญัได้อย่างดีท่ีสุดในการให้ความรู้และการ

ปลูกฝังคุณธรรมในการพฒันานักเรียนในความรับผิดชอบโดยไม่หลงทาง  หลงประเด็น  งาน

วิชาการในสถานศึกษาก็จะบรรลุความสาํเร็จได้34 

 

                                                
                           

34
 สนัติ  บุญภิรมย,์การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : บริษทับุ๊คพอยท ์จาํกดั, 

2552), 26. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมลูพืน้ฐานสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี  เขต  ุ 3 

 สาํนกังานเขตพืนท่ี้ การศึกษาเกิดจากการท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 

2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายทางการศึกษา  ท่ีเกิดขึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย้  

พุทธศกัราช 2542     ซ่ึงเป็นกฎหมายทางการศึกษาท่ีเกิดขึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง้ ราช 

อาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540      ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ   กระทรวง 

ศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546      กาํหนดใหก้ารบริหารและการจดัการขนัพืนฐาน้ ้      ใหย้ดึเขตพืนท่ี้

การศึกษาโดยคาํนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืน 

และใหมี้สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้      เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายนีหรือกฎหมายอ่ืน้  สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาเป็น้

หน่วยงานท่ีอยูใ่ตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้   

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553   พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2)        และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัท่ี ้ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป โดย

มีหลกัการใหแ้ยกเขตพืนท่ี้ การศึกษาออกเป็นเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้         และเขตพืนท่ีการ้

การศึกษามธัยมศึกษา  สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี้  เขต3 จึงเปล่ียนช่ือเป็นสาํนกังานเขต

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต้ 3       และมีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ ลงวนัท่ี13กนัยายน2553  เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษา  พ.ศ. 2553   ขอ้ 4     และราชกิจจานุเบกษา    ลงวนัท่ี  30  พฤศจิกายน 2553  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ   เร่ือง   การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  ใหแ้บ่งส่วนราชการสาํนกังานเขต ดงัต่อไปน้ี  

                 1.  กลุ่มอาํนวยการ  

                 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  

                 3.  กลุ่มนโยบายและแผน  

     4.  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  

     5.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  

 6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 

                 7.  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  

                 8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  

1.  ดา้นภูมิศาสตร์ 

                สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3    ปัจจุบนัตงัอยู่้ ท่ีตาํบลลุ่มสุ่ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาํเภอไทรโยค    จงัหวดักาญจนบุรี  อยูห่่างจากศนูยก์ลางจงัหวดักาญจนบุรี   ประมาณ50 กิโลเมตร 

มีภารกิจในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนในพืนท่ี ้ 3 อาํเภอ   ไดแ้ก่ 

อาํเภอไทรโยค  อาํเภอทองผาภูมิ และอาํเภอสงัขละบุรี   มีพืนท่ีโ้ ดยรวมประมาณ 9,884.09    ตาราง

กิโลเมตร    มีความหนาแน่นของประชากรค่อนขา้งนอ้ย  เม่ือเทียบกบัความหนาแน่นของประชากร

ของจงัหวดักาญจนบุรี และมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี  

                ทิศเหนือ ติดจงัหวดัตาก จงัหวดัอุทยัธานี และประเทศพม่า  

                ทิศตะวนัออก   ติดอาํเภอศรีสวสัด์ิ  

                ทิศใต ้ ติดอาํเภอเมืองกาญจนบุรี  

                ทิศตะวนัตก  ติดประเทศพม่า โดยมีทิวเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ  

2. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

 สภาพพืนท่ีในเขต อาํเภอไทรโยค ้  อาํเภอทองผาภูมิ  และอาํเภอสงัขละบุรี มีลกัษณะเป็น

ป่าไมแ้ละภูเขา มีพืนท่ีราบเป็นส่วนนอ้ย้    มีอ่างเก็บนาํขนาดใหญ่ ้  คือ อ่างเก็บนาํเข่ือนวชิราลงกรณ้

อาํเภอทองผาภูมิ ดังนันเส้นทางการเดินทางจึงมีลักษณะคดเคียวตามไหล่เขาและอ่างเก็บนาํ ้ ้ ้  

ลกัษณะะภูมิอากาศโดยทวัไปอยูใ่นโซนร้อนและชุ่มชืน่ ้    ในบริเวณท่ีเป็นป่าและภูเขาสภาพอากาศ

จะมีความเปล่ียนแปลงมาก คือ   ในฤดูร้อนจะร้อนจดั  ในฤดูหนาวจะหนาวจดั  ฤดูฝนจะเริมตงัแต่่ ้

เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

 

วิสยัทศัน ์

  บริหารและจดัการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้     ใหมี้คุณภาพในระดบัดีมาก     ตามเกณฑม์าตรฐาน

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้  ภายในปี 2557  

 

ค่านิยม  

       ยมิแยม้แจ่มใส ฉบัไวบริการ้  เช่ียวชาญ ICT มีคุณธรรม เลิศลาํวิชาการ้   

 

พนัธกิจ  

       1.  บริหารจดัการองคก์รใหมี้ความเขม้แข็ง สู่ความเป็นเลิศ  

     2. พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาประชากรวยัเรียน เด็กต่างวฒันธรรม  

    3. ส่งเสริม สนบัสนุน ประสาน   ติดตาม  กาํกบั  สถานศึกษามีความเขม้แข็งสามารถจดั

การศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  

  4. ประสาน และส่งเสริม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชน่  และสถาบนัสงัคม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ่ืนท่ีจดัการศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา  

 

อาํนาจหนา้ท่ี  

   1.  จดัทาํนโยบาย   แผนพฒันา     และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืนท่ีการศึกษา้     ให้

สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา    แผนการศึกษา   แผนพฒันาการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้    และ

ความตอ้งการของทอ้งถิน่   

                 2.  วิเคราะห์การจดัตงังบประมาณเงินอุดหนุนทวัไปของสถานศึกษา้ ่   และหน่วยงานใน

เขตพืนท่ีการศึกษา้      และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บใหห้น่วยงานขา้งตน้รับทราบ   รวมทงั้

กาํกบัตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว  

                 3.  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน   และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษา  ในเขตพืนท่ี้

การศึกษา  

                 4.  กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  และในเขตพืนท่ีการศึกษา้   

                 5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั    และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพืนท่ี้

การศึกษา  

                 6.  ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทงัทรัพยากรบุคคล้ เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน 

การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพืนท่ีการศึกษา้   

                 7.  จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา   และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพนืท่ี้

การศึกษา  

                 8.  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน รวมทงับุคคล องคก์รชุมชน่ ้   องคก์รวิชาชีพ    สถาบนัศาสนา   สถานประกอบการและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพืนท่ีการศึกษา้   

                 9.  ดาํเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต

พืนท่ี้ การศึกษา  

               10.  ประสาน ส่งเสริมการดาํเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานดา้นการศึกษา  

               11.  ประสานการปฏิบติัราชการทวัไปกบัองคก์รหรื่ อหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืนท่ี้ การศึกษา 

               12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

                                                                                                                                                         79 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย35 

  

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

งานวจิยัภายในประเทศ 

  สาํราญ หาญประเสริฐ ศึกษาการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา  ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขนัพืนฐานโรงเรียนประถมศึกษา ้ ้  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา    อาํเภอภูเวียง    จงัหวดั

ขอนแก่น พบว่า 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมี้ ้ ส่วนร่วมจดัการศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง

เกือบทุกดา้น ดา้นท่ีมีส่วนร่วมมาก คือ การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน   

และดา้นท่ีมีส่วนร่วมน้อย คือ การให้ความเห็นชอบ และการจดัทาํสาระของหลกัสูตรทอ้งถิน่  

กรรมการสถานศึกษาตวัแทนจากชุมชนมีส่วนร่วมน้อยทุกดา้น กรรมการตวัแทนครูและผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีส่วนร่วมมากทุกดา้น 

 2. ปัญหาการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน้ ้           

เป็นปัญหาระดบัปานกลางทุกดา้น    ปัญหาสาํคญัเกิดจากกรรมการสถานศึกษาไม่มีหน้าท่ีดีพอ 

และขาดความรู้และประสบการณ์ในการจดัการศึกษา   รองลงมาเกิดจากผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ให้

ความสาํคญั  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมกรรมการเพ่ือปฏิบติังานในหนา้ท่ีนอ้ยครังมาก้  

 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้    ความตอ้งการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาอยูร่ะดบั

มากทุกดา้น โดยเฉพาะความตอ้งการใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานทวัถึงทุกคนและมีคุณภาพได้้ ่้

มาตรฐาน กรรมการจากชุมชน จากครูและผูบ้ริหารโรงเรียนก็ตอ้งการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาใน

ระดบัมากทุกดา้น36 

               สาลี  งามสม  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม    พบว่าระดบัความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม     ของ

                                                
           35 สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต ้ 3, “ขอ้มลูสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3”, 2551, (อดัสาํเนา)  
                   

36
  สาํราญ หาญประเสริฐ, “ ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม”

(สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), บทคดัยอ่. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูบ้ริหารในงานบริหารโรงเรียนมธัยม  7  งาน  อยูใ่นระดบัมาก    โดยเรียงลาํดบัความพึงพอใจจาก

มากไปหานอ้ยของแต่ละงาน  ดงันี งานบริหารทวัไป  ง้ ่ านวิชาการ  งานปกครองนกัเรียน งานบริการ 

งานโรงเรียนกบัชุมชน  งานธุรการและงานอาคารสถานท่ี37 

    ทับทิม  กวีวฒัน์ ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา อาํเภอแม่ฮ่องสอน  พบการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมครูผูส้อนส่วนใหญ่เห็นว่าไดมี้

ส่วนร่วมในการวางแผน  การสงัการและการควบคุม  นอกจากนนัครูผูส้อนยงัให้่ ้ ความเห็นในเร่ือง

การวางแผนว่า  ผูบ้ริหารวางแผนดว้ยตนเอง  ไม่เปิดโอกาสให้ครูผูส้อนแสดงความคิดเห็นในการ

กาํหนดนโยบาย เสนอแนะใหจ้ดักิจกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย  ใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการวางแผน   ส่วนการสังการผู ้บริหารไม่มีคุณธรรม   ไม่เปิดใจกว้าง   ไม่สนับส่ นุน

ผูใ้ต้บังคับบัญชาท่ีมีความรู้ความสามารถ  เสนอแนะให้ผูบ้ริหารให้การยอมรับในความรู้

ความสามารถและมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถของครูผูส้อน  สําหรับการควบคุมนัน ้

ผูบ้ริหารไม่อยู่ประจําในโรงเรียน  ขาดการนิเทศติดตามงาน  ควรจัดระบบการควบคุมการ

ปฏิบติังานโดยส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและพฒันาทีมงาน38 

  ชญัญา อภิปาลกุล ไดศึ้กษาเร่ือง  รูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโ้ครงสร้างการกระจายอาํนาจ้ ้

บริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่าสภาพปัจจุบนั

มีส่วนร่วมบริหารและการจดัการศึกษาในปัจจุบนัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานพืนฐานไดมี้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บ้ ้ ้

การศึกษาขนัพืนฐานอยา่งทวัถึง้ ่้  มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน รวมทงัเสริมสร้างความสมัพนัธร์้ ะหวา่ง

สถานศึกษากบัชุมชน ในดา้นประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ ทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น  ดา้น

วิชาการ งบประมาณ บริหารงาน บุคคลและบริหารทวัไป่  รวมทงัมีการเขา้ร่วมประชุมทุกครังแต่ไม่้ ้

ค่อยกลา้ลงความเห็นหรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํหรับปัญหาท่ีพบ เช่น เร่ืองการมี

รายได้น้อย    หรือฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่าไม่เอือต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษ้ า

                                                
               37 สาลี    งามสม, “ ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม”  (สาร 

นิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2545), บทคดัยอ่. 

               38 ทบัทิม   กวีวฒัน์, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา  

อาํเภอแม่ฮ่องสอน”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545), บทคดัยอ่. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสัมพนัธ์ชุมชนกบัสถานศึกษาและตอ้งการรู้ บทบาทหน้าท่ีและแนวทางปฏิบติัอยู่ในระดบั

มาก39 

  บุญศรี   แสงศรี  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้

พืนฐาน้  ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสาํนักงานการ

ประถมศึกษาอาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์  พบว่า 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  เห็นว่า

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย้ ้

โอกาสทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ท่ีมีเพศต่างกนั้ ้  มีความคิดเห็นต่อการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส้ ้

ทางการศึกษาสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา อาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ไม่แตกต่างกนั 3. 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้  ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อาํเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน 4. 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  ท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง้ ้

การศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แตกต่างกนั40 

   วีรยุทธ  แสงสิริวฒัน์ ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั   ผลการวิจยัพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก

ไปน้อย  ได้แก่  ด้านความยึดมนัผูกพนั  ด้านการไวว้างใจกัน  ด้านความเป็นอิสระต่อความ่

รับผดิชอบในงาน  และดา้นตงัเป้าหมายและวตัถุปร้ ะสงค์ร่วมกนั  ประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษา

                                                
               39 ชญัญา  อภิปาลกุล, “รูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขนัพืนฐานในการบริหารและการจดักา้ ้ รศึกษาภายใตโ้ครงสร้างการกระจายอาํนาจบริหารการศึกษา 

: กรณีศึกษาของสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”(วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรดุษฎี

บณัฑิต  สาขาพฒันศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2545), บทคดัยอ่. 

               40 บุญศรี   แสงศรี, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  ในการ

บริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอ

บวัเชด จงัหวดัสุรินทร์” (วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2545), บทคดัยอ่.  

   ส
ำนกัหอ
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นอกโรงเรียนจงัหวดั  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  

ไดแ้ก่  ดา้นการรักษาแบบแผนวฒันธรรม  ดา้นความสามารถในการปรับตวั  ดา้นความสามารถใน

การบูรณาการ และดา้นความสมารถในการบรรลุเป้าหมาย41 

  ปานจิต    เอ่ียมเจริญ  ไดศึ้กษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  

โรงเรียนคนันายาว  สาํนกังานเขตคนันายาว  สงักดักรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  การมีส่วน

ร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโดยรวม   และรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  เรียง

ระดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ ในดา้นบทบาท

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในดา้นการติดต่อ   การส่ือสาร  และการมีส่วนร่วม

ของครูในการบริหารงานวิชาการในดา้นการตดัสินใจ  ตามลาํดบั42   

 สมกิต   บุญยะโพธิ ์  ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้   

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก 11 ดา้น และอยู่ในระดบัปานกลาง 1  ดา้น  เม่ือแยก

พิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก   กลาง   และใหญ่   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางมีการบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

สถานศึกษาขนาดเลก็มีการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 7  ดา้น และอยูใ่นระดบั ปานกลาง 5 

ดา้น 

               2. เปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐานทงั้ ้้  3 

ขนาด โดยภาพรวมแตกต่าง ถา้พิจารณารายดา้นพบว่า แตกต่างกนั 8 ดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 ถา้เปรียบเทียบรายคู่พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเลก็จะแตกต่าง

                                                
                        

41
 วีรยทุธ  แสงสิริวฒัน,์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั” (วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), บทคดัยอ่. 

               42ปานจิต   เอ่ียมเจริญ, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

คนันายาว   สาํนกังานเขตคนันายาว   สงักดักรุงเทพมหานคร”  (ภาคนิพนธ์คุรุศาสตร์มหาบณัฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 2547),บทคดัยอ่. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กบัสถานศึกษาขนาดกลาง   7 ดา้น   สถานศึกษาขนาดเลก็กบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ 4 ดา้น แต่การ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ไม่แตกต่าง43 

    สละ   กิงโพธิ่ ์  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

ครูสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ นครราชสีมาพบว่า  1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ นครราชสีมา ทงั ้ 8 ดา้น ใน 4 ขนัตอน ขนัตอนท่ี้ ้

ครูมีส่วนร่วมมากขอ้ท่ีสุด คือ ขนัตอนการร่วมดาํเนินการ รองลงมาไดแ้ก่ ขนัตอนการร่วมตดัสินใจ้ ้  

ขนัตอนการร่วมรับผลประโยชน์ ตามลาํดบั และขนัตอนท่ีครูมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ้ ้  ขนัตอนการ้

ร่วมประเมินผล 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในการทาํงานของครูน้อยกว่า 10 ปีและ

ตงัแต่ ้ 10 ปีขึนไปกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการทงั ้ ้ 8 ดา้นใน 4 ขนัตอน ของครู สงักดั้

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ นครราชสีมา มีความสมัพนัธก์บัขนัตอนของการมีส่วนร่วม ้ 3 ขนัตอน ้

คือ ขนัตอนการร่วมตดัสินใจ้  ขนัตอนการร่วมดาํเนิ้ นการ และขนัตอนการร่วมประเมินผล้ 44  

 ประพนัธ ์  เมา้เวียงแก  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ของ

โรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ เลย เขต 2  พบว่า  ความเห็นของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษา้ เลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ท่ีมี

ค่ามากใน  3  อนัดบัแรก  พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด   คือการแนะแนวการศึกษา  รองลงมาไดแ้ก่  

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการวดัผล    ประเมินผล  และเทียบโอนผล  

การเรียน  ตามลาํดบั  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  คือ  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา45 

                                                
                 43 สมกิต  บุญยะโพธ์ิ, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้ ” (สารนิพนธ์

ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 

บทคดัยอ่. 

               44สละ   กิงโพธิ่ ์ , “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู  สังกัด

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษานครราชสีมา้ ”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร

การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2548), บทคดัยอ่. 

                 45ประพนัธ ์  เมา้เวียงแก, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียน สงักดั 

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาเลย  เขต  ้ 2” (ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย, 2548), บทคดัยอ่. 

   ส
ำนกัหอ
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 ธานี  คลงัชาํนาญ  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานใน้ ้

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังาน้ ้ เขตพืนท่ีการศึกษาประถมศกึษา้

หนองคาย  เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า   

   1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมโดย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การมี

บทบาทในการมีส่วนร่วมในการเขา้รับการประชุมอบรมเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร ศึกษาทาํความ

เขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช้ ้  2544   และการศกึษาวิเคราะห์ขอ้มลู ความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ชุมชน และศึกษาเอกสารประกอบหลกัสูตร 

                 2.  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบว่า  3  อนัดบัแรก  คือ   ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา

จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรมของผูเ้รียน  รองลงมา  คือ การส่งเสริมใหส้ถานศึกษา    จดั 

กระบวนการเรียนรู้โดยยดึเนือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ้      และความตอ้งการของผูเ้รียน 

และส่งเสริมให้สถานศึกษาจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลาย 

                 3. ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถินพบว่า่   3  อนัดบัแรก คือ   มีส่วนร่วม

ในการใหค้าํปรึกษาหารือ  รองลงมา  คือ   การมีส่วนร่วมในการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   และ 

การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณ 

                 4. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมโดย   3   อนัดบั

แรกคือ การเป็น คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน รองลงมา   คือ  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ในสถานศึกษา  และการสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรในการเตรียมการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 

 5. ดา้นการจดับรรยากาศและพฒันาสิงแวดลอ้มพบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมโดย่  3   อนัดบั

แรก    คือ ส่งเสริมบรรยากาศแบบทีมงาน หรือการมีส่วนร่วม รองลงมา คือ การส่งเสริมบรรยากาศ 

การไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนั      และส่งเสริมการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่ง 

เสมอภาค46 

 ประสงค ์ เดือนหงาย ไดท้าํการวิจยัเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารงานวิชาการ  ช่วงชนัท่ี ้ 1 – 2 ของโรงเรียนในอาํเภอหนองบวั สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครสวรรค ์ เขต 3 พบว่า การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการทงั  ้ 4   ดา้น  ไดแ้ก่  การ 

                                                
                 46 ธานี     คลงัชาํนาญ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในการ้ ้

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต้ ้ ้   2 ”

(รายงานอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548), บทคดัยอ่. 

   ส
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บริหารหลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้   การนิเทศการศึกษา   การวดัผลประเมินผลการศึกษา  เม่ือ

พิจารณาภาพรวมพบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  ดา้นการบริหาร 

หลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียนรู้   ดา้นการนิเทศการศึกษา   และดา้นการวดัผลประเมินผลการศึกษา

มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง47 

 วฒันา สมจิตรไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานในโรงเรียนเทศบาล  สงักดัเทศบาลนครขอนแก่น  ผลการศึกษา้ ้  พบว่า 

                 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารง้ ้ านวิชาการอยูใ่นระดบั

“ปานกลาง”   โดยมี  3  อนัดบัแรก  คือ   1. ดา้นการจดัการเรียนการสอน     2. ดา้นการพฒันาอาคาร

สถานท่ีและสิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน่     และ    3. ดา้นการ

จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน่  

 2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” 

โดยมี 3  อนัดบัแรก   คือ   1. ดา้นการจดัทาํแผนงานวิชาการ    2. ดา้นการจดัทาํและพฒันาหลกัสูตร 

ทอ้งถิน่  3.   ดา้นการสรรหา/จดัสรรงบประมาณและวสัดุเพ่ือผลิตส่ือการศึกษา48 

 สาํรอง  ลกัขอกัษร  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ สุรินทร์ เขต 2  พบว่า โดยรวมผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา้ ้  สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดบั

มาก X = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ย 3 อนัดบัแรก ดงันี ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ้ X = 4.00) ดา้นการพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา X = 3.98) และดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาอ่ืน และองค์กรอ่ืน X = 3.91)    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

                                                
                47ประสงค ์ เดือนหงาย, “รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานวิชาการ

ช่วงชนัท่ี ้ 1 – 2  ของโรงเรียนในอาํเภอหนองบวั  สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาจงัหวดันครสวรรค ์้

เขต 3” (วิทยานิพนธป์ริญญาคุรุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา   บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค,์ 2548), บทคดัยอ่. 

                48วฒันา สมจิตร,“การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขนัพืนฐานในโรงเรียนเทศบาล  สงักดัเทศบาลขอนแก่น้ ้ ” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาตรีศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548), 

บทคดัยอ่. 
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สถานศึกษา   ครูผูส้อน  และคณะกรรมสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้   เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนท่ี้ การศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม

และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาดา้นพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา  ดา้นการแนะแนว

การศึกษา ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    และดา้นการส่งเสริม

ความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน49 

  อภิชาต    แก่นนอ้ย  ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 

               1.  การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในศนูย ์G – BACS สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  อยูใ่น

ระดบัมาก 10  ดา้น ไดแ้ก่  การพฒันากระบวนการเรียนรู้   การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การ

วดัผลประเมินผล   และเทียบโอนผลการเรียน    การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพฒันาแหล่ง

เรียนรู้  การนิเทศการศึกษา   การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  และอยูใ่นระดบัปานกลาง  2   ดา้น  ไดแ้ก่  บุคคล   ครอบครัว   องคก์ร  หน่วยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  และการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

 2.  การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศนูย ์ G – BACS ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ  สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ กาญจนบุรี  เขต  2 โดย 

ภาพรวมและรายดา้นพบว่า  ไม่แตกต่างกนั50 

                                                
                 49 สาํรอง  ลกัขษร, “การศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต ้ 2” (วิทยานิพนธคุ์รุศาสตร์มหาบณัฑิต 

โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์, 

2549), บทคดัยอ่. 

                 50 อภิชาต   แก่นนอ้ย, “การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

เขตพืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต ้ 2” (สารนิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), บทคดัยอ่.   
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 สนธยา    เผือกยาน ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู

โรงเรียนเทพรัตน์ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยันาท  ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครู  ทงั  ้ 4  ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ดา้นการตดัสินใจ   ดา้นการวางแผน  

ดา้นการดาํเนินงาน  และดา้นการประเมินผลต่องานวิชาการทงั  ้ 9   งานไดแ้ก่  งานดา้นหลกัสูตร

และการนาํหลกัสูตรไปใช ้ งานการเรียนการสอน  งานวสัดุประกอบหลกัสูตร  และส่ือการเรียนการ

สอน   งานวดัผลประเมินผล  งานหอ้งสมุด  งานนิเทศทางการศึกษา  งานดา้นการวางแผนและการ

ดาํเนินงาน  งานส่งเสริมการสอน  และงานประชุมอบรมทางวิชาการอยู่ในระดบัน้อยทุกดา้น  โดย

มีค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร  ตงัแต่  ้ 2.07  ถึง   2.38  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย  คือการมี

ส่วนร่วมดา้นการดาํเนินงาน   การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน  การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ  

และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลตามลาํดับ  และเม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูตามลาํดับอายุก็พบว่า  ครูท่ีมีอายุ  30 -  50  ปี  มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการมากกว่าครูท่ีมีอาย ุ 51  -  60  ปีทุกดา้น51 

  

งานวจิยัต่างประเทศ 

  มาร์โคไลน์ [Marcoline] ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครูและผูบ้ริหาร

โรงเรียนในรัฐเพนซิลวาเนีย  งานวิจยัเร่ืองนี  เป็นการสนบัสนุนความคิดท่ีว่ามีความแตกต่างกนัใน้

การพิจารณาของครูและผูบ้ริหารในเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจร่วมกนั  โดยเฉพาะอย่างยิงพบว่าอายุของ่

ผูบ้ริหารไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  แมว้่าครูและผูบ้ริหารจะมีความเช่ือ

พืนฐานร่วมกนัในหลายเร่ืองตามแบบดงัเดิมก็ตาม  แต่พวกเขาก็ยงัมีความเห็นแตกต่างกบัเร่ืองท่ีไม่้ ้

เป็นไปตามแบบแผนดงัเดิม  ยงิไปกว่านนั  ยงัมีความแตกต่างท่ีสาํคญัปรากฏขึน  ถา้เปรียบเทียบครู้ ้่ ้

กบัผูบ้ริหารในกระบวนการตดัสินใจทงัหมด้ 52   

 อเมนู-เทคกา้  [Amenu – Tekaa] ไดศึ้กษาทศันะของชาวอินเดียน ในประเทศแคนาดา 

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศึกษาพบว่า การจดัการศึกษาประสบความสาํเร็จ

                                                
                 51 สนธยา   เผอืกยาน, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทพรัตน์  

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาชยันาท้ ” (ภาคนิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2550), บทคดัยอ่. 

                 52
 Marcoline, Joseph F. “A Survey of Shared Decision - making in / Pennsylvania : 

Comparing Teacher,” Dissertation Abstracts International. (n.p.), 1990. 
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ในชุมชนท่ีมีประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรการจดัการศึกษาท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชนนันๆ้  เม่ือประชาชนมีส่วนร่วม

อยา่งเขม้แข็ง การจดัการศึกษาจะประสบผลสาํเร็จ53 

               สชูเลอร์ [Schuler] ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษาใน

มหาวิทยาลยัมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ พบว่าการเขา้มามีส่วนร่วมอย่างไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากความบกพร่องในการ

ติดต่อส่ือสาร ปัญหาการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ระดบัของการเขา้ร่วมการเขา้ร่วมเพียงเร่ืองเดียว การเขา้
ร่วมโดยขาดความเขา้ใจในสถานการณ์ทงัหมด้  ขาดขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอบเขตของการมีส่วนร่วม 
เป็นตน้54 
 แครอล และกอล [Carol and Gall) ]   ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัชุมชน  และโรงเรียน พบว่า 

การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนในโรงเรียน   ซ่ึงมีนกัเรียนเป็นวยัรุ่นมีความสาํคญัมาก   คนในชุมชนควร

จดัตงักรรมการของชุมชนในการดูแลร่วมกั้ นระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน   และควรมีความรอบคอบ

ในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั ขนัตอนวิธีการท่ีอาจจะมีผลกระทบ้ 55 

 โอนิกามา  เดนนิส  และคณะ (Onikama  Denise and  other) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา  มีขอ้สังเกตว่าผูป้กครอง  ชุมชนและ

โรงเรียนเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั      และมีผลกระทบต่อการเรียน      โดยเฉพาะเนน้ 

วิชาการ ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน56 

                                                
                   53Amenu – Tekaa, Christian E. “Perception  of  Community  Paticipation  in  Education  

on  Canadian  Indian  Reserve : a North – Central  Alberta  Case  Study (Native American),” 

[Online] Dissertation Abstracts International. 49(1992):62- 80.Abstract available: DIALOG  File : 

ERIC [Accessed June 14,1998]. 
                    54

 Schuler, Barbara L. “Citizen Participation in Educational Decision Making,” 

Doctoral Dissertation Abstracts International. Indiana State University, 1990. 

                           
55

 Merz, Carol  and  Furman. (1997 , 10 March). Commrnity  and  school  Promise  and  

Pardox. (Online). Available : htpp // 203.144.248.23/ ericcvrrent/detail.nsp. 

                       
56 Denise  Onikama  and  other, “Family  lnvolvement  in  Education : A synthesis  of  

Research  for  Pacific  Education” Elementary – Secondary – Education : School  in  Hawaii  

Distance   Education 6 (1998) (Online) Abstracts  available : Dialog  File :  ERIC [Accessed 

September 2” 2000]  
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 ดอลเลอร์ [Delores] ไดศึ้กษาผูป้กครองชาวแมกซิกนัผลการศึกษา พบว่า ครูควรมีการ

เยีย่มเยยีนบา้นนกัเรียน พบปะผูป้กครอง บิดามารดา เพ่ือร่วมกนัตดัสินใจ การวางแผน 

การจดัสรรงบประมาณ หลกัสูตร การบริหารงานบุคคล การพฒันาบุคลากร และการจดัการเรียน

การสอนในโรงเรียน เพ่ือให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารและการตดัสินใจ ผูบ้ริหาร ควรมี

ประชาธิปไตย ใหโ้อกาสกบัผูป้กครองทุกคน57 

  โกรลนิค  และสโรเวชิค [Grolnick & Slowiaczek] ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองในโรงเรียนของเด็ก : แนวคิดพหุมิติและรูปแบบการจูงใจ พบว่าองค์ประกอบของการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครองสามารถวดัเพ่ือสนับสนุนสมมุติฐาน  3 มิติของการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองได ้ คือ  มิติพฤติกรรม(Behavior)  มิติของสติปัญญา/ความเขา้ใจ(Intellectual/Cognitive) 

และมิติของบุคคล6(Personnal)58 

 

สรุป 

 

 การวิจยัครังนีไดน้าํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั้ ้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ

งานวิชาการ ซ่ึงขอ้มลูต่าง ๆ ไดศึ้กษาจากเอกสาร  วารสาร  หนงัสือ  และงานวิจยั  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูล

สนบัสนุนท่ีสาํคญัยงิต่อการวิจยั โดยสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจดัทาํ  ซ่ึงไดจ้าํแนกเป็นหวัขอ้สาํคญัต่าง ๆ  ่

โดยไดน้าํแนวความคิดจากนักวิชาการหลายท่านทงัในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงให้แนวคิดท่ี้

แตกต่างหลากหลายตามลาํดับเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ท่ีมุ่งศึกษาตามแนวความคิด

ของสวอนเบิร์ก(Swansburg) ท่ียึดหลกัสาํคญั  4  ประการ  คือ  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์้

ร่วมกนั  ความยดึมนัผกูพนั  ความอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน  และการไวว้างใจกนั่   เน่ืองจาก

ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั    มีการทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั  มีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั  ผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษา ซ่ึง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญมากท่ีสุด   ซ่ึงได้ศึกษาขอบข่ายของงานวิชาการของ

สถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้ ของกระทรวงศึกษาธิการ มี 12 ดา้นดงัน้ี การพฒันาหลกัสูตร

                                                
                57 Pena, Delores C. (1998, April)”. Mexican  America  Parental  In  evolvement  in site  

Based  Management. (Online). Available : htpp // 203.144.248.23/ ericcvrrent/detail.nsp. 

                 58 Grolnick,S.W.& Slowiaczek,L.M.(1994,December).”Parent’s Invoivement  in  

children’s  School:A  Multidimentionnal  Conceptualization  and  Motivational  Modem,” Child  

Development.65(7): 237-252. 
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สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  

การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การ

พฒันาแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา   การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว  

องคก์ร  หน่วยงานและองคก์รอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  จากผลงานวิจยัท่ีกล่าวมาทงัหมดแสดงให้เห็นว่า  ้

ความสาํเร็จของการบริหารจาํเป็นตอ้งใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร  เริมตงัแต่ตวั่ ้

ของผูบ้ริหารจนถึงผูป้ฏิบติังาน  การมีส่วนร่วมอาจมีความแตกต่างกนัขึนอยูก่บัระดบับุคคลท่ีควรมี้

ส่วนร่วม  ระดบัและวิธีการท่ีมีส่วนร่วม  รวมถึงเวลาและสถานการณ์  ซ่ึงจะสมัพนัธก์บังานวิชาการ

ของสถานศึกษา  หากมีการร่วมมือกนัในการบริหารงาน  จะทาํให้งานวิชาการของสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 

  

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ้ ้  1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี  เขต 3  2) งานวิชาการของ

สถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี  เขต 3   และ  3)  เพ่ือ

ทราบความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด

สาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี  เขต  3 สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน  กระท้ ้ รวงศึกษาธิการ  การวิจัยครังนี้ ้ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(descriptive 

research)  ตัวอย่างประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผิดชอบงานสัมพนัธ์ชุมชน และ

ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ้ ้  ในเขตพืนท่ี้ สํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  ผูว้ิจยัได้กาํหนดรายละเอียด   ขนัตอนการดาํเนินการวิจยัและ้

ระเบียบวิธีวิจยั  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  โรงเรียนจาํนวน 70 โรงเรียน  ตวัแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือ   

และการสร้างเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  มี

รายละเอียดดงันี  คือ้  

 

ขั้นตอนการดําเนนิการวจิยั 

  เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการทําวิจัยครังนี  ให้เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตาม้ ้

วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนัตอนของการวิจยัเป็น  ้ 3   ขนัคือ้  

  ขนัตอนท่ี ้ 1  การจดัเตรียมโครงการวจิยั 

   เป็นการจดัเตรียมโครงการวิจยั  เพ่ือเสนอขออนุมติัโครงการ  ซ่ึงเป็นขนัต้ อนท่ีเริมศึกษา่

จากเอกสาร  ตาํรา  วารสาร  ขอ้มูล  สถิติ   รายงานการวิจัย  บทความ  ปัญหาและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและงานวิชาการ  จดัทาํโครงร่างงานวิจยั โดยขอคาํแนะนาํ

จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เสนอโครงร่างต่อภาควิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือ

ขอความเห็นชอบและอนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั 

  ขนัตอนท่ี ้ 2 การดาํเนินงานตามโครงการวิจยั 

                  เป็นขนัตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาํหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้าง้   และพฒันาเคร่ืองมือโดย   

91 
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วิธีหาความตรงดา้นเนือหา้  (Content validity) และหาความเช่ือมัน่ (reliability)ปรับปรุงคุณภาพแลว้

นาํเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง (try out)นาํขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบความถกูตอ้ง  

วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

  ขนัตอนท่ี ้ 3  การรายงานผลการวิจยั  

    เป็นขนัตอนการจัดทาํร่างผลรายงานการวิจั้ ย เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ ์ เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์เสนอแนะ  จัดพิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขออนุมติัจบการศึกษา 

 

ระเบียบวธิีวจิยั 

 เพ่ือใหก้ารวิจยัในครังนีเป็้ ้ นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียด 

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ยแผนแบบการวิจยั  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรท่ีศึกษา  การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

แผนแบบการวจิยั 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา้ ้ (descriptive  research) ในลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง

เดียวศึกษาสภาวการณ์  ไม่มีการทดลอง (the  one  shot, non-experimental  case  study)  เขียนเป็น

แผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี 
 

                                                                   O 
 
 

 

                                        R                                X 

 
                       R       คือ        ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

                            X        คือ       ตวัแปรท่ีศึกษา 

                            O        คือ       ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษา 
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ประชากร 

  ประชากรท่ีทาํการวิจยัในครังนี ้ ้ ไดแ้ก่ สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้  

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  จาํนวน  83 โรงเรียน   

 

กล่มตวัุ อย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัครังนี  ้ ้ ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการ

เปิดตารางของเครจซ่ี  และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 70  โรงเรียน

และ เลือกกลุ่มตวัอยา่งมาโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั้ ภูมิ (Stratified  random  sampling) 

 

ผูใ้หข้อ้มลู 
อาํเภอ 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 

(โรงเรียน) ผูบ้ริหาร ครู กรรมการ รวม 

1. ไทรโยค 40 34 34 34 34 102 

2. ทองผาภูมิ 30 25 25 25 25 75 

3. สงัขละบุรี 13 11 11 11 11 33 

รวม 83 70 70 70 70 210 

   

ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ศึกษาครังนี  ประกอบด้วยตัวแปรพืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมี้ ้ ้

รายละเอียดดงัน้ี 

   1.  ตวัแปรพืนฐาน ้ คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพ  และขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบ่ สอบ 

ถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา  สถานภาพ  ตาํแหน่ง  และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 2.  ตวัแปรตน้ คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสวอนเบอร์ก2        

(Swansberg) กล่าวไวว้่า  การปฏิบติังานขององคก์ร  ควรประกอบดว้ยสาระสาํคญั  4  ประการ  คือ 

                     2.1  การไวว้างใจกนั (Trust)  หมายถึง    การไวว้างใจกนัเป็นปรัชญาพืนฐานของการมี้

ส่วนร่วม  ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เรียบร้อย หากได ้

รับการยอมรับ  ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริหาร 
                                                
                1 Robert  V. Krejcie and  Darle  W.  Morgan, “Determining  Sample  Size  For   Research  

Activities” Journal  for  Education  and  Psychological  Measurement ,   No. 3   (Noember  1970) : 608. 

                2 Renis  Liket, New  Patterns  of  Management (New  York :  Mcgraw  Hill  Book 

Company  Inc. 1961), 223.   
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                   2.2  ความยดึมนัผกูพนั่  (Commitment)   หมายถึง   บุคคลไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร   หรือ

ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยดึมนัผกูพนั่    ผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ    และฝึกอบรมแก่

ผูป้ฏิบติังาน  ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัผูบ้ริหาร    ประสบการณ์ใน

การเขา้มามีส่วนร่วม  จะทาํใหเ้กิดความยดึมนัผกูพนั่ โดยไม่ทาํใหเ้กิดโทษ 
                    2.3  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั ้  (Goals & Objectives)  หมายถึง   การตงั้               
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั  ระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน รวมถึงการปรับปรุงพฒันา

เป้าหมายขององค์กร ย่อมจะขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้   ถา้ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์

เดียวกนั  มีการทาํงานท่ีมีทิศทางเดียวกนั  มีความรับผดิชอบร่วมกนั 
                    2.4  ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน(Autonomy)หมายถึง ภาวะท่ีมีความเป็น

อิสระต่อความรับผดิชอบในการทาํงาน     ความมีอาํนาจหนา้ท่ี      และความสามารถในการรายงาน

สาํหรับงานของแต่ละบุคคล   ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบติั 

งานในการตดัสินใจในงานของตนเอง      ซ่ึงจะทาํใหมี้ความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่ง

เต็มท่ีเต็มความรับผดิชอบท่ีตนไดรั้บ 

  3.  ตวัแปรตาม คือ  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ โดยมีตวัแปรยอ่ย  12  ตวัแปรของคู่มือ

การบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  ้ ้ กระทรวงศึกษาธิการ3  ดงัน้ี     
                     3.1  หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึงหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  พ.ศ.2544 สาระแกน 

กลางของกระทรวงศกึษาธิการ วิสยัทศัน์   ภารกิจ  เป้าหมาย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  โครงสร้าง

หลกัสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ีกาํหนดใหมี้ในหลกัสูตรสถานศึกษา   

      3.2  กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง   การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ครูจดั

กระบวนการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน     ฝีกทกัษะกระบวนการ

คิด การเผชิญสถานการณ์  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติั  ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยม

ท่ีดีงามจดับรรยากาศสิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้่ เอือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ ้ นาํภูมิปัญญา

ปัญญาทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมต่อกระบวนการจดัการเรียนกา่ รสอนตามความเหมาะสม   

                     3.3 การวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง  การกาํหนดระเบียบ  

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลของสถานศึกษา       การส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการวดัผล

และประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้   แผนการจดัการเรียนรู้   และ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูดาํเนินการวดัผล  และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  มี 

                                                
                    3 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 32. 
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การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถาบนัอ่ืนตามแนวทางท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกาํหนด  เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 

                    3.4  การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศกึษา  หมายถึง       การศึกษาวิเคราะห์และการวิจยั

การบริหาร     การจดัการ   และการพฒันาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา        ครูศึกษา

วิเคราะห์    วจิยั     เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้  การประสานความร่วมมือ
ในการศึกษา   วิเคราะห์   วจิยั  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการ

สอน หรืองานวิชาการ   

                  3.5  ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา หมายถึง การใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือ

การจดัการเรียนการสอน และงานวิชาการ ครูผลิต พฒันาส่ือและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน  

จดัหาส่ือและเทคโนโลย ี    เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการ    การประสานความ

ร่วมมือและการผลิต  จดัหา  และการใชส่ื้อ   
                   3.6  แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง  แหล่งเรียนรู้ การจดัตงัและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ้   รวม 
ทงัใหเ้กิด้ องกค์วามรู้ และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน    และครูใชแ้หล่ง

เรียนรู้ 
                   3.7  การนิเทศการศึกษา หมายถึงการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลาย    การจดัการระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา       การติดตาม

ประสานงานกบัเขตพืนท่ีการ้ ศึกษา     และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์    การจดัระบบนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพืนท่ีการศึกษา้  
                   3.8  การแนะแนวการศึกษา   หมายถึง        การแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน

สถานศึกษา  การดาํเนินการแนะแนวภายในสถานศึกษา      การติดตามและประเมินผลการจดัระบบ

และกระบวนการแนะแนวการศึกษา      การประสานความร่วมมือ     และแลกเปล่ียนเรียนรู้      และ

ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายการแนะแนวในเขตพนืท่ี้

การศึกษา 
                   3.9  ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง   จดัโครงสร้างองคก์รใหร้องรับ

การจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    การกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน      เป้าหมายความ 
สาํเร็จของสถานศึกษา    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและตวัชีวดัของกระทรวงศกึษาธิการ ้   และ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง  การประสานความร่วมมือกบัสถาน 
ศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน    การประสานกบั
เขตพืนท่ีการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพ้ การศึกษาของสถานศึกษา        การประสานงานกบัสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา 
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   3.10  การใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  หมายถึง  การศึกษา  สาํรวจ   ความตอ้งการ  

สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน   การจดัใหค้วามรู้   เทคนิค    ทกัษะเพ่ือพฒันาทกัษะวิชาชีพ   และ

พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน         การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถินเขา้มามี่

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชน ทอ้งถิน่  
   3.11  การใหบ้ริการความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน หมายถึง  การ

ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในงานวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และหน่วยงาน  และ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   ในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่าง ๆ   ทงัภายในประเทศและต่าง้  
ประเทศ 

  3.12  การใหง้านวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว  องคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน หมายถึง  การ 
จดัการศึกษารวมทงัความตอ้งการในการ้ ไดรั้บความรู้ดา้นวชิาการการพฒันาวิชาการและการพฒันา 

คุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา      และการจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา

ของบุคคล  องคก์ร และหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
   คร้ังนีเป็นแบบสอบถาม้  (Questionnaires)  จาํนวน  1  ฉบบั  โดยแบ่งเป็น 3  ตอน  ดงัน้ี 
      ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   มี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(checklist)ประกอบดว้ยเพศ   อาย ุ  วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งและ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
      ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขัน้

พืนฐาน  ตามแนว้ คิดของสวอนเบอร์ก (Swansberg) 
                ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยเน้นงาน

หลกั 12 งาน  ของคู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล้ ้ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    สาํหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2  ตอนท่ี  3  เป็นคาํถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ 5  อนัดบั 

ตามแนวคิดของสถานศึกษาของไลเคิร์ท (Likert)  ซ่ึงกาํหนดในค่าคะแนนเป็น  5, 4, 3, 2,1  แทน

ตาํแหน่งท่ีปรากฏ  ตงัแต่มากท่ีสุด   มาก  ปาน้ กลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  ตามลาํดบัดงัน้ี 

  ระดบั  5  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด     

มีนาํหนกัเท่ากบั ้  5  คะแนน 

    ระดบั 4  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา   อยู่ในระดบัมาก           

มีนาํหนกัเท่ากบั  ้ 4  คะแนน 
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  ระดบั  3  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา       อยู่ในระดบัปาน

กลาง  มีนาํหนั้ กเท่ากบั  3  คะแนน 

  ระดบั  2  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา  อยู่ในระดบัน้อย            

มีนาํหนกัเท่ากบั  ้ 2  คะแนน 

    ระดบั  1  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด      

มีนาํหนกัเท่ากบั  ้ 1  คะแนน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

  เพ่ือให้การดาํเนินการวิจยัในครังนี  สามารถสอบวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของการ้ ้

วิจยัท่ีวางไว ้ ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีขนัตอนดงันี้ ้  

    1. การศึกษา  วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

        1.1  วิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและขอ้คน้พบเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.2 วิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และขอ้คน้พบเก่ียวกบังานวิชาการของ 

สถานศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน้  

     2. วิเคราะห์หลกัการ  แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัทงัในประเทศและต่างประเทศท่ีไดจ้าก้

การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม     และงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้

มาจดัทาํเป็นขอ้สรุป 

 3. นาํขอ้สรุปท่ีไดม้าสงัเคราะห์(Content  Synthesis)  เป็นความรู้เก่ียวกบัการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน ้ ้       เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบ 

สอบถาม  

 4. สร้างแบบสอบถามแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบ 

ความเหมาะสมแลว้นาํมาปรับปรุง  และใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์  จาํนวน  5   ท่านตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนือหา ้ (Content validity)โดยใชเ้ทคนิค  IOC (Index of  Item – Objective  ongruence)   

 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปทดลองใช้ (try out)  กับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู

ผูรั้บผดิชอบโครงการสมัพนัธชุ์มชน และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ้ ้ ในเขตพืนท่ี้

สาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี  เขต  2  จาํนวน  10  โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล

จาํนวน  30  คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  6. นาํแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืน     มาคาํนวณหาความเช่ือมน่ั(Reliability)     โดยวิธีของ

ครอนบราค  (Cronbach)4  โดยใชส้มัประสิทธิแอ์ ลฟา ( - coefficient) เพ่ือหาความเช่ือมนัทงัฉบบั่ ้  

มีค่าความเช่ือมน่ั  =  .935 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี้ ้  

    1. ทําบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขอให้ออกหนังสือถึง

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี เขต ให้ออกหนังสือแจง้ไปยงั

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจยัครังนี และออกหนังสือ้ ้

ถึงสถานศึกษาตวัอยา่ง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

                2. ผูว้ิจยันาํหนังสือท่ีบณัฑิตออกให้ส่งไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสถานศึกษาตวัอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม   และให้จดัส่งแบบสอบถามคืน   ท่ีหัวหน้ากลุ่มการนิเทศการศึกษา  หรือโรงเรียน

บา้นดินโส 

  3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  ผูว้ิจยัดาํเนินการดว้ยตนเอง 

  4. ระยะเวลาท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มลู   

  5. เก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนและสมบูรณ์  จากกลุ่มตวัอย่างโรงเรียน

จาํนวน  70  โรงเรียน  210  คน 

                

การวเิคราะห์ข้อมลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยัู  

 การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัครังนี ้ ้ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  

เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้  ผูว้ิจยัจะดาํเนินการดงัน้ี 

    1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

    2. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรับแบบสอบถามแต่ละชุด 

    3. จดัทาํตารางแจกแจงคะแนน (tally  sheet)  เพ่ือกรอกคะแนนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ 

วิเคราะห์ขอ้มลูและระเบียบวิธีการทางสถิติท่ีใช ้

4. นาํขอ้มลูดงักล่าวไปคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  เพ่ือคาํนวณหา 

ค่าทางสถิติ  ดงัน้ี 

                                                
                           

4
 Lee  J.  Cronbrach, Essencials  of   Psychological   Testing , 3  ed  (Newyork :  Harper &  

Row  Publisher, 1974 ),  161. 
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 4.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   ประกอบดว้ยเพศ    อาย ุ

วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่ง  และประสบการณ์ในการทาํงาน  ใชส้ถิติค่าความถ่ี (frequencies) และค่า

ร้อยละ(Percentage)   
        4.2 การวิเคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและงานวิชาการของกลุ่มตวัอย่าง  

ใช้มชัฌิมเลขคณิต       และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แปลความหมาย  แล้วนําไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑแ์นวคิดของเบสท ์ (Best)5 ซ่ึงแบ่งเป็น  5  ระดบัดงันี  ้  
       มชัฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของ

สถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

      มชัฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของ

สถานศึกษา      อยูใ่นระดบัมาก 
      มชัฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของ

สถานศึกษา    อยูใ่นระดบัปานกลาง 
      มชัฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา    

อยูใ่นระดบันอ้ย 
     มชัฌิมเลขคณิต  1.00 – 1.49  หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของ

สถานศึกษา    อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4.3  วิเคราะห์ผลความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของสถาน 

ศึกษาขนัพืนฐาน สงักดั้ ้ สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึก้ ษากาญจนบุรี เขต 3 ใชก้ารวิเคราะห์

ค่าสมัประสิทธิ ของเพียร์สนั ์ (Pearson’s  Product  - moment  correlation  coefficient)  

 

สรปุ  

 
 การวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ้ ้ (descriptive  research)   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ  

1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา    ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ี้ การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 2) งานวิชาการของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3    และ  3)  ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของสถาน 

ศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึ้ กษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3   โดยใชแ้บบสอบถาม

เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง    โดยผูว้ิจยัสุ่มมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครูผูรั้บผดิชอบงาน

สมัพนัธชุ์มชน  และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ้ ้   ในสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้
                                                
                          

5 John  W. Best, Research  in  Education  ( New   jersey :  Prentric – Hall  Inc. 1970), 190. 
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ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  จาํนวน  70  โรงเรียน  210  คน   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ใช้มชัฌิมเลขคณิต     และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แปลความหมาย  แลว้นําไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์แนวคิดของเบสท์  (Best) แล้ววิเคราะห์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient)  

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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บทท่ี 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

การวิจยั  เร่ือง “ ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ” ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงั

สถานศึกษาตวัอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาในเขตพืนท่ีสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ้ ประถมศึกษา

กาญจนบุรี  เขต  3  จาํนวน  70  โรงเรียน  ผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 3  คน ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1  คน ครูผูรั้บผิดชอบงานสัมพนัธ์ชุมชน 1 คน  และและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืนฐาน ้  1  คน รวมผูใ้หข้อ้มลูทงัสิน ้ ้  210  คน  ไดรั้บการตอบกลบัคืนมาครบทุกฉบบั    คิดเป็นร้อยละ 

100 เม่ือได้ขอ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใส่ตาราง

ประกอบการบรรยาย จาํแนกออกเป็น  4  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม่  

 ตอนท่ี 2  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 ตอนท่ี 3   งานวิชาการของสถานศึกษา    สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 

 ตอนท่ี 4  ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมลทั่วไปของผ้ตอบแบบสอบถาม ู ู  

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผิดชอบ

โครงการสมัพนัธชุ์มชน และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ้ ้ รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน ้ ้

210  คน  จาํแนก  ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยหา

ค่าความถ่ี (frequency)  และ ร้อยละ (percentage)   ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 4 

101 

 

   ส
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ตารางท่ี 4  จาํนวนและร้อยละของสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม            

        

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

              หญิง 

 

69 

141 

 

32.86 

67.14 

รวม 210 100.00 

2. อาย ุ

ไม่เกิน 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 ปีขึนไป้  

 

22 

82 

67 

39 

 

10.48 

39.05 

31.90 

18.57 

รวม 210 100.00 

3. วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

41 

159 

10 

 

19.52 

75.71 

4.77 

รวม 210 100.00 

4. ตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูผูรั้บผดิชอบงานสมัพนัธชุ์มชน 

ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

70 

70 

70 

 

33.33 

33.33 

33.33 

รวม 210 100.00 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)          

         

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1 -  5  ปี 

6 – 10  ปี 

11 – 15  ปี 

16 – 20  ปี 

21 – 25  ปี 

26  ปีขึนไป้  

 

70 

62 

21 

23 

18 

16 

 

33.33 

29.53 

10.00 

10.95 

8.57 

7.62 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี  4  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  141  คน  คิด

เป็นร้อยละ  67.14  รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.86   มีอายรุะหว่าง 31 

– 40  ปี มากท่ีสุด  จาํนวน  82  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.05  รองลงมา  อายุระหว่าง  41 - 50  ปี 

จาํนวน  67  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.90  อายุ  51  ปีขึนไป  ้ จาํนวน 39  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.57

และ  อายุไม่เกิน 30 ปี น้อยท่ีสุด จาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.48   วุฒิการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมากท่ีสุด  จาํนวน  159  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.71  รองลงมา  ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52  และสูงกว่าปริญญาตรี นอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.77  

ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูรั้บผิดชอบโครงการสัมพนัธ์ชุมชน และตาํแหน่งตัวแทน

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน มีจาํนวนเท่ากนั้ ้   ตาํแหน่งละ 70 คน คิดเป็นร้อยละ  33.33  

ประสบการณ์ในการทาํงาน 1 -  5  ปี มากท่ีสุด  จาํนวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  รองลงมาคือ 

มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 10  ปี จาํนวน  62  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.53  มีประสบการณ์ใน

การทาํงาน 16 – 20  ปี จาํนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.95  มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 – 15  

ปี จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00  มีประสบการณ์ในการทาํงาน 21 – 25  ปี จาํนวน  18  คน  

คิดเป็นร้อยละ  8.57  และมีประสบการณ์ในการทาํงาน  26  ปีขึนไป้  นอ้ยท่ีสุด จาํนวน  16  คน  คิด

เป็นร้อยละ  7.62     
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ตอนท่ี 2  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 3 

ในการวิเคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ี้

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผูว้ิจัยวิเคราะห์โดยใช้มชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จากตวัอยา่ง 70 โรงเรียน  แลว้นาํมชัฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

ตามแนวคิดของเบสท ์ ดงัตารางท่ี 5  

 

ตารางท่ี 5  มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                โดยภาพรวม 

      (n = 70) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( X ) (S.D)  ระดบั 

1. การไวว้างใจกนั  

2. ความยดึมนัผกูพนั ่  

3. การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั้   

4. ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน  

4.17 

4.22 

4.22 

4.18 

0.28 

0.27 

0.31 

0.30 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.20 0.25 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ี้

การ ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.20, S.D  = 0.25) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทงั ้ 4 ดา้น โดยเรียงมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

นอ้ย ดงันี ความยึดมนัผกูพนั ้ ่ ( X  = 4.22, S.D  = 0.27) การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั้  

( X  = 4.22, S.D  = 0.31)  ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน ( X  = 4.18, S.D  = 0.30) และ

การไวว้างใจกนั ( X  = 4.17, S.D  = 0.28) ตามลาํดบั 

 เม่ือวเิคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ย  ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มลู   ดงัตารางท่ี 

6 – ตารางท่ี  9 
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ตารางท่ี 6 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                 ดา้นการไวว้างใจกนั              

                                                                                                                     (n = 70) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( X ) (S.D)  ระดบั 

การไว้วางใจกนั    

1.  ผูบ้ริหารยอมรับในความรู้  ความสามารถของผูร่้วมงาน 

2.  ผูบ้ริหารมอบหมายงาน แก่ผูร่้วมงาน ไวว้างใจว่าสามารถ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

3.  ผูบ้ริหารกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูร่้วมงานและ

ใหอ้าํนาจการตดัสินใจ 

4.  ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัในการ

ปฏิบติังาน 

4.20 

4.18 

 

4.09 

 

4.23 

0.37 

0.34 

 

0.37 

 

0.37 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 4.17 0.28 มาก 
 

                    จากตารางท่ี  6 ดา้นการไวว้างใจกนัพบว่า      โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.17,  

S.D  = 0.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้     พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยผูบ้ริหารและผูร่้วมงานให ้

เกียรติซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังานมีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X= 4.23, S.D = 0.37)  รองลงมา  

 คือ ผูบ้ริหารยอมรับในความรู้  ความสามารถของผูร่้วมงาน   มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  = 4.20, S.D  = 

 0.37)  ผูบ้ริหารมอบหมายงานแก่ผูร่้วมงานไวว้างใจว่า  สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จมีมชัฌิมเลข

คณิต( X  = 4.18, S.D  = 0.34) และผูบ้ริหารกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูร่้วมงาน   และให้

อาํนาจการตดัสินใจ   มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.09, S.D  = 0.37) 
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ตารางท่ี 7  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                 ดา้นความยดึมนัผกูพนั่                                               

                                                                                                                                               (n = 70) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( X ) (S.D)  ระดบั 

ความยดึมัน่ผกพนัู     

1.  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเขา้รับการฝึกอบรมเพิมพนู่

ความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ 

2.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานพดูคุยปรึกษาหารือเก่ียวกบั

งานท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่

3.  ผูบ้ริหารสนบัสนุนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีท่าน

ดาํเนินการเป็นอยา่งดี 

4.  ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมเป็นกลัยาณมิตรต่อผูร่้วมงาน 

5.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดมี้ส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาของโรงเรียนร่วมกนั 

6.  ผูบ้ริหารใหข้อ้มลู  แนะนาํส่งเสริม  และฝึกฝนวิธีการ

ปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงานอยูเ่สมอ 

4.29 

 

4.25 

 

4.26 

 

4.19 

4.20 

 

4.10 

0.36 

 

0.39 

 

0.37 

 

0.44 

0.43 

 

0.42 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.22 0.27 มาก 

           

                 จากตารางท่ี 7 ดา้นความยดึมนัผกูพนั่ พบว่าโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.22,S.D  

= 0.27 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเขา้ 

รับการฝึกอบรมเพิมพนูความรู้่   ความสามารถอยูเ่สมอมีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.29, S.D  

= 0.36 )  รองลงมา คือ   ผูบ้ริหารสนบัสนุนงานโครงการ   หรือกิจกรรมท่ีท่านดาํเนินการเป็นอยา่งดี     

มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  = 4.26, S.D  = 0.37 )      ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานพดูคุยปรึกษาหารือ   

เก่ียวกบังานท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่  มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.25, S.D  = 0.39 )   ผูบ้ริหารเปิดโอกาส 

ใหผู้ร่้วมงานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาของโรงเรียนร่วมกนั    มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  =  

4.20, S.D  = 0.43) ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมเป็นกลัยาณมิตรต่อผูร่้วมงาน ( X  = 4.19, S.D  = 0.44)       

และผูบ้ริหารใหข้อ้มลู    แนะนาํส่งเสริม    และฝึกฝนวิธีการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงานอยูเ่สมอ    มี 

มชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.10,S.D = 0.42) 

   ส
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ตารางท่ี 8 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                 ดา้นการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั้      

                      (n = 70) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( X ) (S.D)  ระดบั 

การตั้งเป้าหมายและวตัถประสงค์ร่วมกนัุ     

1.  ผูบ้ริหารใชว้ิธีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั  ในการ

กาํหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ สร้างความชดัเจนและ

แรงจูงใจในการปฏิบติัของผูรั้บผดิชอบ 

2.  ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและปรับปรุง  พฒันาเป้าหมายของโรงเรียน 

3.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนด

แผนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานกาํหนดเป้าหมายและ

วตัถุประสงคใ์นการทาํงานใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

5.  ผูบ้ริหารใชว้ิธีบริหารโดยใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน  และรับผดิชอบงานร่วมกนั 

4.16 

 

 

4.21 

 

4.26 

 

4.27 

 

4.21 

0.39 

 

 

0.37 

 

0.37 

 

0.44 

 

0.41 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 4.22 0.31 มาก 
 

   จากตารางท่ี  8  ดา้นการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั ้ พบว่า โดยภาพรวม  อยู่ใน

ระดบัมาก  ( X  = 4.22, S.D  = 0.31)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการทาํงานให้ไปในทิศทาง

เดียวกนั มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 4.27, S.D  = 0.44) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้

ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 

4.26, S.D  = 0.37) ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปรับปรุง 

พฒันาเป้าหมายของโรงเรียน มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.21, S.D  = 0.37) ผูบ้ริหารใชว้ิธีบริหารโดย

ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการทาํงาน  และรับผิดชอบงานร่วมกนั มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.21, 

S.D  = 0.41)   ผูบ้ริหารใชว้ิธีบริหารโดยใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการทาํงาน  และรับผิดชอบงาน

ร่วมกนั และผูบ้ริหารใชว้ิธีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั  ในการกาํหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ 

   ส
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สร้างความชดัเจนและแรงจูงใจในการปฏิบติัของผูรั้บผิดชอบ มีมชัฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  ( X  = 

4.16, S.D  = 0.39) 

 

ตารางท่ี 9  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการ้ ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                 ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน          

                      (n = 70) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( X ) (S.D)  ระดบั 

ความเป็นอสิระต่อความรับผดิชอบในงาน    

1.  ผูบ้ริหารใหอ้าํนาจและโอกาสผูร่้วมงานไดแ้สดง

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

2.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดริเริมท่ีจะ่

สร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 

3.  ผูบ้ริหารใหอิ้สระแก่ผูร่้วมงานในการตดัสินใจเก่ียวกบังาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายและใหร้ายงานการปฏิบติังานของตนเอง 

4.  ผูบ้ริหารมอบอาํนาจใหผู้บ้ริหารร่วมงานควบคุมการ

ปฏิบติังานของพวกเขาเอง 

5.  ผูบ้ริหารใหเ้สรีภาพแก่ผูร่้วมงานในการแสดงความคิดเห็น 

เร่ืองการทาํงานอยา่งเต็มท่ี 

4.20 

 

4.24 

 

4.12 

 

4.14 

 

4.21 

0.40 

 

0.44 

 

0.39 

 

0.42 

 

0.46 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.18 0.30 มาก 

          

              จากตารางท่ี 9 ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงานพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

ระดบัมาก ( X  = 4.18, S.D  = 0.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยผูบ้ริหาร 

เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดริเริมท่ีจะสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ่        มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด   

( X= 4.24,S.D  = 0.44)  รองลงมา   คือ  ผูบ้ริหารใหเ้สรีภาพแก่ผูร่้วมงานในการแสดงความคิดเห็น 

เร่ืองการทาํงานอยา่งเต็มท่ี มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.21, S.D  = 0.46) ผูบ้ริหารใหอ้าํนาจและโอกาส 

ผูร่้วมงานไดแ้สดงความสามารถในการปฏิบติังานมีมชัฌิมเลขคณิต( X= 4.20, S.D = 0.40) ผูบ้ริหาร 

มอบอาํนาจใหผู้บ้ริหารร่วมงานควบคุมการปฏิบติังานของพวกเขาเอง มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  = 4.14,  

S.D  = 0.42) และผูบ้ริหารใหอิ้สระแก่ผูร่้วมงานในการตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใหร้ายงานการปฏิบติังานของตนเอง มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.12, S.D  = 0.39) 

 

ตอนที่ 3  งานวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี ุ

เขต 3 

    ในการวิเคราะห์ระดบังานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ผูว้ิจัยวิเคราะห์โดยใชม้ชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D)  แลว้นาํมชัฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางท่ี  

7   

 

ตารางท่ี 10 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา สงักดั   

                    สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  โดยภาพรวม 

                                                                                                                                               (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

1. หลกัสูตรสถานศึกษา 

2. กระบวนการเรียนรู้ 

3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

4. การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศกึษา 

5. ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

6. แหล่งการเรียนรู้  

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. การใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 

11. การใหบ้ริการความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั   

      สถานศึกษาอ่ืน  

12. วิชาการท่ีใหแ้ก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืน 

4.14 

4.25 

4.13 

4.05 

4.06 

4.08 

4.02 

3.99 

4.05 

4.02 

3.97 

 

3.93 

0.32 

0.28 

0.34 

0.37 

0.33 

0.37 

0.35 

0.41 

0.36 

0.36 

0.39 

 

0.38 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 4.06 0.30 มาก 
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                  จากตารางท่ี10 พบว่าโดยภาพรวมงานวิชาการของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ี้  

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.06, S.D  = 0.30) เม่ือพิจารณาเป็น 

รายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทงั้  12 ดา้น โดยดา้นกระบวนการเรียนรู้ มีมชัฌิมเลขคณิตสูงสุด ( X= 

4.25,S.D  = 0.28) รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษามีมชัฌิมเลขคณิต( X= 4.14, S.D  = 0.32) 

การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  = 4.13, S.D = 0.34)  แหล่ง 

การเรียนรู้ มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.08, S.D  = 0.37)  ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

มีมชัฌิมเลขคณิต ( X= 4.06, S.D  = 0.33) การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา    มีมชัฌิมเลขคณิต   

( X  = 4.05, S.D  = 0.37) ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีมชัฌิมเลขคณิต( X  = 4.05, 

S.D  = 0.36) การนิเทศการศึกษา  ( X  = 4.02, S.D  = 0.35) การใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน มี 

มชัฌิมเลขคณิต ( X= 4.02, S.D  = 0.36) การแนะแนวการศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต ( X= 3.99, S.D  

= 0.41) การใหบ้ริการความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  =  

3.97, S.D  = 0.39)  และดา้นวิชาการท่ีใหแ้ก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร  หรือหน่วยงานอ่ืน  มีมชัฌิม 

เลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.93, S.D  = 0.38) 

     เม่ือวิเคราะห์งานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัตารางท่ี 11 - 

ตารางท่ี  22 
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ตารางท่ี 11  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา    

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                        ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 

                                                       (n = 70) 

งานวิชาการ   ( X ) (S.D)  ระดบั 

หลกัสตรสถานศึกษาู     

1.  มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพืนฐานเก่ียวกบั้

สภาพปัญหา ความตอ้งการของสถานศึกษา ชุมชน และ

ทอ้งถิน่  

2.  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษา

เพ่ือกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจเป้าหมายของสถานศึกษา 

3. ร่วมจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์

ภารกิจ  เป้าหมาย และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์

4.  นาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

5.  มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

การใชห้ลกัสูตร และร่วมปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้

เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 

 

 

4.00 

 

4.19 

 

4.13 

4.21 

 

 

4.18 

 

 

0.49 

 

0.46 

 

0.38 

0.39 

 

 

0.38 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

โดยภาพรวม 4.14 0.32 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า  โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  ( X  = 

4.14, S.D  = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยนาํหลกัสูตรไปใชใ้น

การจดัการเรียนรู้ มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.21, S.D  = 0.39) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษาเพ่ือกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจเป้าหมายของสถานศึกษา  

มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.19, S.D  = 0.46)  มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้

หลกัสูตร และร่วมปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั มีมชัฌิมเลขคณิต 

( X  = 4.18, S.D  = 0.38)  ร่วมจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์   ภารกิจ   

เป้าหมาย และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์ มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.13, S.D  = 0.38)   

และมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานเก่ียวกับสภาพปัญหา ความต้องการของ้

สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถิน่  มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.00, S.D  = 0.49) 
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ตารางท่ี 12   มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา     

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                    ดา้นกระบวนการเรียนรู้                

                                                                                                                       (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

กระบวนการเรียนรู้    

1.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยจดั

ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 

2.  จดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ฝึกการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงและการปฏิบติั 

3.  จดักระบวนการเรียนโดยสอดแทรกการปลกูฝังคุณธรรม 

และค่านิยมอนัดีงาม 

4.  จดับรรยากาศ  สิงแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ใหเ้อือต่อ่ ้  

     การจดักระบวนการเรียนการสอน 

5.  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียน 

     การสอน 

4.15 

 

4.21 

 

4.28 

 

4.30 

 

4.31 

0.38 

 

0.41 

 

0.32 

 

0.38 

 

0.35 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

โดยภาพรวม 4.25 0.28 มาก 

 

             จากตารางท่ี 12  ดา้นกระบวนการเรียนรู้  พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.25,  

S.D  = 0.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยนาํภูมิปัญญาทอ้งถินเขา้มามี่  

ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.31, S.D  = 0.35)  รองลงมา  

คือ จดับรรยากาศ สิงแวดลอ้ม่    และแหล่งเรียนรู้     ใหเ้อือต่อการจดักระบวนการเรียนการสอน้     มี 

มชัฌิมเลขคณิต ( X=  4.30, S.D  = 0.38)   จดักระบวนการเรียนโดยสอดแทรกการปลกูฝังคุณธรรม   

และค่านิยมอนัดีงาม     มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  = 4.28, S.D  =  0.32)     จดักระบวนการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการ  ฝึกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติั     มีมชัฌิมเลขคณิต  ( X  = 4.21,S.D  

=  0.41) และจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความ 

สนใจ  และความถนดัของผูเ้รียน มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.15, S.D  = 0.38) 
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ตารางท่ี 13  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา   

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                    ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน      

                                                              (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

การวดัผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน    

1.  มีส่วนร่วมในการกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ

วดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

2. จดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้  แผนการ

จดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.  มีส่วนร่วมในการพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลให้

ไดม้าตรฐานการศึกษา สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

4. มีส่วนร่วมในการดาํเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียน

การสอน โดยเนน้ประเมินตามสภาพจริง 

5.  มีส่วนร่วมในการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 

และผลการเรียนรู้ จากสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตามกระทรวง

กาํหนด 

4.18 

 

4.04 

 

 

4.07 

 

4.17 

 

4.20 

 

0.43 

 

0.46 

 

 

0.44 

 

0.45 

 

0.37 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 4.13 0.34 มาก 

  

    จากตารางท่ี 13 ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า โดยภาพรวม  

อยูใ่นระดบัมาก( X  = 4.13, S.D  = 0.34)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยมี

ส่วนร่วมในการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และผลการเรียนรู้จากสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตาม

กระทรวงกาํหนด  มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 4.20, S.D  = 0.37)รองลงมาคือ มีส่วนร่วมใน

การกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต 

( X  = 4.18, S.D  = 0.43) มีส่วนร่วมในการดาํเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดย

เน้นประเมินตามสภาพจริง  มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.17, S.D  = 0.45) มีส่วนร่วมในการพฒันา

เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลให้ไดม้าตรฐานการศึกษา สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  มี

มชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.07, S.D  = 0.44) และจดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละรายวชิาให้
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สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.46) 

 

ตารางท่ี 14  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา    

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                    ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา                            

                                                                   (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

การวจิยัเพือ่พฒันาคณภาพการศึกษาุ     

1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารงานวิชาการในภาพรวม

ของสถานศึกษา 

2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือพฒันา คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  ร่วมประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั 

4.  จดัทาํวิจยั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

5.  เผยแพร่ผลงานวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

กบัสถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืน ๆ 

4.11 

 

4.04 

 

3.96 

4.05 

4.07 

0.43 

 

0.44 

 

0.46 

0.45 

0.45 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.05 0.37 มาก 

 

             จากตารางท่ี  14  ดา้นการวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มาก  ( X  = 4.05, S.D  = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   โดยร่วมศึกษา  

วิเคราะห์ วจิยั  การบริหารงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา   มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  =  

4.11, S.D  = 0.43) รองลงมา คือ เผยแพร่ผลงานวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนกบัสถาน 

ศึกษาหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืนๆ   มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.07,S.D  = 0.45)  จดัทาํวิจยัเพ่ือพฒันา 

การเรียนการสอนมีมชัฌิมเลขคณิต( X  = 4.05, S.D  = 0.45) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ 

การเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีมชัฌิมเลขคณิต( X  = 4.04,S.D = 0.44)และร่วมประสาน 

ความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.96, S.D  = 0.46) 
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ตารางท่ี 15  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา        

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ี้ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                    ดา้นส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา     

       (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา    

1.  ใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรียนการสอน และงาน

วิชาการ 

2. ผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน 

3. จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

และงานวิชาการ 

4. ประสานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  และการใชส่ื้อ 

3.93 

 

4.16 

4.08 

 

4.06 

0.45 

 

0.37 

0.43 

 

0.41 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.06 0.33 มาก 

 

   จากตารางท่ี  15  ดา้นส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พบว่า  โดยภาพรวม  

อยู่ในระดบัมาก  ( X  = 4.06, S.D  = 0.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

โดยผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน  มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.16, S.D  = 

0.37) รองลงมาคือ จดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการ มี

มชัฌิมเลขคณิต( X  = 4.08, S.D  = 0.43) ประสานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  และการใชส่ื้อ มี

มชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.06, S.D  = 0.41)  และใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 

และงานวิชาการ มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.93, S.D  = 0.45) 
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ตารางท่ี 16  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา   

                   สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                   ดา้นแหล่งการเรียนรู้    

                                                                         (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

แหล่งการเรียนรู้    

1.  มีส่วนร่วมในการจดัตงัแหล่งเรียนรู้้  

2.  ร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนัรวมทงัพฒันาให้้

เกิดองคค์วามรู้ 

3.  ใชแ้หล่งเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิน่  

4.  ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

4.13 

4.08 

 

4.04 

4.06 

0.41 

0.49 

 

0.46 

0.46 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

รวม 4.08 0.37 มาก 

 

     จากตารางท่ี 16  ดา้นแหล่งการเรียนรู้  พบว่า  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.08, 

S.D  = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีส่วนร่วมในการจดัตัง้

แหล่งเรียนรู้  มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.13, S.D  = 0.41) รองลงมาคือ ร่วมในการพฒันา

แหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนัรวมทงัพฒันาให้เกิดองค์ความรู้้  มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.08, S.D  = 

0.49)  ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนกบัสถานศึกษาและ

หน่วยงานอ่ืน มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.06, S.D  = 0.46)   และใชแ้หล่งเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่  มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.46) 
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ตารางท่ี 17  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา  

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                    ดา้นการนิเทศการศึกษา             

                                                                                                                       (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

การนิเทศการศึกษา    

1.  ร่วมนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา 

2.  มีส่วนร่วมจดัระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา 

3.  ร่วมติดตาม ประสานงานกบัเขตพืนท่ีการศึกษาเพ่ือพฒันา้

ระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา 

4.  เขา้ร่วมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบ

นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

5.  เขา้ร่วมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบ

นิเทศการศึกษาของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขต

พืนท่ีการศึกษา้  

4.03 

 

4.01 

 

3.98 

 

4.08 

 

4.01 

 

0.43 

 

0.45 

 

0.45 

 

0.41 

 

0.38 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.02 0.35 มาก 

 

   จากตารางท่ี  17  ดา้นการนิเทศการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.02, 

S.D  = 0.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเขา้ร่วมแลกเปล่ียนการ

เรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  

= 4.08, S.D  = 0.41) รองลงมาคือ ร่วมนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.03, S.D  = 0.43) มีส่วนร่วม

จดัระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.01, 

S.D  = 0.45) เขา้ร่วมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาของเครือข่าย

การนิเทศการศึกษาภายในเขตพืนท่ีการศึกษา้  มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.01, S.D  = 0.38)  และร่วม

ติดตาม ประสานงานกบัเขตพืนท่ีการศึกษาเพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา้  มี

มชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.98, S.D  = 0.45) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 18   มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา  

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                    ดา้นการแนะแนวการศึกษา         

                                   (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

การแนะแนวการศึกษา    

1.  มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2.  เขา้ร่วมการจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ

ภายในสถานศึกษา 

3.  เขา้ร่วมการติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและ

กระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.  ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการ

แนะแนวในเขตพืนท่ีการศึกษา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้้

ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

3.94 

3.96 

 

4.00 

 

4.04 

0.44 

0.49 

 

0.52 

 

0.46 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.99 0.41 มาก 

 

    จากตารางท่ี 18  ดา้นการแนะแนวการศึกษา  พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก( X  = 

3.99, S.D  = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยประสานความร่วมมือ

กับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการแนะแนวในเขตพืน้ ท่ีการศึกษา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษา  มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.46) 

รองลงมาคือ เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวใน

สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.00, S.D  = 0.52) เขา้ร่วมการจดัระบบการแนะ

แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 3.96, S.D  = 0.49) และมี

ส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.94, S.D  

= 0.44) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19   มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา  

                     สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

                     ดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา      

                                              (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

ระบบการประกนัคณภาพภายในสถานศึกษาุ     

1.  มีส่วนร่วมในการจดัระบบโครงสร้างองคก์ร ใหร้องรับการ

จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  ร่วมกนักาํหนดเกณฑก์ารประเมิน เป้าหมายและความสาํเร็จ

ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและตวัชีวดั้

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.  มีส่วนร่วมพฒันางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4.  ร่วมการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงาน

อ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

5.  มีส่วนร่วมในการประสานงานกบัเขตพืนท่ีการศึกษา และ้

สาํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.00 

 

4.02 

 

 

4.08 

 

4.05 

 

4.11 

0.43 

 

0.42 

 

 

0.46 

 

0.47 

 

0.42 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.05 0.36 มาก 

 

   จากตารางท่ี 19  ดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  พบว่า  โดยภาพรวม  

อยู่ในระดบัมาก  ( X  = 4.05, S.D  = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีส่วนร่วมในการประสานงานกบัเขตพืนท่ีการศึกษา และสาํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา ้

เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.11, S.D  = 0.42) 

รองลงมาคือ มีส่วนร่วมพฒันางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ

ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.08, S.D  = 0.46) ร่วมการประสานความ

ร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน มี

มชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.05, S.D  = 0.47) ร่วมกนักาํหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายและ

ความสาํเร็จของสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและตวัชีวดัของกระทรวงศึกษาธิการ้  มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.02, S.D  = 0.42) และมีส่วนร่วมในการจดัระบบโครงสร้างองค์กร ให้

รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  ( X  = 4.00, 

S.D  = 0.43) 

 

ตารางท่ี 20  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา    

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                    ดา้นการใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน      

                                            (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

การให้ความร้ด้านวชิาการแก่ชมชนู ุ     

1.  มีส่วนร่วมในการศึกษา  สาํรวจความตอ้งการงานวิชาการ

ของชุมชน 

2. ร่วมสนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

3.  ร่วมจดัการใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะ

วิชาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

4. ร่วมส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถิน เขา้มามีส่วน่

ร่วมในการจดักิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 

5.  เขา้ร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถิน่  

4.09 

 

3.92 

3.94 

 

4.01 

 

4.12 

0.39 

 

0.49 

0.52 

 

0.45 

 

0.45 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 4.02 0.36 มาก 

 

     จากตารางท่ี 20 ดา้นการใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก  ( X  = 4.02, S.D  = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเขา้ร่วม

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถิน่   มีมชัฌิมเลขคณิตมาก

ท่ีสุด  ( X  = 4.12, S.D  = 0.45) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการศึกษา  สาํรวจความตอ้งการงาน

วิชาการของชุมชน  มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.01, S.D  = 0.45) ร่วมส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน 

ทอ้งถิน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา่  มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 

4.09, S.D  = 0.39) .  ร่วมจดัการใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะวิชาชีพและพฒันา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 3.94, S.D  = 0.52) .และร่วม

สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.92, S.D  = 0.49) 

 

ตารางท่ี 21  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา   

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                    ดา้นการใหบ้ริการความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน    

                                                                           (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

การให้บริการความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอืน่    

1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา

ของรัฐ 

2. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา

ของเอกชน 

3.  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการกบัหน่วยงานอ่ืน 

4. เขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคต่์าง ๆ 

ภายในประเทศ 

5. เขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคต่์าง ๆ 

ในต่างประเทศ 

4.02 

 

4.04 

 

3.97 

3.91 

 

3.89 

0.41 

 

0.46 

 

0.55 

0.52 

 

0.48 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.97 0.39 มาก 

 

 จากตารางท่ี 21 ดา้นการให้บริการความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

พบว่า โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  ( X  = 3.97, S.D  = 0.39)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ โดยประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของเอกชน  

มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.46) รองลงมาคือ ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ

พฒันา4วิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.02, S.D  = 0.41) ประสานความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการกบัหน่วยงานอ่ืน มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 3.97, S.D  = 0.55) เขา้

ร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองค์ต่าง ๆ ในต่างประเทศ  มีมชัฌิมเลขคณิต 

( X  = 3.91,S.D  = 0.52) และเขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองค์ต่าง ๆ ใน

ต่างประเทศ  ( X  = 3.89, S.D  = 0.48) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22  มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบังานวิชาการของสถานศึกษา  

                    สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึ้ กษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

                    ดา้นวิชาการท่ีใหแ้ก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืน    

                                                                                              (n = 70) 

งานวิชาการ  ( X ) (S.D)  ระดบั 

วชิาการที่ให้แก่บคคลุ   ครอบครัว องค์กร หรือหน่วยงานอืน่    

1. มีส่วนร่วมในการสาํรวจและศกึษาความตอ้งการในการรับ

การสนบัสนุนดา้นวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร  

หน่วยงานอ่ืน 

2. ร่วมจดัการศึกษา และใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืน 

3. เขา้ร่วมในการพฒันาวิชาการ และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้

ในการจดัการศึกษา 

4. จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  

องคก์ร  และหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

5. ใหข้อ้คิดเห็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา

ของบุคคล  องคก์ร  และหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.84 

 

 

3.98 

 

3.91 

 

3.99 

 

3.91 

0.55 

 

 

0.48 

 

0.45 

 

0.46 

 

0.45 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.93 0.38 มาก 

 

     จากตารางท่ี 22 ดา้นวิชาการท่ีใหแ้ก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน พบว่า  

โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.93, S.D  = 0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบั

มากทุกขอ้ โดยจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  องคก์ร  และหน่วยงาน

อ่ืนท่ีจดัการศึกษา  มีมชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 3.99, S.D  = 0.46) รองลงมาคือ ร่วมจดัการ

ศึกษา และใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน มีมชัฌิมเลขคณิต 

( X  = 3.98, S.D  = 0.48) เขา้ร่วมในการพฒันาวิชาการ และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั

การศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 3.91, S.D  = 0.45) ใหข้อ้คิดเห็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ

จดัการศึกษาของบุคคล  องค์กร  และหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 3.91, 

S.D  = 0.45) และมีส่วนร่วมในการสาํรวจและศึกษาความตอ้งการในการรับการสนับสนุนดา้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                      
 
                                                                                                                                                       123 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

วิชาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร  หน่วยงานอ่ืน มีมชัฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  ( X  = 3.84, S.D  

= 0.55) 

 

ตอนที่ 4  ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมกบังานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผูว้ิจัยใช้การ

วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั  ์ (Pearson’s  product  correlation  coefficient)  ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี  23 

 

ตารางท่ี 23  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหว่าง์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมกบังานวิชาการของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y1 .809** .867** .805** .826** .878** 

Y2 .812** .861** .774** .806** .863** 

Y3 .780** .859** .800** .774** .853** 

Y4 .770** .857** .814** .758** .849** 

Y5 .791** .825** .721** .804** .834** 

Y6 .839** .830** .725** .829** .856** 

7Y  .791** .798** .692** .757** .807** 

8Y  .731** .793** .731** .710** .787** 

9Y  .768** .818** .760** .775** .829** 

10Y  .776** .831** .725** .781** .826** 

11Y  .669** .742** .642** .669** .722** 

12Y  .735** .740** .659** .748** .766** 

Ytot .823** .872** .785** .820** .876** 

 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

   ส
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     จากตารางท่ี 23 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมกับงาน

วิชาการของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทุกคู่  มี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมี

ความสมัพนัธก์นัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัทุกคู่   

     การบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 tot(X ) กบังานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ี้

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 tot(Y ) มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

.01  โดยมีค่าความสมัพนัธก์นัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  

0.876)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนท่ีการ้ ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพนัธ์กันทางบวกสูงทุกคู่กับงาน

วิชาการของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 )( totY มี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

  

 
 

   ส
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บทท่ี 5 

 

สรปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะุ  

 

  การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  2) งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนท่ี้

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ3) ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบส่วนร่วมกบังาน

วิชาการของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึก้ ษากาญจนบุรี  เขต  3 การ

วิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  ้ ้ (descriptive  research)  ใชส้ถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 จาํนวน 70 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  

analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูล  คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการสัมพนัธ์ชุมชน  และ

ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  โรงเรียนละ ้ ้ 3 คน รวมทงัสิน ้ ้ 210  คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ความถ่ี (f) ร้อยละ (percentage) มชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ์ (Pearson’s  product – 

moment  correlation  coefficient) วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 

สรปผลการวจิยัุ  

 จากการศึกษาผลของการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก ทงั ้ 4 ด้าน โดยเรียงมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี ความยึดมนัผกูพนั การ้ ่

ตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั้  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และการไวว้างใจ

กนั ตามลาํดบั 

   2. งานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี้  

 

125 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                  
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       126 

                                                                                                                                                              

เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทงั ้ 12 ดา้น โดย 

กระบวนการเรียนรู้ มีมชัฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมา คือ  ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา  การวดัผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  แหล่งการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา  การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา   ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  การนิเทศ

การศึกษา  การใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  การแนะแนวการศึกษา  การใหบ้ริการความร่วมมือ

ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และดา้นวิชาการท่ีให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือ

หน่วยงานอ่ืน  มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั  

 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  กบังานวิชาการของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่า

ความสมัพนัธก์นัในทางบวก  หรือมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั เม่ือพิจารณารายดา้น  

พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้

กาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกสูงทุกคู่กับงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนท่ีกา้ รศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01   

  

การอภิปรายผล 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี 

  1.จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ี้ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทงั ้ 4 ดา้น โดยเรียงมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี ความยดึมนั้ ่

ผกูพนั การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั้  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และ

การไวว้างใจกนั ตามลาํดบั อาจเน่ืองมาจากการคดัเลือกผูบ้ริหารในการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีขนัตอนท่ีคดักรองและเลือกสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง จึงทาํ้

ให้สถานศึกษาได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับแนวคิดในการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือการบริหารงานท่ีบูรณา

การความรู้ความสามารถของคนในองคก์าร  เพ่ือใหก้ารดาํเนินการงานต่าง ๆ เกิดความร่วมมือร่วม

ใจกนั อนันาํไปสู่ความสาํเร็จในกิจการนนั ๆ  จึงทาํให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา้

สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 โดยภาพรวม และรายดา้น อยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาํรอง ลกัขอกัษร  ไดท้าํการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการ
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บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา้

สุรินทร์ เขต 2  พบว่า โดยรวมผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้

พืนฐานเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา้  สังกัดสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต ้ 2 มีการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ระดบัมาก

ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ดงันี ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ้  

ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และดา้นการประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรอ่ืน และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสําราญ  หาญ

ประเสริฐ  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา  อาํเภอภูเวียง  จงัหวดัขอนแก่น  พบว่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมีส่วนร่วมจดัการศึกษา้ ้  อยู่ในระดบัปานกลางเกือบทุกดา้น 

ดา้นท่ีมีส่วนร่วมมาก คือ การเสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  และดา้นท่ีมีส่วน

ร่วมนอ้ย คือ การใหค้วามเห็นชอบ และการจดัทาํสาระของหลกัสูตรทอ้งถิน่  กรรมการสถานศึกษา

ตวัแทนจากชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยทุกดา้น กรรมการตวัแทนครูและผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมมาก

ทุกดา้น  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชญัญา  อภิปาลกุล ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้้ ้

โครงสร้างการกระจายอาํนาจบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

ขอนแก่น พบว่าสภาพปัจจุบนัมีส่วนร่วมบริหารและการจดัการศึกษาในปัจจุบนัโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานพืนฐานไดมี้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก้ ้ ้

ทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขันพืนฐานอย่างทวัถึง้ ่้  มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน รวมทัง้

เสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ในดา้นประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ 

ทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น  ดา้นวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน บุคคลและบริหารทวัไป่  รวมทงัมี้

การเขา้ร่วมประชุมทุกครังแต่ไม่ค่อยกลา้ลงความเห็นหรือให้คาํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา้  

สาํหรับปัญหาท่ีพบ  เช่น เร่ืองการมีรายไดน้อ้ย   หรือฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งตํ่า   ไม่เอือต่อการ้

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาความสมัพนัธชุ์มชนกบัสถานศึกษาและตอ้งการรู้ บทบาทหนา้ท่ีและ

แนวทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

  2. จากผลการวิจัย พบว่า งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนท่ี้

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทงั ้ 12 ดา้น โดย ดา้นกระบวนการเรียนรู้  มีมชัฌิมเลขคณิตสูงสุด  รองลงมา

คือ ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นวิชาการท่ีใหแ้ก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน 

มีมชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานท่ีสาํคญัของสถานศึกษา ประกอบกบัใน
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ปัจจุบนัมีระบบการประเมินคุณภาพของการศึกษา ซ่ึงงานวิชาการเป็นดัชนีท่ีสําคัญในการเป็น

ตวัชีวดัประสิทธิภาพของสถานศึกษา   จึงทาํให้งานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต้

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ้ รี เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของประพนัธ ์เมา้เวียงแก  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ของ

โรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาเลย เขต ้ 2  พบว่า  ความเห็นของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษาเลย เขต ้ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณามชัฌิมเลขคณิตความ

คิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา  ท่ีมีค่ามากใน 3 อนัดบัแรก  พบว่าดา้นท่ีมีมชัฌิมเลขคณิตสูงท่ีสุด   คือ  การแนะแนว

การศึกษา  รองลงมาไดแ้ก่  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการวดัผล  

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ตามลาํดบั  ส่วนท่ีมีมชัฌิมเลขคณิตตํ่าท่ีสุด  คือ  การพฒัน

หลกัสูตรสถานศึกษา   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมกิต บุญยะโพธ์ิ  ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยัสรุปได้ดังนี ระดับการบริหารงานวิชาการของ้ ้ ้

สถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมาก 11 

ดา้น และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น เม่ือแยกพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง

และใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางมีการ

บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น สถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบัมาก  7  ดา้น และอยูใ่นระดบั ปานกลาง 5 ดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนธยา    เผือกยาน 

ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทพรัตน์ สาํนกังานเขตพืนท่ี้

การศึกษาชยันาท  ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู  ทงั  ้ 4  ดา้น 

ซ่ึงประกอบไปด้วย  ด้านการตัดสินใจ   ด้านการวางแผน  ด้านการดาํเนินงาน  และด้านการ

ประเมินผลต่องานวิชาการทงั  ้ 9   งานไดแ้ก่  งานดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ งานการ

เรียนการสอน  งานวสัดุประกอบหลกัสูตร  และส่ือการเรียนการสอน   งานวดัผลประเมินผล  งาน

หอ้งสมุด  งานนิเทศทางการศึกษา  งานดา้นการวางแผนและการดาํเนินงาน  งานส่งเสริมการสอน  

และงานประชุมอบรมทางวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น  โดยมีมชัฌิมเลขคณิตของกลุ่มประชากร  

ตงัแต่  ้ 2.07  ถึง   2.38  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย  คือการมีส่วนร่วมดา้นการดาํเนินงาน   

การมีส่วนร่วมดา้นการวางแผน  การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ  และการมีส่วนร่วมดา้นการ

ประเมินผลตามลาํดับ  และเม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู

ตามลาํดบัอายกุ็พบว่า  ครูท่ีมีอาย ุ 30 -  50  ปี  มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมากกว่าครูท่ีมี

อาย ุ 51  -  60  ปีทุกดา้น   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีรยุทธ  แสงสิริวฒัน์ ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การ
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บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั   ผลการวิจยัพบว่า การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั โดยภาพรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นความยึดมนัผกูพนั  ดา้นการ่

ไวว้างใจกนั  ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน  และดา้นตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์้

ร่วมกนั  ประสิทธิผลของศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ไดแ้ก่  ด้านการรักษาแบบแผนวฒันธรรม  ดา้น

ความสามารถในการปรับตวั  ดา้นความสามารถในการบูรณาการ และดา้นความสมารถในการ

บรรลุเป้าหมาย  

 3.จากการวิจยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 กบังานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

.01  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กันในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกัน เม่ือ

พิจารณารายด้าน  พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนท่ี้

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกสูงทุกคู่กบังานวิชาการของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้น อาจเน่ืองมาจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการ

ระดมความคิดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหา ซ่ึงเก่ียวพนักบังานวิชาการซ่ึงเป็น

งานท่ีสาํคญัของสถานศึกษา นนัคือ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบังานวิชาการ่  

หมายความว่า  หากมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมากขึนเท่าใด้ จะทาํให้งานวิชาการของ

สถานศึกษา มากขึน้  ในลกัษณะคลอ้ยตามกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปานจิต   

เอ่ียมเจริญ  ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารวิชาการ โรงเรียนคนันายาว  

สาํนกังานเขตคนันายาว  สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของครู ในการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนโดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ยไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในดา้นเป้าหมาย  การมีส่วนร่วมของครู

ในการบริหารงานวิชาการในดา้นบทบาท  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในดา้น

การติดต่อส่ือสาร  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในดา้นการตดัสินใจ   ตามลาํดบั  

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทบัทิม  กวีวฒัน์ ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสังกดั

สาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอแม่ฮ่องสอน จากการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมครูผูส้อนส่วนใหญ่

เห็นว่าได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  การสังการและการควบคุม  นอกจากนันครูผูส้อนยงัให้่ ้

ความเห็นในเร่ืองการวางแผนว่า  ผูบ้ริหารวางแผนดว้ยตนเอง  ไม่เปิดโอกาสให้ครูผูส้อนแสดง
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ความคิดเห็นในการกาํหนดนโยบาย เสนอแนะใหจ้ดักิจกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย  ใหทุ้ก

คนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน  ส่วนการสังการผูบ้ริหารไม่มีคุณธรรม  ไม่เปิดใจกวา้ง  ไม่่

สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความรู้ความสามารถ  เสนอแนะใหผู้บ้ริหารใหก้ารยอมรับในความรู้

ความสามารถและมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถของครูผูส้อน  สําหรับการควบคุมนั้น 

ผูบ้ริหารไม่อยู่ประจําในโรงเรียน  ขาดการนิเทศติดตามงาน  ควรจัดระบบการควบคุมการ

ปฏิบติังานโดยส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและพฒันาทีมงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สละ   

กิงโพธิ่ ์  ไดท้าํการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูสังกัด

สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษานครราชสีมาพบว่า  ้ 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู

สงักดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษานครราชสีมา้  ทงั ้ 8  ดา้น ใน  4  ขนัตอน  ขนัตอนท่ีครูมีส่วนร่วม้ ้

มากขอ้ท่ีสุด  คือ  ขนัตอนการร่วมดาํเนินการ   รองลงมาไดแ้ก่   ขนัตอนการร่วมตดัสิน้ ้ ใจ   ขนัตอน้

การร่วมรับผลประโยชน์   ตามลาํดบั   และขนัตอนท่ีครูมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือ      ้  ขนัตอนการร่วม้

ประเมินผล 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ในการทาํงานของครูนอ้ยกว่า 10 ปีและตงัแต่ ้ 10 

ปีขึนไปกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการทัง ้ ้ 8 ด้านใน 4 ขั้นตอน ของครู สังกัด

สํานักงานเขตพืนท่ีการศึกษานครราชสีมา้  มีความสัมพนัธ์กับขันตอนของการมีส่วนร่วม  ้ 3  

ขนัตอนคือ ขนัตอนการร่วมตดัสินใจ้ ้  ขนัตอนการร่วมดาํเนินการ และขนัตอนการร่วมประเมินผล ้ ้

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันา สมจิตร   ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล้ ้   สงักดัเทศบาลนครขอนแก่น”  

พบว่า 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ้ ้     อยู่ในระดบั  

“ปานกลาง” โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ 1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  2) ดา้นการพฒันาอาคาร

สถานท่ีและสิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน  และ่ 3) ดา้นการ

จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรท้องถิน  ่ 2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” โดยมี 3  อนัดบัแรก คือ 1) ดา้นการจดัทาํแผนงานวิชาการ 2) ดา้นการ

จัดทาํและพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่  3) ด้านการสรรหา/จัดสรรงบประมาณและวสัดุเพ่ือผลิต

ส่ือการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญศรี   แสงศรี  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน้ ้  ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สงักดัสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์  พบว่า  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  เห็นว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในการ้ ้

บริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา อาํเภอ

บวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการคน้พบการวิจยั การอภิปรายผล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทวัไปและขอ้เสนอแนะเพื่อ่

การวิจยัครังต่อไป ้  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

   1. ผูบ้ริหารควรนาํหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใชใ้นการบริหารงานจริง  เพ่ือเปิด

โอกาส และรับความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใต้บังคับบญัชามาพิจารณาในการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ 

เน่ืองจากเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี   ยอ่มมีความคุน้เคยกบัสภาพการทาํงาน และปัญหาท่ีพบจริงในขณะท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ี  ควรใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหค้รูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้

ส่วนร่วมกนัวางแผน และตดัสินใจ เช่น กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จ

ในการบริหาร   งานจะไดมี้ประสิทธิภาพ   

   2. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพฒันาอย่างทัวถึงและ่

ต่อเน่ือง   ในเร่ืองงานวิชาการ  เทคโนโลยสีารสนเทศ ข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม เพ่ือ

จะไดพ้ฒันาตนเองใหส้ามารถจดัการศึกษาไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ส่งเสริมการวิจยั

เชิงปฏิบติัการในหอ้งเรียน  เพ่ือทราบขอ้มลูของนกัเรียน จะไดน้าํมาแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียน

การสอนต่อไป   อนันาํไปสู่การพฒันางานวิชาการใหดี้ขึน้  

   3. การแสดงบทบาทของผูบ้ริหารบางประการขีดขวางการนาํเสนอ และการอภิปรายของ

บุคลากร ซ่ึงการเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรไดมี้แสดงความคิดเห็นจะทาํใหไ้ดรั้บความรู้ ความคิดเห็น 

ตลอดจนแนวคิดท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้  ผูบ้ริหารควร

ให้ความสําคัญและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ครู  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ้ ้  ซ่ึงจะทํ

ใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ งานวิชาการของสถานศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีตงั้

ไว ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

      1. ควรมีการวิจยัว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ้ 3 

     2. ควรมีการวิจยัว่าปัจจยัใดของผูบ้ริหารท่ีมีผลต่องานวิชาการของสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึ้ กษากาญจนบุรี  เขต  3 เช่น ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ในการทาํงาน  ทกัษะในการบริหารงาน เป็นตน้ 
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     3. ศึกษาแนวทางการพฒันางานวิชาการของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 เชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาขอ้มลูเชิงลึกอีกแนวทางหน่ึง 
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รายช่ือผ้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืู  
 

1. ผศ.ดร.ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์   

                      วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา   
                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร           

      ตาํแหน่ง        อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   
                                กรุงเทพมหานคร 
2. นางสาวสุณีย ์   จนัทนานุวฒัน์     

                     วุฒิการศึกษา   ครุศาสตร์มหาบณัฑิต (ค.ม.)  การบริหารการศึกษา 

                                             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั                          

                     ตาํแหน่ง         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทองผาภมิูวิทยา 
                                            อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 
3. นายโดม   แผนสมบูรณ์     

                     วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา 

                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร                          

                     ตาํแหน่ง          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดินโส 
                                             อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 

4. นายนิล    โชคสงวนทรัพย ์    

                     วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา 

                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร                          

                     ตาํแหน่ง          ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนวดัป่าถาํภูเตย้  
                                             อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 
5. นางอนุกลู   เวชไวยกิจ     

                     วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  หลกัสูตรและการสอน(ภาษาไทย) 

                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร                          

                     ตาํแหน่ง          ครู โรงเรียนโรงเรียนทองผาภมิูวิทยา 
                                             อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 
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รายช่ือผ้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืู  
 

1. ผศ.ดร.ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์   

                      วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา   
                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร           

      ตาํแหน่ง        อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   
                                กรุงเทพมหานคร 
2. นางสาวสุณีย ์   จนัทนานุวฒัน์     

                     วุฒิการศึกษา   ครุศาสตร์มหาบณัฑิต (ค.ม.)  การบริหารการศึกษา 

                                             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั                          

                     ตาํแหน่ง         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทองผาภมิูวิทยา 
                                            อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 
3. นายโดม   แผนสมบูรณ์     

                     วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา 

                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร                          

                     ตาํแหน่ง          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดินโส 
                                             อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 

4. นายนิล    โชคสงวนทรัพย ์    

                     วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา 

                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร                          

                     ตาํแหน่ง          ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนวดัป่าถาํภูเตย้  
                                             อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 
5. นางอนุกลู   เวชไวยกิจ     

                     วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  หลกัสูตรและการสอน(ภาษาไทย) 

                                             มหาวิทยาลยัศิลปากร                          

                     ตาํแหน่ง          ครู โรงเรียนโรงเรียนทองผาภมิูวิทยา 
                                             อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีขอทดลองเคร่ืองมือ 

จาํนวน  10  โรงเรียน 

 

ท่ี โรงเรียน หมายเหตุ 

1 วดัคร้อพนนั สพป.กจ.2 

2 บา้นท่ามะกา สพป.กจ.2 

3 บา้นหว้ยตะเคียน สพป.กจ.2 

4 วดัพระแท่นดงรัก สพป.กจ.2 

5 บา้นบึงวิทยา สพป.กจ.2 

6 วดัตะครําเอน้  สพป.กจ.2 

7 วดัเขาสามสิบหาบ สพป.กจ.2 

8 วดัหนองลาน สพป.กจ.2 

9 บา้นรางกระต่าย สพป.กจ.2 

10 วดัหวายเหนียว สพป.กจ.2 
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รายช่ือหน่วยงานท่ีขอขอ้มลูในการทาํงานวิจยั 

เร่ือง   ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วม กบังานวิชาการของสถานศึกษา 

                     สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓ 

ลาํดบั รายช่ือโรงเรียน อาํเภอ จงัหวดั สงักดั 

1 ไทรโยคใหญ่ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

2 บา้นแก่งจอ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

3 บา้นแก่งประลอม ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

4 บา้นแก่งระเบิด ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

5 บา้นเขาชา้ง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

6 บา้นเขาพงั ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

7 บา้นเขาสามชนั้  ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

8 บา้นช่องแคบ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

9 บา้นถาํดาวดึงส์้  ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

10 บา้นท่าทุ่งนา ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

11 บา้นท่ามะเด่ือ(ไทรฯ) ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

12 บา้นทุ่งกา้งยา่ง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

13 บา้นทุ่งเรือโกลน ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

14 บา้นบอ้งต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

15 บา้นพุเตย ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

16 บา้นพุปล ู ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

17 บา้นพุม่วง -  พุม่วง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

18 บา้นพุองกะ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

19 บา้นยางโทน ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

20 บา้นลุ่มผงึ้  ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

21 บา้นวงักระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

22 บา้นวงัโพธ์ิ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

23 บา้นวงัสิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 
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ลาํดบั รายช่ือโรงเรียน อาํเภอ จงัหวดั สงักดั 

24 บา้นวงัใหญ่ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

25 บา้นสารวตัร ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

26 บา้นหนองขอน ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

27 บา้นหนองปรือ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

28 บา้นหนองปลาซิว ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

29 บา้นหว้ยกระทะทอง ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

30 บา้นหาดงิว้  ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

31 พุทธวิมุติวิทยา ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

32 วดัปากกิเลน ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

33 วดัใหม่ดงสกั ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

34 อนุบาลไทรโยคใหญ่ ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

35 คุรุสภา ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

36 บา้นกุยแหย ่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

37 บา้นเกริงกระเวีย ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

38 บา้นดงโคร่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

39 บา้นดินโส ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

40 บา้นทุ่งเสือโทน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

41 บา้นนามกุย ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

42 บา้นประจาํไม ้ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

43 บา้นป่าไมส้ะพานลาว ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

44 บา้นไร่ป้า ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

45 บา้นไร่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

46 บา้นลินถิน่ ่  ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

47 บา้นวงัผาตาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

48 บา้นเสาหงษ ์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

49 บา้นหนองเจริญ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 
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ลาํดบั รายช่ือโรงเรียน อาํเภอ จงัหวดั สงักดั 

50 บา้นหว้ยเขยง่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

51 บา้นหว้ยเสือ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

52 บา้นหินดาด(ทอง) ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

53 บา้นหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

54 บา้นเหมืองแร่อีต่อง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

55 บา้นเหมืองสองท่อ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

56 บา้นอลู่อง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

57 วดัปรังกาสี ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

58 วดัป่าถาํภูเตย้  ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

59 อนุบาลทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

60 บา้นซองกาเรีย สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

61 บา้นท่าดินแดง สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

62 บา้นยางขาว สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

63 บา้นหว้ยกบ สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

64 บา้นหว้ยมาลยั สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

65 บา้นหินตงั้  สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

66 บา้นใหม่พฒันา สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

67 บา้นอุ่นรัก สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

68 วดัวงัวิเวการาม สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

69 สหคริสเตียนศึกษา สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 

70 อนุบาลสงัขละบุรี สงัขละบุรี กาญจนบุรี สพป.กจ.๓ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
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                                                                                                                    เลขที ่

                                                        

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั                    

เร่ือง 

ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษาประถมศึกษา้ กาญจนบุรี  เขต  3 
…………………………………………………………………………………………… 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม้  

 1)  ผูต้อบแบบสอบถามนี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร้ (ผูอ้าํนวยการ และ รองผูอ้าํนวยการ) ครูผูรั้บผดิชอบ

โครงการสมัพนัธชุ์มชน  ตวัแทนชุมชนท่ีโรงเรียนเลือก  (ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูน้าํศาสนา  ผูแ้ทน

ผูป้กครอง  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า   ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ )  

 2)  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพ่ือศึกษาความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังาน้ ้

วิชาการของสถานศึกษา  คาํตอบท่ีไดจ้ะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่ประการใด 

 3)  แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น  ้ 3  จาํนวน  80  ขอ้  

 ตอนท่ี  1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบคาํถาม  จาํนวน     5  ขอ้ 

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถาม   เก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ขนัพืนฐาน ้ ้      จาํนวน   20   ขอ้ 

 ตอนท่ี  3   แบบสอบถามเก่ียวกบังานวิชาการของสถานศึกษา     

จาํนวน  57   ขอ้ 

 

 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ในการตอบแบบสอบถาม  ่

และโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทงัสามตอน  กรุณาอยา่เวน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงเพราะคาํตอบท่ีไดจ้ะ้

ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

 ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

                                     นางรัชนิดา       นิลมณี 

                         นกัศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                      บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   ส
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง 

ความสมัพนัธข์องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา 

  สงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษาประถมศึกษา้  กาญจนบุรี  เขต  3 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 คาํชีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ้   ลงใน (   )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ใน 

สถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม่  ช่องนีสาํหรับผูว้ิจยั้  

1.  เพศ 

                          (     )   ชาย                         (      )  หญิง 

 

 

(     )   1 

2.  อาย ุ

       (     )    ไม่เกิน  30  ปี                                (     )   31 – 40  ปี 

       (     )     41 – 50   ปี                                   (     )   51  ปีขึนไป้  

  

 

 

(     )   2 

 

3. วุฒิการศึกษา 

      (     )   ตํ่ากว่าปริญญาตรี                             (     )   ปริญญาตรี 

      (     )    สูงกว่าปริญญาตรี 

 

 

(     )   3 

4.  ตาํแหน่ง 

       (     )     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

       (     )     ครูผูรั้บผดิชอบงานสมัพนัธชุ์มชน 

       (     )     ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  

 

 

(     )   4 

5.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

      (     )   1 -  5  ปี                                        (     )      6 – 10  ปี 

      (     )   11 – 15  ปี                                    (     )    16 – 20  ปี 

      (     )   21 – 25  ปี                                    (     )    26  ปีขึนไป้  

 

(     )   5 
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ตอนที่  2    แบบสอบถามการบริหารแบบมส่ีวนร่วมของผ้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานู  

คาํชีแจง     แบบสอบถามนีตอ้งการทราบระดบัพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร้ ้  

 สถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  

ผูบ้ริหาร  หมายถึง  ผูอ้าํนวยการ  หรือรองผูอ้าํนวยการ 

ผูร่้วมงาน  หมายถึง  ครูผูรั้บผดิชอบงานสมัพนัธชุ์มชน คณะกรรมการการศึกษาขนั้  

                                  พืนฐาน้  

โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความอยา่งละเอียด  แลว้ทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัเพียงขอ้เดียว  

ตามความคิดเห็นของท่าน   เก่ียวกบับริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  

  ถา้ท่านตอบ 

 ระดบั  5  หมายความว่า   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ระดบั  4  หมายความว่า   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั  3  หมายความว่า   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั  2  หมายความว่า   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั  1  หมายความว่า   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขอ้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

1.  การไว้วางใจกนั 

1 ผูบ้ริหารยอมรับในความรู้  ความสามารถของ

ผูร่้วมงาน 

     (        )  6 

2 ผูบ้ริหารมอบหมายงาน แก่ผูร่้วมงาน   

ไวว้างใจว่าสามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

     (        )  7 

3 ผูบ้ริหารกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

ผูร่้วมงานและใหอ้าํนาจการตดัสินใจ 

     (        )  8 

4 ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัใน

การปฏิบติังาน 

     (        )  9 

2. ความยดึมัน่ผกพนัู  

5 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเขา้รับการ

ฝึกอบรมเพิมพนูความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ่  

     (        ) 10 

   ส
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขอ้ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

6 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานพดูคุย

ปรึกษาหารือเก่ียวกบังานท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่

     (         )  11 

7 ผูบ้ริหารสนบัสนุนงาน  โครงการ หรือกิจกรรม 

ท่ีท่านดาํเนินการเป็นอยา่งดี 

     (         )  12 

8 ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมเป็นกลัยาณมิตรต่อ

ผูร่้วมงาน 

     (         )  13 

9 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดมี้ส่วนร่วมใน

การตดัสินใจแกปั้ญหาของโรงเรียนร่วมกนั 

     (         )  14 

10 ผูบ้ริหารใหข้อ้มลู  แนะนาํส่งเสริม  และฝึกฝน

วิธีการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงานอยูเ่สมอ 

     (         )  15 

3.  การตั้งเป้าหมายและวตัถประสงค์ร่วมกนัุ  

11 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั  

ในการกาํหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ สร้าง

ความชดัเจนและแรงจูงใจในการปฏิบติัของ

ผูรั้บผดิชอบ 

     (         )  16 

12 ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและปรับปรุง – พฒันา

เป้าหมายของโรงเรียน 

     (         )  17 

13 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดแผนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียน 

     (         )  18 

14 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานกาํหนด

เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการทาํงานใหไ้ป

ในทิศทางเดียวกนั 

     (         )  19 

15  ผูบ้ริหารใชว้ิธีบริหารโดยใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม

ในการทาํงาน  และรับผดิชอบงานร่วมกนั 

     (         )  20 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขอ้ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของผูบ้ริหาร 5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

4. ความเป็นอสิระต่อความรับผดิชอบในงาน 

16 ผูบ้ริหารใหอ้าํนาจและโอกาสผูร่้วมงานไดแ้สดง

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

     (         )  21 

17 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดง

ความคิดริเริมท่ีจะสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ่  

     (         )  22 

18 ผูบ้ริหารใหอิ้สระแก่ผูร่้วมงานในการตดัสินใจ

เก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและใหร้ายงาน

การปฏิบติังานของตนเอง 

     (         )  23 

19 ผูบ้ริหารมอบอาํนาจใหผู้บ้ริหารร่วมงานควบคุม

การปฏิบติังานของพวกเขาเอง 

     (         )  24 

20 ผูบ้ริหารใหเ้สรีภาพแก่ผูร่้วมงานในการแสดง

ความคิดเห็น เร่ืองการทาํงานอยา่งเต็มท่ี 

     (         )  25 

 

ตอนที่  3   แบบสอบถามเกีย่วกบังานวชิาการของสถานศึกษา    

คาํชีแจง้  โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความอยา่งละเอียด  แลว้ทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง 

 ระดบัเพียงช่องเดียว  ตามความคิดเห็นของท่าน  เก่ียวกบังานวิชาการของสถานศึกษา  

 ถา้ท่านตอบ 

 ระดบั   5   หมายความว่า   งานวิชาการของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ระดบั   4   หมายความว่า   งานวิชาการของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั   3   หมายความว่า   งานวิชาการของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั   2   หมายความว่า   งานวิชาการของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั   1   หมายความว่า   งานวิชาการของสถานศึกษา   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ขอ้ท่ี งานวิชาการของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

1. หลกัสตรสถานศึกษาู  

1 มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพืนฐาน้

เก่ียวกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของ

สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถิน่  

     (         )  26 

2 มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของ

สถานศึกษาเพ่ือกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ

เป้าหมายของสถานศึกษา 

     (         )  27 

3 ร่วมจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์ ภารกิจ  เป้าหมาย และคุณลกัษณะของ

ผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์

     (         )  28 

4 นาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้      (         )  29 

5 มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

การใชห้ลกัสูตร และร่วมปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 

     (         )  30 

2. กระบวนการเรียนรู้ 

6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ

ความถนดัของผูเ้รียน 

     (         )  31 

7 จดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ฝึกการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติั 

     (         )  32 

8 จดักระบวนการเรียนโดยสอดแทรกการปลกูฝัง

คุณธรรม และค่านิยมอนัดีงาม 

     (         )  33 

9 จดับรรยากาศ  สิงแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ให้่

เอือต่อการจดักระบวนการเรียนการสอน้  

     (         )  34 

10 นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการเรียนการสอน 

     (         )  35 

   ส
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขอ้ งานวิชาการของสถานศึกษา 

 
5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

3. การวดัผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน 

11 มีส่วนร่วมในการกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของ

สถานศึกษา 

     (         )  36 

12 จดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละ

รายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

สาระการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้และการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     (         )  37 

13 มีส่วนร่วมในการพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและ

ประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษา สอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

     (         )  38 

14 มีส่วนร่วมในการดาํเนินการวดัผล และ

ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน้ประเมนิ

ตามสภาพจริง 

     (         )  39 

15 มีส่วนร่วมในการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์ และผลการเรียนรู้ จากสถานศึกษา

อ่ืน ๆ ตามกระทรวงกาํหนด 

     (         )  40 

4. การวจิยัเพือ่พฒันาคณภาพการศึกษาุ  

16 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารงานวิชาการ

ในภาพรวมของสถานศึกษา 

      (         )  41 

17 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือพฒันา คุณภาพการ

เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     (         )  42 

18 ร่วมประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ 

วิจยั  

     (         )  43 

19 จดัทาํวิจยั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน      (         )  44 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขอ้ งานวิชาการของสถานศึกษา 

 
5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

20 เผยแพร่ผลงานวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอน กบัสถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบนั

อ่ืน ๆ 

     (         )  45 

5. ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

21 ใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรียนการ

สอน และงานวิชาการ 

     (         )  41 

22 ผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน      (         )  42 

23 จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนและงานวิชาการ 

     (         )  43 

24 ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา  และ

การใชส่ื้อ 

     (         )  44 

6. แหล่งการเรียนรู้ 

25 มีส่วนร่วมในการจดัตงัแหล่ง้ เรียนรู้      (         )  45 

26 ร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั

รวมทงัพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้้  

      

27 ใชแ้หล่งเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิน่        

(         )  46 

28 ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการเรียนการสอนกบัสถานศึกษาและ

หน่วยงานอ่ืน 

      

(         )  47 

7. การนิเทศการศึกษา 

29 ร่วมนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนใน

รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา 

      (         )  48 

30 มีส่วนร่วมจดัระบบนิเทศงานวิชาการ และการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา 

     (         )  49 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขอ้ งานวิชาการของสถานศึกษา 

 
5 4 3 2 1 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

31 ร่วมติดตาม ประสานงานกบัเขตพืนท่ี้ การศึกษา

ประถมศึกษาเพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการ

นิเทศการศึกษา 

     (         )  50 

32 เขา้ร่วมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์การ

จดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

     (         )  51 

33 เขา้ร่วมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์การ

จดัระบบนิเทศการศึกษาของเครือข่ายการนิเทศ

การศึกษาภายในเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา้  

     (         )  52 

8. การแนะแนวการศึกษา 

34 มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

     (         )  53 

35 เขา้ร่วมการจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการ

และวิชาชีพภายในสถานศึกษา 

     (         )  54 

36 เขา้ร่วมการติดตามและประเมินผลการจดัการ

ระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

     (         )  55 

37 ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน หรือ

เครือข่ายการแนะแนวในเขตพืนท่ีการศึกษา้

ประถมศึกษา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

     (         )  56 

9.ระบบการประกนัคณภาพภายในสถานศึกษาุ  

38 มีส่วนร่วมในการจดัระบบโครงสร้างองคก์ร ให้

รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

      (         )  57 
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ขอ้ งานวิชาการของสถานศึกษา 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ช่องน้ี

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

39 ร่วมกนักาํหนดเกณฑก์ารประเมิน เป้าหมาย

และความสาํเร็จของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษาและตวัชีวดัของ้

กระทรวงศึกษาธิการ 

     (         )  58 

40 มีส่วนร่วมพฒันางานตามแผน ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

     (         )  59 

41 ร่วมการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษา

และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพภายใน 

     (         )  60 

42 มีส่วนร่วมในการประสานงานกบัเขตพืนท่ี้

การศึกษาประถมศึกษา และสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

     (         )  61 

10. การให้ความร้ด้านวชิาการแก่ชมชนู ุ  

43 มีส่วนร่วมในการศึกษา  สาํรวจความตอ้งการ 

งานวิชาการของชุมชน  

     (         )  62 

44 ร่วมสนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน      (         )  63 

45 ร่วมจดัการใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และ

เทคนิค ทกัษะวิชาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน 

     (         )  64 

46 ร่วมส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถิน ่

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางวิชาการ

ของสถานศึกษา 

     (         )  65 

47 เขา้ร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์

ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถิน่  

     (         )  66 

   ส
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11. การให้บริการความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอืน่ 

48 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการ

กบัสถานศึกษาของรัฐ  
     

(         )  67 

49 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการ

กบัสถานศึกษาของเอกชน  
     

(         )  68 

50 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพฒันาวิชาการ

กบัหน่วยงานอ่ืน 
     

(         )  69 

51 เขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัองคต่์าง ๆ ภายในประเทศ 
     

(         )  70 

52 เขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัองคต่์าง ๆ ในต่างประเทศ 
     

(         )  71 

12. วชิาการที่ให้แก่บคคล  ครอบครัว องค์กร หรือหน่วยงานอืนุ่  

53 มีส่วนร่วมในการสาํรวจและศกึษาความ

ตอ้งการในการรับการสนบัสนุนดา้นวิชาการ

ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร  หน่วยงานอ่ืน  

     (         )  72 

54 ร่วมจดัการศึกษา และใหค้วามรู้ดา้นวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืน 

     (         )  73 

55 เขา้ร่วมในการพฒันาวิชาการ และพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา 

     (         )  74 

56 จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั

การศึกษาของบุคคล  องคก์ร  และหน่วยงาน

อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     (         )  75 

57 ใหข้อ้คิดเห็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ

จดัการศึกษาของบุคคล  องคก์ร  และ

หน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     (         )  76 

 
ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก    จ 

ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมล  การหาค่าความเช่ือม่ัน  ู (Reliability)  
งานวิจัยเร่ือง  

ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนท่ีการ้ ศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 

Case Processing Summary 
  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.935 77 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

B1 202.93 426.271 .306 .934 
B2 202.13 432.326 .161 .935 
B3 202.80 431.545 .085 .937 
B4 202.80 433.683 .095 .936 
B5 202.47 419.016 .568 .933 
B6 202.57 425.082 .371 .934 
B7 202.33 415.885 .518 .933 
B8 202.40 427.421 .223 .935 
B9 202.23 416.668 .626 .932 

B10 202.63 429.689 .235 .935 
B11 202.77 421.771 .431 .934 
B12 202.17 423.523 .503 .933 
B13 202.07 419.582 .661 .933 
B14 202.30 418.424 .578 .933 
B15 202.27 428.892 .178 .936 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

B16 202.73 415.099 .535 .933 
B17 202.90 411.334 .620 .932 
B18 202.77 411.771 .590 .932 
B19 202.70 415.390 .618 .932 
B20 202.53 419.292 .517 .933 
C1 202.97 425.551 .440 .934 
C2 203.27 439.099 -.081 .937 
C3 203.03 420.447 .474 .933 
C4 203.07 425.030 .379 .934 
C5 202.97 417.482 .574 .933 
C6 203.33 425.126 .290 .935 
C7 203.00 420.276 .457 .933 

C8 202.37 415.551 .691 .932 
C9 202.97 415.275 .579 .933 

C10 203.30 425.666 .367 .934 

C11 203.13 419.775 .555 .933 

C12 203.17 421.730 .390 .934 

C13 203.13 417.154 .570 .933 

C14 202.70 418.562 .553 .933 

C15 202.90 426.024 .365 .934 

C16 202.50 429.500 .199 .935 

C17 202.60 422.869 .381 .934 

C18 203.10 413.266 .553 .933 

C19 203.03 412.585 .680 .932 

C20 203.20 416.786 .484 .933 

C21 202.80 418.855 .573 .933 

C22 202.63 420.930 .544 .933 

C20 203.20 416.786 .484 .933 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

C21 202.80 418.855 .573 .933 
C22 202.63 420.930 .544 .933 
C23 203.23 421.013 .485 .933 
C24 203.00 417.517 .512 .933 
C25 203.13 422.257 .441 .934 
C26 203.03 420.516 .426 .934 
C27 203.27 434.823 .067 .936 
C28 203.00 424.414 .438 .934 
C29 203.13 423.430 .464 .933 
C30 203.00 423.724 .429 .934 
C31 203.17 421.730 .390 .934 
C32 203.13 417.154 .570 .933 
C33 202.70 418.562 .553 .933 
C34 202.90 426.024 .365 .934 
C35 202.50 429.500 .199 .935 
C36 202.60 422.869 .381 .934 
C37 203.10 413.266 .553 .933 
C38 203.03 412.585 .680 .932 
C39 203.20 416.786 .484 .933 
C40 202.80 418.855 .573 .933 
C41 202.63 420.930 .544 .933 
C42 203.23 421.013 .485 .933 
C43 203.00 417.517 .512 .933 
C44 203.13 422.257 .441 .934 
C45 203.03 420.516 .426 .934 
C46 203.27 434.823 .067 .936 
C47 203.00 424.414 .438 .934 
C48 203.13 423.430 .464 .933 
C49 203.00 423.724 .429 .934 
C50 203.13 423.430 .464 .933 
C51 203.00 423.724 .429 .934 
C52 203.13 423.430 .464 .933 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

C 53 203.00 423.724 .429 .934 
C54 203.13 423.430 .464 .933 
C55 203.00 423.724 .429 .934 
C56 203.13 423.430 .464 .933 
C57 203.00 423.724 .429 .934 
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