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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม 2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม และ3) การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผล
ตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ โรงเรียนเอกชน จํานวน 36 แหง ผูให
ขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน รวมท้ังส้ิน 216 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมี
สวนรวม ตามแนวคิดของสวอนเบอรกและสวอนเบอรก (Swansberg and Swansberg ) และกลยุทธการตลาด ตาม
แนวคิดของคอตเลอรและอารมสตรอง (Kotler and Armstrong) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
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ความรับผิดชอบในงาน สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาจําแนกตามดาน ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และ
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งานสงผลตอดานราคา ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และดานการไววางใจกันสงผลตอดานการ
จัดจําหนาย ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานการไววางใจกันสงผลตอดานการสงเสริม
การตลาด ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงานสงผล
ตอดานบุคคล ดานการไววางใจกัน และดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันสงผลตอ ดานกระบวนการ  
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 The purposes of this research were to identify 1) the participatory management of the private schools 

in Nakornprathom, 2) the marketing strategy of the private schools in Nakornprathom and 3) the participatory 

management effecting the marketing strategy of the private schools in Nakornprathom. The samples were 36 

private schools in Nakornprathom. The 6 respondents in each private schools were, a licensee / a manager,        

an administrator / an assistant, a head of branch and  a teachers in private schools total of 216 respondents.      

The research instrument was a questionnaire which was the participatory management based on conceptual of 

Swansberg and Swansberg and the marketing strategy based on conceptual of Kotler and Armstrong.              

The statistics used in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 

stepwise multiple regression  analysis. 

 The  findings  were  as  follows : 

 1. The participatory management of the private schools in Nakornprathom,  as  a  whole  and  as  an  

individual, were  at  a  high  level. In order arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; goals 

and objective, commitment, trust and autonomic. 

  2. The marketing strategy of the private schools in Nakornprathom, as a  whole  and  as  an  individual, 

were  at  a  high  level. In order arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; price, physical 

characteristic, product, place, people, process and promotion. 

 3. The participatory management of the private schools in Nakornprathom goal and objective aspect 

and autonomic aspect effecting the total marketing strategy of the private schools in Nakornprathom at 0.01 

level of significance. By considering the aspect were as follows: autonomic aspect and goal and objective aspect 

effecting product aspect. Autonomic aspect effecting price aspect. Autonomy aspect and trust aspect effecting 

place aspect. Autonomic aspect and trust aspect effecting promotion aspect. Goal and objective aspect and 

autonomic aspect effecting people aspect. Trust aspect, objective aspect and autonomic aspect effecting process 

aspect. And objective aspect and autonomic aspect effecting physical characteristic aspect. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอ
รัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู 
และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา  พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนการ
กระจายอํานาจการจัดและบริหารการศึกษาไปใหเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา1 แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  จะปรากฏท่ี รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา  87  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 39 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550-2554) เปนตน การมีสวนรวมในการ
พัฒนา นกัการศึกษา นักวิจัย ทั้งหลาย คนพบ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวของไวจํานวนมาก  

เปนที่เช่ือไดวา การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เปนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญของความสําเร็จใน
การนําองคการไปสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  

 การบริหารงานแบบมีสวนรวม ถือเปนแนวทางการบริหารที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
องคกรเพื่อใหผูรวมปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับความรับผิดชอบและรวมมือในการ
พัฒนา ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ซึ่งจะสงผลใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปสูจุดมุงหมายได
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารในปจจุบันจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารงานแบบมีสวน
รวมโดยการศึกษาทฤษฎีแนวคิดพ้ืนฐานในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน   และการปฏิบัติตอผูมี
สวนเกี่ยวของในระดับตาง ๆ รวมถึงการศึกษาแนวทางการสรางและการสนับสนุนการมีสวนรวม   
เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายรูสึกถึงความรักและเปนสวนหนึ่งขององคกร ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางานอยางแทจริง 

ในปจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความสําเร็จของ
ประเทศ  สภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว วิทยาการตาง ๆ เจริญกาวหนาอยางไม

                                                 
1กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารสาระการเรียนรูประกอบการศึกษาชุดวิชาหลักเทคนิคการ

บริหารและการวางแผน (กรุงเทพฯ: สี่สหาย, 2551), 55. 
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หยุดย้ังจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง พัฒนาการศึกษาของชาติใหเหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและความเจริญ  กาวหนาทางเศรษฐกิจ การศึกษานั้นไมเปนเพียงสถาบันทางสังคมท่ีมี
ความสําคัญ  หากแตเปนสิ่งท่ีทําหนาท่ีแกนกลางของสังคม ซึ่งองคการทุกๆสวนของสังคมจะ
พัฒนาและไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษาเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับการจัดการศึกษา2  
       ดังน้ันการบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ไดรับความ
สนใจในวงการบริหารโรงเรียนเปนอยางมากในปจจุบัน  เพราะเปนรูปแบบท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
2545 เมื่อนําไปใชในสถานศึกษาจึงมีประโยชน  ดังน้ี  1) เปนการระดมผูเช่ียวชาญ  และผูมี
ประสบการณเพื่อรวมกันจัดการศึกษาเพ่ือเปดโอกาสใหครูเจาหนาท่ีและชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเร่ืองสําคัญของโรงเรียน 2) เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 3) สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําใหมๆในทุกระดับ    
4) เพิ่มปรมิาณและคุณภาพการติดตอสื่อสาร 5) สรางความยืดหยุนในการทํางานทําใหเกิดการริเร่ิม
จัดทําโครงการใหมๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น 6) การที่ครู และผูปกครองมี
สวนรวมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางท่ีจะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิด
ประโยชนสูงสุด 7) เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
การศึกษา   8) ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิในการบริหารการจัดการศึกษา 9) การบริหารและการ
ตัดสินใจทําดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 10) ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนและทําโครงการใหม ๆ 3   
 การศึกษาเอกชนมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการแบงเบาภาระของรัฐบาล โดยมีบทบาทและ
เปนกําลังสําคัญในการจัดการศึกษาแกประชาชนใหทั่วถึงย่ิงข้ึน จึงนับไดวาการศึกษาเอกชนมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง นอกจากน้ี สถาบันการศึกษาเอกชนไดรับการยอมรับ
จากสังคมมากข้ึน เนื่องจากไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในทุก ๆ 
ดาน การดําเนินการทางดานการศึกษาเอกชนอันเปนที่ยอมรับมากขึ้นนี้ ยอมเปนการชวยเหลือ
รัฐบาลไดในระดับหนึ่ง    
 

                                                 
 2 วินี  ภูสุนทเรศ,  การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา  
(ชลบุรี: สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา, 2548) , 1. 

3 อุทัย  บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 49. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีมานานนับแตสมัยลานนา กวา 600 ป มาแลว 
ซึ่งการศึกษาสวนใหญเกิดข้ึนในวัดมุงใหอานออกเขียนได และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้นเปนลําดับ จากการท่ีเอกชนไดดําเนินการจัดการศึกษาเอกชน ควบคูกับการจัดการศึกษา
ของรัฐ ทําใหรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเอกชน จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎรขึ้นเปนคร้ังแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2461 และนับแตนั้นมาก็ไดถือเอาวันท่ี 
10 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันที่มีความหมายยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้วา วันการศึกษา
เอกชน การจัดการศึกษาเอกชนมีพัฒนาการยาวนานมาจนถึงยุคปจจุบัน การขออนุญาตจัดต้ัง
โรงเรียนตองมีการจัดต้ังตราสารเสมือนธรรมนูญการบริหารกิจการโรงเรียน สภาพโรงเรียนเปนนิติ
บุคคล โดยโรงเรียนที่ขออนุญาตจัดต้ังใหมตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มีคณะกรรมการ
บริหารเปนผูบริหารงาน และควบคุมโรงเรียน4 จะเห็นไดวาการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียน
เอกชนในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงบริบทไปมาก โดยมีสภาพเปนนิติบุคคล มีการกระจาย
อํานาจ และการบริหารภายใตคณะกรรมการบริหาร รูปแบบการบริหารตองมีความชัดเจนตามตรา
สารจัดต้ัง รวมทั้งผูอํานวยการตองเปนผูบริหารมืออาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร และมีวุฒิ
การศึกษาทางการบริหารการศึกษา เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนเอกชนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกรอบนโยบาย แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และ
หนวยงานทางการศึกษาในประเทศไทยไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบแนวทางที่กําหนด
ดังกลาว ตั้งแตป 2542 จนถึง 2551 นับเวลาไดประมาณ 9 ป ประเด็นคือ 1) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/ผูเรียน 2) การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการมีสวนรวม 4) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
5) การผลิตและพัฒนากําลังคน 6) การเงินเพื่อการศึกษา 7)เทคโนโลยีการศึกษา 8) กฏหมาย
การศึกษา และ 9) การศึกษาตลอดชีวิต5  
 ในปจจุบันบทบาทดานการศึกษาของเอกชนไดมีการดําเนินการอยูทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษา ซึ่งรัฐไดใหความสําคัญแกการจัดการศึกษาเปนอยางมาก โรงเรียนเอกชนหลาย

                                                 
4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, บันทึกประจําวัน (กรุงเทพฯ: หาง

หุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ,  2552), 27 – 28. 
5
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สรุปผลการดําเนินงาน 9 ป ของการปฏิรูปการศึกษา

(พ.ศ.2542-2551) (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซ.ีคอมมิวนิเคชั่น,2552), 1-23. 
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แหงท่ีเปนขนาดใหญ มีชื่อเสียง และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพสูงเปนที่ยอมรับของประชาชนในขณะท่ีโรงเรียนเอกชนที่ยังดอย
คุณภาพก็มีอยูจํานวนไมนอย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญเร่ืองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมาโดยตลอดจึงไดกําหนดนโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพสูงข้ึนโดยไดพัฒนาแนวการรับรองมาตรฐานคุณภาพศึกษา ประเมินตนเอง
ทั้งระบบอยางตอเนื่องแลวใหหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการประเมินเพ่ือยืนยันผล สําหรับ
การพัฒนาครูซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในโรงเรียนสิ่งท่ีผูบริหารตองคํานึงถึงก็คือ ผูบริหารตอง
สามารถเขาถึงความตองการของครูและผสมผสานความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายของ
โรงเรียน ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหครูมีความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความกระตือรือรน
และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนตอไป  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนถือเปนบุคคล
ที่มีความสําคัญ และมีบทบาทมากในระดับโรงเรียน ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพื่อใหการศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย ผูบริหารสถานศึกษา จําเปนตองเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพ 
สมรรถภาพ และคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการจัดการการศึกษา6 จึงกลาวไดวาการจัดการศึกษาเอกชน
หรือการดําเนินธุรกิจการศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะผูประกอบการที่
เอ้ือตอประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา และสอดคลองกับบริบททางธุรกิจเพื่อความอยู
รอดของกิจการ และนําผลกําไรมาสูสถานศึกษา อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีมีปญหาตองเรง
พัฒนา  ปรับปรุงและตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียน ครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  รวมท้ังการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ที่พบวา ขาด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคทั้งการคิด วิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง คุณธรรม
จริยธรรม ในดานครู คณาจารย พบวา มีปญหาขาดแคลนครู  คณาจารยที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
ไมไดคนเกง คนดีและใจรักมาเปนครู คณาจารยในดานการบริหารจัดการ พบวายังไมมีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการท้ังสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
เปาหมาย รวมท้ังยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนอยางแทจริง7 

                                                 
6 ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพ และปญหาการบริหาร และการจัดการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 4. 

7 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง    
(พ.ศ.2552 -  2561),พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟก จํากัด. 2552), 23. 
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 ในปจจุบันผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดย
การศึกษาทฤษฎีแนวคิดพ้ืนฐานในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบัติตอผูมีสวน
เกี่ยวของในระดับตาง ๆ รวมถึงการศึกษาแนวทางการสรางและการสนับสนุนการมีสวนรวม 
ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดและกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงาน
ในทิศทางเดียวกันการสรางช่ือเสียงและความไววางใจของผูปกครอง ตลอดจนนักเรียนในการเขา
ศึกษาตอในโรงเรียนเอกชน ในปจจุบันมีการแขงขันท่ีสูงเน่ืองจากธุร กิจทางศึกษาในปจจุบันมี
ผูสนใจและเขามาลงทุนมากมาย มีการนําเสนอทั้งหลักสูตร ตัวครูผูสอน สถานท่ี และผลลัพธใน
อดีต การใชกลยุทธทางการตลาดที่มีการแขงขันกันสูง เนื่องจากมีการใชสื่อตาง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ การนําเสนอ อยางหลากหลาย โรงเรียนเอกชนจึงมีความจําเปนในการปรับตัวให
ทันกับรูปแบบทางการตลาดที่แตกตางไปจากอดีต เพื่อการอยูรอดในภาวะปจจุบันองคประกอบที่
สําคัญในการดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได  เพื่อสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค ธุรกิจการบริการจะใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (service  

marketing  mix)  หรือ 7 P’s เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  ซึ่งประกอบดวย  ดาน
ผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ8 จึงกลาวไดวาการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชนมีลักษณะทางธุรกิจการศึกษา ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูบริหารควรมีการบริหารแบบมี
สวนรวมโดยใชสวนประสมการตลาดบริการเขามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อความสําเร็จของ
ธุรกิจการศึกษาและสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ
ผูปกครอง ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ปญหาของการวิจัย 

 

 การศึกษาเอกชนไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญในการชวยจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรและความจําเปนในการพัฒนาประเทศในแงที่เปนการเพิ่ม
โอกาสและทางเลือกของการรับการศึกษาทดแทนสวนที่รัฐจัดไดไมเพียงพอ อีกทั้งยังตอบสนอง
ความตองการเฉพาะของประชาชนในเชิงคุณภาพ ทางวิชาการ ความสามารถเฉพาะดาน และดาน
ระเบียบวินัย และคุณธรรม อดีตท่ีผานมาการดําเนินงานการศึกษาเอกชนตองประสบปญหามาโดย

                                                 
 8  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ,  กลยุทธการตลาด  การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา.         
(กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2551), 54-62. 
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ตลอดถึงแมวารัฐจะมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาก็ตาม แตยังคงปรากฏ
ความไมชัดเจนในการปฏิบัติงานของการจัดการศึกษาเอกชน  จึงพอสรุปไดดังนี้ 
 1. เงินอุดหนุนท่ีรัฐกําหนดออกมานั้น ไมเพียงพอกับคาใชจายเงินที่โรงเรียนเอกชน
บริหารจัดการใหกับนักเรียน คือ งบดาํเนินการซึ่งคิดเฉลี่ยที่รัฐใชในการจัดการศึกษาใหนักเรียนตอ
คนตอปในโรงเรียนของรัฐโดยไมคิดถึงงบลงทุนดานอ่ืนเชน คาอุปกรณ คาสาธารณูปโภค คานํ้า คา
ไฟ คาซอมแซมอาคารสถานท่ี คาบุคลากรทางการศึกษา และอ่ืน ๆ 9 จากการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศไทย ปรากฏวาในปจจุบันสัดสวนการจัดการศึกษาไดลงในทุกระดับผลการศึกษา
วิเคราะหของสํานักงานการศึกษาแหงชาติ เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาเอกชน 
ปรากฏวาการจัดการเรียนการสอนยังอยูในสภาพท่ีสมควรตองปรับปรุงหลายดาน ไมวาจะเปนการ
พัฒนาวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทําใหการบริหาร
ดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนยังขาดประสิทธิภาพทําใหโรงเรียนหลายแหงตองปดกิจการลง 10 

ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ธุรกิจมีการแขงขันกันสูงข้ึน  สงผลกระทบใหโรงเรียนเอกชน 
จําเปนตองศึกษาวิธีการบริหารจัดการเพื่อความอยูรอดของโรงเรียนและใหมีความเสถียรภาพความ
นาเชื่อถือมากที่สุด 
 2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สงผลใหโรงเรียนเอกชนมีจํานวนนักเรียน 
ลดลง การลงทุนทางการศึกษาของเอกชนน้ันเปนไปตามกลไกของเศรษฐกิจในระบบเสรีนิยมที่
เปนไปตามกลไกของตลาดในชวงท่ีประเทศมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงตอเนื่องความ
ตองการของตลาดแรงงาน การลงทุนทางการศึกษาของเอกชนจึงมีแนวโนมไปในทางที่ดีแตในทาง
ตรงกันขามภาวะเศรษฐกิจไมดีมีปญหาวางงานมาก การลงทุนทางการศึกษายอมมีอุปสรรคตามมา
ไดเชนกัน11  ดังน้ันโรงเรียนเอกชนจึงตองมีการบริหารจัดการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง  
ชุมชน มีการสื่อสารสองทาง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจและรูสึกคุมคากับคาใชจายท่ีตองเสีย
ไปเพื่อการศึกษา รวมถึงการตัดสินใจใหบุตรหลานไดเขาเรียน  

                                                 
 9  จรวยพร ธรณินทร, “ทิศทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน”, วารสารการศึกษา
เอกชน 6,57 (มกราคม 2549): 13. 

 10  สิงโต จางตระกูล, การศึกษาเอกชน ความสําเร็จมากกวาลมเหลวจริงหรือ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548), 129-130. 
 11  กรรณิกา สันตสวาง, “การลงทุนทางการศึกษาเอกชนไทยในยุคโลกาภิวัตน”, 
วารสารการศึกษาเอกชน 7,60 (เมษายน 2549): 20. 
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 3. ปญหาที่เกี่ยวกับสถานะของวิชาชีพครู เน่ืองจากครูสวนใหญมักมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมดี มีหนี้สินมากเพราะไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนนอยไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง จากสภาพปญหาของวิชาชีพครูสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ัว
ประเทศ เชน ครูเอกชนไดรับเงินเดือนและสวัสดิการต่ํากวาครูภาครัฐทําใหครูลาออกไปบรรจุเปน
ครูของภาครัฐ แผนการสอนท่ีครูสงเขาประกวดท่ีมีคุณภาพดียังมีไมมาก การศึกษาตอของครูใน
ระดับท่ีสูงข้ึนยังมีจํานวนนอยในแตละป และครูสวนใหญยังขาดทักษะในการคนหาขอมูลจากสื่อ
อินเตอรเน็ต จากปญหาขางตนเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูซึ่งแนนอนวาปญหาของครูที่กลาวถึงน้ีเปน
ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอคุณภาพในการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชน 

 4. หลายโรงเรียนมีครูสอนไมเพียงพอ ขาดวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
สถานท่ีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดลอมในโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการ
เรียนการสอน ครูตองมีภารกิจควบคูกับการปฏิบัติหนาท่ีการสอน คือ งานของฝายบริหารงานใน
โรงเรียนทั้ง  4 ฝาย  ไดแก  ฝายบริหารงานวิชาการ   ฝายบริหารงานบุคคล  ฝายบริหารงาน
งบประมาณ  และฝายบริหารงานท่ัวไป  จึงทําใหครู - อาจารยที่ปฏิบัติหนาท่ีการสอนมีภาระงานมาก
จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และครูตองรับผิดชอบในการสอน
มากเกินไมมีเวลาในการพัฒนางานดานวิชาการ และขาดการสรางสื่อเทคนิคการสอนใหม ๆ 12 

 5. จากสรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในระดับประเทศ 
จํานวน 2,116 แหง พบวาในดานผูบริหารท่ียังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน คือ การบริหารวิชาการ
โดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น และการใชสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ความสัมพันธ ความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  และในภาพรวมจากการประเมินทั้ง 3 ดาน พบวา 
โรงเรียนเอกชนท้ังประเทศมีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานจํานวน 1,079 โรงเรียน 
คิดเปนไดรอยละ 50.99 เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานการณและปญหาการจัดการศึกษาของจังหวัด
นครปฐม พบวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบรวมท้ังสิ้น 361 แหง จําแนกเปนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 343 แหง  คิดเปนรอยละ  96.12  และสังกัดอ่ืน จํานวน 14 แหง  คิดเปนรอยละ 

                                                 
12 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, สถิติการศึกษาเอกชน ป

การศึกษา 2549 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมศาสนา, 2549), 23. 
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3.88 เมื่อพิจารณาเพียงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพบวา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ .) มากท่ีสุด   รอยละ  81.84  รองลงมาไดแก  สํานักบริการงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รอยละ 13.54 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รอยละ 2.88  และ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) นอยที่สุดรอยละ 1.73 ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบสอง 
เมื่อพิจารณาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม ไดรับการประเมินรอยละ 92.27 ไมผานการ
รับรองรอยละ7.19 ไดรับการรับรองรอยละ 92.81 โดยสถานศึกษาที่ผานการรับรองมีคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมระดับดี รอยละ 69.03 ระดับดีมาก รอยละ 30.97 เมื่อพิจารณาจํานวนสถานศึกษาจังหวัด
นครปฐมที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม จําแนกตามสังกัด ทั้งสิ้น 343 แหง จาก 361 แหง คิดเปนรอยละ 95.01 
เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 279 แหง คิด
เปนรอยละ 81.34 รองลงมาคือ สํานักบริการงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) 
จํานวน 46 แหง คิดเปนรอยละ 13.4113 

 6. นโยบายเร่ืองการบรรจุครูของภาครัฐ สงผลกระทบตอครูโรงเรียนเอกชน โดยท่ีผานมา 
หนวยงานตนสังกัดกําหนดระยะเวลาในการบรรจุครูในชวงกลางป ทําใหครูโรงเรียนเอกชนทิ้งการ
เรียนการสอนกลางคัน โรงเรียนเอกชนจึงตองจัดหาครูใหม และทําใหการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 
อาจมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนเอกชน จึงสงผลใหผูปกครองนําบุตร
หลานลาออกยายไปเรียนตอโรงเรียนของรัฐ เพราะอัตราการหมุนเวียนครูโรงเรียนรัฐมีคอนขางตํ่า 
 7. แรงจูงใจใหครูปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดีตอองคกรมีนอย เนื่องจากครูโรงเรียน
เอกชนไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตางๆอยูในขอจํากัดของผลประกอบการทางธุรกิจการศึกษา ซึ่ง
ทําใหครูโรงเรียนเอกชนรูสึกถึงความไมมั่นคงในชีวิต ดังน้ันเม่ือมีโอกาสในการสอบบรรจุครูของ
รัฐจึงตัดสินใจลาออกไดงาย 
 8. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนเอกชน จากท่ีผานมาเปนธุรกิจทางการศึกษาของ
ครอบครัวท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีสามารถจัดต้ังโรงเรียนเอกชนได ซึ่งผูบริหารไมมีความรูในการ
บริหารจัดการศึกษาอยางแทจริง ไมมีความรูดานการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ ไมมีภาวะ
ผูนําทางการศึกษา ถาโรงเรียนเอกชนไมแข็งแกรงพอก็จะทําใหโรงเรียนเอกชนอาจตองปดกิจการ
ไป เน่ืองจากสภาพในปจจุบันการแขงขันธุรกิจทางการศึกษามีสูงมาก  

                                                 
13 เร่ืองดียวกัน, 26-28. 
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 จากสภาพปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในภาพรวมของประเทศ ปญหา
ดานผูบริหารสถานศึกษา ปญหาการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังสถานการณดานการศึกษาโดยรวม
ของจังหวัดนครปฐม จะเห็นไดวาผูบริหารโรงเรียนเอกชน คือผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ
อยางย่ิงในการแกปญหาและการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ ยิ่งไปกวาน้ันการจัด
การศึกษาเอกชน และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่ง
หมายถึง การบริหารใหมีคุณภาพ การบริหารที่มีแบบแผน และการบริหารแบบมีสวนรวม  ทั้งน้ี 
การทําใหโรงเรียนเอกชนเปนนิติบุคคลนั้น จะตองมีแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 
สามารถนําไปปฏิบัติและดําเนินการได14 เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนนิติบุคคลท่ีสมบูรณ  ดวย
การบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจําเปนตองมีคุณลักษณะนักบริหารแบบมือ
อาชีพ เน่ืองจากการการทําธุรกิจทางการศึกษายังมีปจจัยและองคประกอบอ่ืนท่ีสําคัญ เพื่อนําพาให
โรงเรียนเอกชนอยูรอด โดยการนํากลยุทธทางการตลาดเขาใชในการบริหารแบบมีสวนรวม ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาถึงการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ทั้งน้ี เพื่อนําผลการวิจัยและขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการศึกษาเอกชนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อสอดคลองกับปญหาการวิจัยผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 1. เพื่อทราบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อทราบกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  

 3. เพื่อทราบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการพยายามหาคําตอบ
ของการวิจัยผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 

                                                 
14

 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงาน
ประจําป2552  (กรุงเทพฯ: บริษัทจุดทองจํากัด, 2553), 16. 
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 2. กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 

 3. การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม หรือไม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบท่ีไดจากการศึกษาวิจัยผูวิจัยจึงขอกําหนดสมมติฐานของ
การวิจัยไวดังนี้ 
 1.  การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 

 2.  กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 

 3. การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  
 

ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (System approach) ตามแนวคิดของแคทซ
และคาหน (Katz and Kahn) มาเปนกรอบของการวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัย
นําเขา(input)กระบวนการ(process ผลผลิต (output)ขอมูลยอนกลับ (feedback) และสภาพแวดลอม 
(context) ซึ่งไมใชองคประกอบทางการศึกษา แตสามารถสงผลตอคุณภาพทางการศึกษา สามารถ
อธิบายความสัมพันธเชิงระบบได ดังน้ี ปจจัยนําเขา (Input) ของระบบการบริหารจัดการศึกษา
เอกชนประกอบดวย 4 ฝาย ดังน้ี1) ฝายบุคลากร ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน 2) ฝายงบประมาณ 
ไดแก การเงินและการบัญชี 3) ฝายวัสดุอุปกรณ ไดแก  เทคโนโลยี สื่อ 4) ฝายการจัดการ ไดแก  
หลักสูตร วัดและประเมินผล อธิบายไดดังน้ี ผูบริหารโรงเรียนเอกชนเปนผูที่มีความสําคัญในการ
นําพาองคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว  กระบวนการ (Process) เมื่อมีปจจัยนําเขา
ที่สมบูรณผานเขาไปสูกระบวนการ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม การวัด
และประเมินผล ภายในสถานศึกษาใหเปลี่ยนเปนผลผลิตออกมา เปนระบบเพ่ิมคุณคา (Value 

Added) ใหแกงานในกระบวนการ เซอจิโอวานนิ (Sergiovanni) กลาวา กระบวนการแปรรูปนี้คือ 
การดําเนินงานภายในขององคการ และระบบการบริหารการดําเนินงานขององคการ องคประกอบ
บางอยางของระบบการบริหารการดําเนินงานไดแก ความสามารถทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในดานทักษะการตัดสินใจและการ
สื่อสาร แผนการดําเนินงาน และความสามารถในการกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง ยูคล (Yukl) ได
กลาววา ผูบริหารตองใชความสามารถในการบริหารใหประจักษ โดยแสดงออกถึงภาวะผูนําโดย
การชักนําใหผูรวมงานปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค โดยใช
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หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการรวมรับผิดชอบ  มีอิสระในการทํางาน สามารถเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ือรวมแกไขปญหา ยอมเปนแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจ และมีผล
ปฏิบัติงานสูงข้ึนและรวมมือกันพัฒนางานดวยความเต็มใจ โดยมีกลยุทธการตลาด เขามามีบทบาท
สําคัญตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 15 สวอนสเบิรก (Swansburg) ไดแบง
องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 4 ประการ ดังน้ี 1) การไววางใจกัน(trust) 2) ความ
ยึดม่ันผูกพัน(commitment) 3) การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (goals and objectives) 4) 
ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (autonomy) 16 ผลผลิต (Output) หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา คือ 
การจัดหาและใชตัวปอนทั้งหลายจากสิ่งแวดลอมภายนอก เปลี่ยนรูปตัวปอนเหลาน้ีโดยผานกิจ
กรรมการบริหาร เชน การจัดหาโครงสราง การพัฒนาวัฒนธรรม การจูงใจ การนําการตัดสินใจ การ
สื่อสาร การใชการเปล่ียนแปลง การพัฒนาหลักสูตร การบริหารบุคคล และการจัดสรรงบประมาณ
ใหแกสถาบันเพ่ือทําใหเกิดผลผลิต ซึ่งไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีภาพลักษณที่ดี การ
ปฏิบัติงานของครู การออกกลางคันของนักเรียน การออกจากงานของครู การขาดงานของครู และ
การขาดเรียนของนักเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน เจตคติตอ
โรงเรียนของผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน17 ขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ไดกําหนด
หลักเกณฑมาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ.2554-2558) ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมกับผูรวมงาน การมีสวนรวมระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน สภาพแวดลอม (Context) ซึ่งไมใชองคประกอบทางการ
ศึกษา แตสามารถสงผลตอคุณภาพทางการศึกษา ไดแก สภาพแวดลอมและความปลอดภัยภายใน
โรงเรียน ชุมชนและสังคม   สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม จํานวนประชากร รายไดของ
ผูปกครอง และเจตคติของผูปกครอง  

การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปนแนวคิดของการบริหารในยุคปจจุบัน ซึ่งไดรับความ
นิยมทั้งในวงการธุรกิจ การบริหารราชการ และการบริการการศึกษาและอ่ืน ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตาง
กันไป เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom) อธิบายไววาการมีสวนรวมเปนเร่ืองการเขาไป

                                                 
15

 Gray A. Yukl, Leadership in Organization (New York: Prentice – Hall,1981), 208. 
16

 Russell C. Swansburg, Mangement and Leadership for Nurse Managers, 2nd ed 

(Boston: Jones and Bartlett Publishers,1996), 391-394. 
17 สุนันท  ปทมาคม,  การจัดระบบ  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), 66.    
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เกี่ยวของ(Involvement) เมื่อเกี่ยวของก็คิดชวยเหลือกัน(Contribution) และรวมรับผิดชอบ
(Responsibility) ในสิ่งน้ัน ๆ18 ลิคเคิรท (Likert) กลาววา เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะ
แตกตางกัน 4 รูปแบบ หรือเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย ระบบท่ี 1 : เผด็จ
การ(exploitative authoritative) ผูบริหารจะเช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนสูง ความสัมพันธโดย
สวนตัวจะมีนอย ลักษณะการบริหารงานเปนคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงเทานั้น ระบบที่ 2: เผด็จการ
แบบมีศิลป (benevolent authoritative) ผูบริหารมีทาทีไววางใจตอผูรวมงาน ใชรางวัลในการจูงใจ ดู
เหมือนขอความคิดเห็นและยอมรับความคิดจากผูรวมงาน แตนโยบายและกฏเกณฑตางๆถูกกําหนด
โดยผูบริหารไวแลว ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ (consultative) ผูบริหารยอมรับและไววางใจให
ผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ใชรางวัลในการจูงใจ การติดตอสื่อสารเปนแบบสอง
ทาง ผูบริหารและผูรวมงานมีความใกลชิดสนิทสนมกันได แตการตัดสินใจยังคงเปนหนาท่ีของฝาย
บริหารอยู  และระบบที่ 4 : กลุมท่ีมีสวนรวม (participative) ผูบริหารเชื่อมั่นและไววางใจใน
ผูรวมงาน การจูงใจอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ ทุกฝายมุงท่ีจะสนับสนุนทําใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว 19แมคเคลแลนด (McClelland) กลาววา คนเรามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 1) 

ความตองการสัมฤทธิผล (need for achievement)เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ มีความวิตก
กังวลเมื่อประสบความไมสําเร็จ 2) ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความ
ตองการการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุน  และ3) ความ
ตองการมีอํานาจบารมี (need for power)ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน ตองการควบคุม
และใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได 20 ไบรยแมน (Bryman)  กลาววา การบริหารงานแบบมีสวนรวมท่ีจะ
มีผลตอทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาไว   4  ประการ  คือ 1) 
บรรยากาศของการมีสวนรวม ควรแนะนําแนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจนย่ิงข้ึน และ
บรรยากาศจะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา 2) จะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือก
เปาหมายท่ีเขาเห็นคุณคา  ดังน้ันผูบริหารควรเพิ่มเปาหมายสวนบุคคล (Individual  Goal) กับ

                                                 
  18 Davis Keith and John W . Newstrom, Human Behavior at Work: Organization 

Behavior (New York: McGraw – Hill, 2001), 46-55. 
19

 Rensis  Likert, The  Human  Organization (New  York :  McGraw-Hill  Book  Co., 

1967), 16-24. 

20
 David McClelland, Organization Development Through Team  building  (Great 

Britain : Gower Publishing Co.,1981), 3-4. 
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เปาหมายองคการ (Organization  Goal) ใหเทาเทียมกัน 3) ผูมีสวนรวมจะเพิ่มการควบคุมงานมาก
ขึ้นถามีแรงจูงใจและใหความเปนอิสระเพ่ิมข้ึน สวอนเบอรกและสวอนเบอรก (Swansburg and 

Swansburg) ไดแบงองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังน้ี  การไววางใจกัน (Trust) 
การไววางใจกันเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการมีสวนรวม  ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณเรียบรอย  หากไดรับการยอมรับ  ไดรับความไววางใจจากผูบริหาร 

ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) บุคคลไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานตองการความยึดม่ัน
ผูกพัน ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือและฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานตองมี
โอกาสไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหาร  ประสบการณในการเขามามีสวนรวมจะทําใหเกิด
ความยึดม่ันผูกพัน การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (Goals & Objectives) ระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคกร ยอมจะขจัดความขัดแยง
ที่เกิดข้ึน  ถาทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน  มีการทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกัน  มีความ
รับผิดชอบรวมกัน ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เปนภาวะท่ีมีความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีอํานาจหนาท่ี และความสามารถในการรายงาน
สําหรับงานของแตละบุคคล  ผูปฏิบัติงานตองการความเปน อิสระตอความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจในงานของตนเอง 21 ไบรยแมน (Bryman) ไดเสนอแนวทางการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมที่จะมีผลตอทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชา
ไว  4  ประการ  คือ บรรยากาศของการมีสวนรวม  ควรจะตองทําใหแนวทางที่ จะไปสูเปาหมาย มี
ความชัดเจนย่ิงข้ึน  และบรรยากาศจะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา จะทําให
ผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายท่ีเขาเห็นคุณคา ดังน้ันผูบังคับบัญชาควรเพิ่มเปาหมายสวน
บุคคล (individual goal) กับเปาหมายองคการ (organization  goal) ใหเทาเทียมกัน22 

 กลยุทธการตลาด คือ การนํากลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาดและการกําหนดราคามาประสมกันเปนหนึ่งเดียว จัดทําข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย สุวสา  ชัยสุ
รัตน ไดกลาววา  กลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัยตาง ๆ มากระทบการ
ทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานทางการตลาดจะมีปจจัย 2 อยาง คือ ปจจัยภายในของ

                                                 
 21 Swansburg, R.C. and Swansburg, R.J. Introduction Management and Leadership 

for Nurse Managers (Boston: Jones and Bartlett publishers, 2002), 47. 
22 Alan Bryman,  Social Research Methods (New York: Oxford University Press Inc., 

2008), 58. 
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กิจการ ผูบริหารหรือผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของกิจการ คือ สวน
ประสมการตลาด ปจจัยภายนอก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการไมสามารถ
ควบคุมได ดังน้ัน ตองปรับปจจัยภายในใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง คูแขงขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี 23 เสรี  วงษมณฑา ได
กลาววา  กลยุทธการตลาด  หมายถึง  การมีสินคา ท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค
กลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได  และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา 

รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหา เพื่อใหเกิดความสะดวก
แกผูบริโภค ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง24สุดา
ดวง  เรืองรุจิระ ไดกลาวถึงกลยุทธการตลาดวา  องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด
เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได  กิจการธุรกิจตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมใน
การวางกลยุทธทางการตลาดซึ่งประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  (product)  การจัดจําหนาย  (place)   การ
กําหนดราคา (price)  การสงเสริมการตลาด (promotion)  เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาด
ไดอีกอยางหนึ่งวา 4P’s สวนประกอบท้ัง 4 ตัวนี้ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน  P  แตละตัวมีความสําคัญ
เทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธโดยเนนนํ้าหนัก P ใดมากกวา
กัน  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค25 ฉัตยาพร  เสมอใจ ไดกลาววา กลยุทธ
การตลาดเปนองคประกอบที่สําคัญในการตอบสนองตอตลาดไดอยางเหมาะสม  โดยเร่ิมตนท่ีธุรกิจ
ตองมีสิ่งที่จะนําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑ  ทําการต้ังราคาท่ีเหมาะสม  และการนําสงถึงลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพดวยการบริหารชองทางการจัดจําหนายและหาวิธีสื่อสารเพื่อที่จะแจงขาวสาร
และกระตุนใหเกิดการซื้อดวยการทําการสงเสริมการตลาด  ซึ่งกลยุทธเหลาน้ีถือเปนเคร่ืองมือทาง
การตลาด26  ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป ไดกลาววา กลยุทธการตลาดของธุรกิจโดยท่ัวไปประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด แตถาเปนธุรกิจบริการจะมีสวนประสม
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน คือ พนักงานงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งตางๆ ภายในสํานักงาน รวม
เรียกวา 7 P’s คอตเลอร และอารมสตรอง (Kotler and Armstrong) ไดกลาววา การตลาดที่มี
                                                 

23 สุวสา  ชัยสุรัตน, หลักการตลาด  (กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิต, 2550), 87. 
 24 เสรี  วงษมณฑา,  กลยุทธการตลาด  การวางแผนการตลาด  (กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซ 
แท็กซ, 2552), 66. 
 

25 สุดาดวง   เรืองรุจิระ, หลักการตลาด (กรุงเทพฯ: ยงพลเทรดด้ิง, 2553), 94. 
26 ฉัตยาพร  เสมอใจ,  การจัดการและการตลาดบริการ  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น, 

2554), 46. 
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ประสิทธิผลจะผสมผสานปจจัย พื้นฐานของสวนประสมการตลาดเขาดวยกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ทางการตลาดของกิจการ ดังน้ันสวนประสมการตลาดจึงประกอบไปดวยชุดเคร่ืองมือกลวิธีของ
กิจการเพื่อสรางตําแหนงท่ีเขมแข็งในตลาดเปาหมาย  ธุรกิจที่ใหบริการจะใชปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ (service  marketing  mix)  หรือ 7 P’s เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ราคา 
(price)  เปนสิ่งท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปเงินตรา  ราคาเปนเคร่ืองมือหนึ่งสวนประสม
การตลาด  ราคาสินคาชนิดหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคา  ถาคุณคาสูงกวา
ราคาจะทําใหเกิดรายไดจากการขาย  ราคาจึงเปนตัวสรางกําไร  ชองทางการจัดจําหนาย (place) 
หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธของผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยังตลาด  หรือกลุมบุคคล
และองคกรซึ่งอํานวยการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูใหบริการไปยังลูกคา การสงเสริมการตลาด 
(promotion)  เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย  มีวัตถุประสงคเพื่อเตือน
ความทรงจํา  แจงขาวสาร  และเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการผลิตภัณฑและทําใหเกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ บุคลากร (people) หรือพนักงาน (employees) ตองอาศัยการคัดเลือก  การฝกอบรม  
การจูงใจ  เพื่อสรางสามารถสรางความพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน  พนักงานตองมี
ความสามรถ  มีทัศนคติที่ดี  สามารถสนองตอลูกคา  มีความคิดริเร่ิมมีความสามรถในการแกปญหา
และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร . กระบวนการใหบริการ (process) เปนข้ันตอนในการ
ใหบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา และลักษณะ
ทางกายภาพ (physical characteristics) เน่ืองจากบริการเปนนามธรรมไมสามารถจับตองได  จึงตอง
ทําใหบริการเปนรูปธรรมที่ลูกคาเห็นไดชัด  สิ่งท่ีแสดงใหลูกคาเห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรม 
เชน  เคร่ืองมืออุปกรณ  ปาย  และความสะอาดของสถานท่ี เปนตน 27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Kotler and Armstrong.  Principles  of Marketing (New Jersey: Prentice-Hall, 2007), 25. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 

ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organizations, 2nd ed 

(New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 

 : สุนันท  ปทมาคม,  การจัดระบบ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 42. 

 : Swansburg, R.C.& Swansburg, R.J. Introduction Management and Leadership 

for Nurse Managers (Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2002), 33. 

 : Kotler and Armstrong, Principles  of Marketing (New Jersey: Prentice-Hall, 2007), 

23. 

 

 

 

สภาพแวดลอม (context) 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ปจจัยนําเขา (input) 

 

- บุคลากร 

(ผูบริหาร ครู นักเรียน) 
- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ 
- การจัดการ 

 

กระบวนการ (process) 

 

   - การบริหาร 

 

 

 

   - การจัดการเรียนการสอน 

   - การนิเทศติดตาม การวัดและ  
ประเมินผล 

ผลผลิต (output) 

 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ  
  เรียนของนักเรียน 

- นักเรียนมีคุณลักษณที่พึง
ประสงค 

- ครูมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

- โรงเรียนมีภาพลักษณที่ดี 
- เจตคติของผูปกครอง 
ชุมชน 

 ขอมูลยอนกลับ 

(feedback) 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

กลยุทธการตลาด    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม  2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  และ  3) 
ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ
เร่ืองของการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนของสวอนเบอรก และสวอนเบอรก 
(Swansberg) ซึ่งไดเสนอองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม ไว 4 ประการ คือ 1) การ
ไววางใจกัน (Trust) 2) ความยึดม่ันผูกพัน (Commitment)  3) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (Goals and Objectives) และ 4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (Autonomy)28 
สวนตัวแปรที่เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของคอตเลอรและอารมสตรอง (Kotler and Armstrong) ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ  (product) 2) ราคา (price) 3) การจัดจําหนาย (place) 4) การสงเสริม
การตลาด (promotion) 5) บุคคล (people) 6) กระบวนการ (process) และ7) ลักษณะทางกายภาพ 
(physical characteristics) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 

การบริหารแบบมีสวนรวม ( totX )  กลยุทธการตลาด ( totY ) 

1. ดานการไววางใจกัน (x1) 

2. ดานความยึดมั่นผูกพัน (x2) 

3. ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (x3) 

4. ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (x4) 

 

 1. ดานผลิตภัณฑ  (y1) 

2. ดานราคา (y2) 

3. ดานการจัดจําหนาย  (y3) 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (y4) 

5. ดานบุคคล (y5) 

6. ดานกระบวนการ (y6) 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ (y7) 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา: Swansburg, R.C.and Swansburg, R.J, Introduction Management and Leadership for 

Nurse Manager (Boston: Jones and Bartlett publishers, 2002), 46 -49. 

 : Kotler and Armstrong.  Principles  of Marketing (New Jersey: Prentice-Hall, 2007), 36-42. 

 

                                                 
28 Swansburg, R. C and Swansburg, R. J, Introduction Management and Leadership 

for Nurse Managers (Boston: Jones and Bartlett publishers, 2002), 89. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีตรงกันผูวิจัยไดกําหนดนิยาม
ศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในการใช
รูปแบบการบริหารที่เปดโอกาสใหครูรวมกันคิด ตัดสินใจ กําหนดนโยบายและกิจกรรมการบริหาร
ในโรงเรียนเพื่อใหการบริหารมีประสิทธิภาพอันนําไปสูประสิทธิผลของการบริหารงานแบบมีสวน
รวม ซึ่งประกอบดวย การไววางใจกัน ความยึดม่ันผูกพัน การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 
และความเปนอิสระตอความรับผิดชอบรวมกันในงาน 
 กลยุทธการตลาด หมายถึง การบริหารจัดของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสมัยใหม โดยการนํา
กลยุทธทางการตลาดมาใชในการบริหารงานในเชิงสรางสรรค เพื่อปฏิบัติการสูความสําเร็จของ
โรงเรียนเอกชนในดานตาง ๆ  ประกอบดวยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดาน
ลักษณะทางกายภาพ (ภาพลักษณ)  
 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม หมายถึง สถานศึกษาเอกชนในระบบที่จัดการศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยูในเขตจังหวัดนครปฐม โดยการอนุญาตจัดต้ัง และเปดดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ .ศ .  2550 ภายใตการกํากับดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระจายอํานาจมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 และเขต 2 โดยมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนมีหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเอกชนระดับเขตพื้นที่ 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประกอบดวยหลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ือง “การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกล
ยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม”  โดยมีสาระสําคัญซึ่งประกอบดวย การ
บริหารแบบมีสวนรวม กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้นี ้

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

ปรัชญาของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีสวนรวม ( Participative Management: PM )เปนผลมาจากวิวัฒนาการ
ของการศึกษาคนควาศาสตร การบริหารในยุคตาง ๆ ของมนุษย ที่มีความเพียรพยายามจะคิดหาวิธี
มาพัฒนายุทธศาสตรในการทํางาน วิทยาการจึงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเกิดแนวคิดเปน
ทฤษฏีอยูเสมอ หลักการสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมคือ การสรางบรรยากาศในการทํางาน
แบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบสิ่งเหลาน้ีจะทําใหผูรวมงานเกิดความเขาใจในปญหาของหนวยงาน สําหรับการเพิ่ ม
คาจางนั้นมิใชเปนสิ่งจูงใจใหทํางานไดอยางเต็มที่ แตการใหรางวัลดวยการชมเชย ยกยอง ใหเกียรติ 
กลับเปนแรงกระตุนสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดพลังตาง ๆ ในการทํางาน เมื่อประสบความสําเร็จ 
คนทํางานยอมมีความภาคภูมิใจ แมจะมิไดรับเงินหรือคาจางเปนการตอบแทนก็ตาม ในทางตรงกัน
ขาม การทํางานท่ีนายจางคิดคํานึงแตผลประโยชนดานเดียว ดวยการทํางานตามตาราง ทําตามกรอบ
ที่กําหนด มีการควบคุมท้ังเวลาและกฎระเบียบ โดยมิใหผูปฏิบัติมีสวนรวมในกิจการ องคการยอม
ไมสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดดี เพราะสมาชิกในหนวยงานไมเขาใจวัตถุประสงคและอาจ
ไมเห็นดวยกับนโยบาย   การยอมทําตามคําสั่งของผูบริหาร (Consent) จึงเปนสิ่งท่ีจะทําให
ผูปฏิบัติงานตองทํางานอยางฝนใจ ดังน้ัน ผลผลิตท่ีไดจึงไมดีเทาท่ีควร ทายท่ีสุดในองคการก็จะมี
พฤติกรรมการทํางานในลักษณะทําไปตามหนาท่ีเทาน้ัน เปนผลใหขาดการแสดงความคิดเห็นริเร่ิม
สรางสรรค  
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 จากหลักการดังกลาว สามารถประมวล เปนปรัชญาการบริหารแบบมีสวนรวมดังน้ี 1) การ
บริหารแบบมีสวนรวมเปนการทํางานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูรวมงานมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในกระบวนการบริการ  2)โดยธรรมชาติแลว
มนุษยมีขอจํากัดทางดานรางกาย สติปญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทําใหไมสามารถ
กระทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จไดดวยคน ๆ เดียว จึงตองมีการรวมแรงรวมใจกันแกปญหาในขอจํากัด
ดังกลาว และ 3) การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยกระตุนใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพสําเร็จตามเปาหมาย เพราะเปนบรรยากาศท่ีกอใหเกิดความผูกพันท้ังดาน
จิตใจ อารมณ และสังคมที่มีตอกิจกรรมนั้น ๆ จึงทําใหการลงทุนมีความเสี่ยงนอย  จากปรัชญาท้ัง 3 
ประการนี้ จึงเปนแนวทางในการดําเนินงานท่ีจะกอใหเกิดผลดีในกิจกรรมตาง ๆ และเปนกลวิธี
ประการหนึ่งในการบริหารงานในทํานองท่ีวา “หัวเดียวกระเทียมลีบ”หรือ “สองหัวดีกวาหัวเดียว” 
หรือ “สองแรงแข็งขัน” ดังน้ัน มนุษยจะอยูอยางโดดเด่ียวไมได จึงตองใชชีวิตอยูรวมกันเพ่ือทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชน บริษัท หางหุนสวน สหกรณ สมาคม ชมรม การเมือง การศึกษา เปนตน 1 

 สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารงานของผูบริหารท่ีเปดโอกาสให
ผูรวมงาน หรือบุคคลอ่ืนๆ ไดเขามารวมทํางานกับผูบริหาร โดยผูบริหารขององคกรตองมีวิสัยทัศน 
มีความรู มีความสามารถ มีทักษะการบริหารจัดการท่ีดี มีความจริงใจในการบริหารงาน สราง
บรรยากาศของการทํางานท่ีกอใหเกิดความยึดม่ันผูกพันตอผูบริหารและองคกร การปฏิบัติงานหรือ
การบริหารงานเพียงคนเดียวนั้นไมสามารถทําใหงานบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคได ดังน้ันจึงตอง
รวมแรง รวมมือ ชวยกันทุกฝาย เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

 

ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม              
 การบริหารแบบมีสวนรวม ( Participative Management : PM )  คือ กระบวนการของการ
ใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ เนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็ง
ขันของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกปญหาของการ
บริหารท่ีสําคัญ อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาท่ีที่ถือวาผูบริหารแบง
อํานาจหนาท่ีการบริหารของพวกเขาใหเขากับผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขา ประการสุดทาย 
ตองการใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเก่ียวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญของ

                                                 
1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, “การบริหารงานแบบมีสวนรวม”, วารสารวิชาการสถาบันราช

ภัฎธนบุรี, 3 (1) ( มกราคม  -  ธันวาคม  2546): 46. 
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องคกร ไมใชเพียงแตสัมผัสปญหาหรือแสดงความหวงใย  เราจะพิจารณาถึงรายละเอียดของ
สัญลักษณเหลานี้แตละอยาง2 

ลิคเคิรท (Likert) กลาววา เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ หรือ
เรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย ระบบที่ 1 : เผด็จการ(exploitative 

authoritative) ผูบริหารจะเช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนสูง ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย 
ลักษณะการบริหารงานเปนคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงเทาน้ัน ระบบที่ 2: เผด็จการแบบมีศิลป 
(benevolent authoritative) ผูบริหารมีทาทีไววางใจตอผูรวมงาน ใชรางวัลในการจูงใจ ดูเหมือนขอ
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดจากผูรวมงาน แตนโยบายและกฏเกณฑตางๆถูกกําหนดโดย
ผูบริหารไวแลว ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารือ (consultative) ผูบริหารยอมรับและไววางใจให
ผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ใชรางวัลในการจูงใจ การติดตอสื่อสารเปนแบบสอง
ทาง ผูบริหารและผูรวมงานมีความใกลชิดสนิทสนมกันได แตการตัดสินใจยังคงเปนหนาท่ีของฝาย
บริหารอยู  และระบบท่ี 4 : กลุมท่ีมีสวนรวม (participative) ผูบริหารเชื่อมั่นและไววางใจใน
ผูรวมงาน การจูงใจอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ ทุกฝายมุงท่ีจะสนับสนุนทําใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว 3 

แมคเคลแลนด (McClelland) กลาววา คนเรามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 1) ความ
ตองการสัมฤทธิผล (need for achievement)เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือ
ประสบความไมสําเร็จ 2) ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน และ3) ความตองการมีอํานาจ
บารมี (need for power)ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษ
แกผูอื่นได 4  

ไบรยแมน (Bryman)  กลาววา การบริหารงานแบบมีสวนรวมท่ีจะมีผลตอทัศนคติการ
ปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาไว   4  ประการ  คือ 1) บรรยากาศของการมีสวน

                                                 
2 สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพบรรณกิจ 1991  

จํากัด, 2545), 12-14. 
3
 Rensis  Likert, The  Human  Organization (New  York :  McGraw-Hill  Book  Co., 

1967), 16-24. 

4
 David McClelland, Organization Development Through Team  building  (Great 

Britain : Gower Publishing Co.,1981), 3-4. 
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รวม ควรแนะนําแนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และบรรยากาศจะมีลักษณะของ
ความไมเปนทางการมากกวา 2) จะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายท่ีเขาเห็นคุณคา  
ดังนั้นผูบริหารควรเพิ่มเปาหมายสวนบุคคล (Individual  Goal) กับเปาหมายองคการ (Organization  

Goal) ใหเทาเทียมกัน 3) ผูมีสวนรวมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถามีแรงจูงใจและใหความเปน
อิสระเพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความพียรพยายามในการปฏิบัติงานมากข้ึน และ  4) 
เมื่อบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี Ego – involved 5 

ลิคเคิรท (Likert) กลาววา ผูบริหารควรปฏิบัติดังน้ี1 ) ผูบริหารรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา 2) ผูบริหารกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 3) ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความคลองตัวเปนไปโดยอิสระ 4) ผูบริหาร
และผูใตบังคับบัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผยเก่ียวกับเปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง  ๆ 
ภายในองคการ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ  5)  การตัดสินใจตาง ๆ กระทําโดยกลุมใน
ทุกระดับขององคการ  เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
6)  การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนนในเร่ืองการ
แกปญหาเปนหลัก และ 7)  ผูบริหารเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม
เพื่อใหการทํางานมีผลงานสูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย 6 

สวอนสเบิรก (Swanaburg) กลาววา ไดแบงองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 
4 ประการ ดังน้ี 1) การไววางใจกัน (Trust) เปนปรัชญาพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณเรียบรอยหากไดรับการยอมรับ และไววางใจ
จากผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 2) ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) ผูบริหารควรใหการสนับสนุน
ชวยเหลือและฝกอบรมแกผูใตบังคับบัญชา ใหไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหาร จะทํา
ผูใตบังคับบัญชามีความขยัน อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากขึ้น  3) การตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน (Goals  and  objectives) ยอมขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเพราะทุกคนมี
เปาหมายและวัตถุประสงคของงานรวมกัน ทํางานในทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน 
และ 4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) ผูใตบังคับบัญชาตองการความมี

                                                 
5
 Bryman, Leadership and Organization (London : Rout edge & Keg an Paul, 

1986),139. 
6
 Rensis Likert, New  Pattern  of  Management (New  York : McGraw - Hill Book 

Company, 1992), 74. 
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อิสระในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบของตน 7 
 วินัย  ดิสสงค ไดกลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ การท่ีผูบริหารหรือเจาของ
กิจการใชวิธีการแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการบริหารงานดานตาง ๆ  เชน การ
ใหมีสวนรวมในการวางแผน ชวยเสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของบริหาร 
ตลอดจนการใหโอกาสและอิสระกับกลุมท่ีจะตัดสินใจทํางานเองภายใตเปาหมายและนโยบายท่ี
มอบหมายไวใหกวาง8 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ไดใหความหมาย  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง  การ
ดําเนินการของฝายบริหารที่จะจูงใจใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานในองคกรไดมีสวนรวมในการ
เสนอแนะ  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  และรวมพัฒนางานดวยความเต็มใจ  อุทิศแรงกาย  แรงใจ  มุงม่ัน
ตองานเสมือนวาตนเองเปนเจาขององคกรน้ัน9 

ธีระ  รุญเจริญ กลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง  การที่ผูบริหารเปดโอกาส
ใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกัน  รวมรับผิดชอบในการ
บริหารงานบางอยาง  เพื่อประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงเบาภาระหนาท่ีของ
ผูบริหาร10  
 ยุทธศิลป  พานนนท สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การเขามามีสวนรวม
ของบุคคล  กลุมบุคคลที่มีความคิดเห็นตรงกันที่เขามารวมคิด  รวมริเร่ิม เร่ิมวางแผน  รวมพัฒนา  
รวมแกปญหา รวมช่ืนชม รวมประเมินผล และรวมรายงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว11 

                                                 
7
 Swansburg, R.C.and Swansburg, R.J, Introduction Management and Leadership for 

Nurse Manager (Boston: Jones and Bartlett publishers, 2002), 46 -49. 
8 วินัย  ดิสสงค, การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.

(กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพธารอักษร จํากัด, 2550: 18-23. 
9 กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารสาระการเรียนรูประกอบการศึกษาชุดวิชาหลักเทคนิคการ

บริหารและการวางแผน (กรุงเทพฯ: แสงทอง, 2546), 88. 
10 ธีระ  รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2548), 52. 
11 ยุทธศิลป   พานนนท,  “กระบวนการการมีสวนรวมของบาน วัด โรงเรียน(บวร)ตอการ

พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ” (วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย 
สวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), 18. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร ไดกลาววา  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของ
พนักงานในการตัดสินใจในองคกรที่มีผลกระทบตอองคกรและงานของพนักงาน ทําใหมั่นใจวา  
องคกรของตัวเองมีเปาหมายในรูปของการตอบสนองตอความตองการของลูกคาท่ีเขาใหบริการ12 
             สันติ  บุญภิรมย  สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง ผูบริหารไดเปดโอกาสให
ผูรวมงานเขามามีบทบาทในการชวยเหลือการบริหารงานของผูบริหารในลักษณะตางๆ เพื่อรวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมชื่นชมยินดี ในความสําเร็จขององคกร หรือของ
สมาชิกในองกรณ 13 
 จันทรานี   สงวนนาม  กลาวไววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง  การที่บุคคลไดมี
สวนเกี่ยวของในการปฎิบัติงานทั้งในดานการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการประเมินผล 14 
สรุปวาการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในงานน้ันมา

รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบดวยความเต็มใจ และรวมประเมินผลงาน  เพื่อใหงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

หลกัการและทฤษฎกีารบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนแนวคิดของการบริการในยุคปจจุบัน ซึ่งไดรับความนิยมท้ัง
ใน วงการธุรกิจ การบริหารราชการ และการบริการการศึกษาและอ่ืน ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันไป 
เชนในการบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรียกวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน การตัดสินใจแบบมีสวนรวม หรือการกระจายอํานาจความรับผิดชอบ การบริหารในองคการ
ธุรกิจเอกชน และสําหรับสถาบันอุดมศึกษานิยมใชคําวาการบริหารแบบมีสวนรวม เชนกัน 
 พัฒนาการของการบริหารแบบมีสวนรวมการบริหารเกิดข้ึน เนื่องจากความพยายามของ
ผูบริหารจัดการท่ีจะแสวงหาวิธีการที่ทําใหผลงานมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ทํางานได
รวดเร็ว ประสบความสําเร็จโดยใชเวลาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและงบประมาณท่ีนอยที่สุดพัฒนาการ
ของการบริหารโดยสรุปมีดังน้ีคือ 1) กอนปฏิวัติอุตสาหกรรม การผลิตและการบริโภคเกิดใน

                                                 
12 ชาญชัย อาจินสมาจาร. สูทิศทางใหมของการบริหารการศึกษา. ม.ป.ท., 2547. 
13 สันติ  บุญภิรมย, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท บุคพอยท  จํากัด, 

2552), 32. 
14

 จันทรานี   สงวนนาม, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท บุคพอยท 
จํากัด, 2552), 23. 
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ครอบครัว 2) ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การผลิตใช แรงงานคน และมีการแบงงานกันทําเฉพาะดาน     
3) ระหวาง ปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดแนวความคิดการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร ผูนําทางความคิด
นี้คือ เทเลอร (Taylor) และ กิลเบอรธ(Gilberth) มีการคนควาทดลองโดยใช วิธีทางวิทยาศาสตร 
เพื่อสรุปใหไดวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดดีที่สุด การศึกษาทดลองพบเง่ือนไขการศึกษาเชิงมนุษย
สัมพันธ และ 4) แนวความคิดเชิงระบบ เปนยุคใหม ในการบริหารท่ีผูบริหารใหความสําคัญกับ
จิตใจของผูปฏิบัติ ซึ่งเปนหลักการตามแนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ ดังน้ันผูบริหารตอง
ระมัดระวังปจจัยอ่ืน ๆ ตอผูปฏิบัติงานดวย ในปจจุบันนักบริหารไดพยายามหาวิธีการที่จะ
พัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และพบวาวิธีการดังกลาวคือ การ
บริหารท่ีตองไดทั้งมือ หัวใจและความคิดโดยการบริหารที่ใหผูปฏิบัติมีสวนรวมในการบริหาร การ
บริหารแบบมีสวนรวม ดังกลาวขางตนนี้    แพรหลายในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบ
ความสําเร็จ     ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ   สรางความพึงพอใจแกลูกคา  และผูเกี่ยวของ 

 สําหรับในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาไดพยายามแสวงหานวัตกรรม และวิธีการตางๆ
มาใชเพื่อการจัดและบริหารการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในชวง
ระหวางป ค.ศ.1960-1979 ไดมีความพยายาม  ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม ๆ แตผลยังไมเปนที่นาพอใจ จนกระทั่งถึงชวงทศวรรษ 1980 ความสําเร็จในการพัฒนา
องคการดานอุตสาหกรรมและการพาณิชยกลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพผูเกี่ยวของไดชัดเจน ประสบความสําเร็จอยางมาก  คือ วิธีการ
บริหารแบบมีสวนรวม ลักษณะเดนของ การบริหารแบบมีสวนรวมคือ  การกระจายอํานาจ ในการ
บริหารไปยังผูปฏิบัติ ดังน้ัน ผูที่มีสวนรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น จึง
ปรับเปลี่ยนวิธีการที่เคยเปนอยูเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการสอนไปมุ งปรับโครงสรางการ
บริหารโรงเรียนทั้งโรงเรียนเสียใหม กระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนให
มากท่ีสุด  และผูปฏิบัติในโรงเรียนมีบทบาทรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานในระดับ
โรงเรียนโดยตรง แนวคิดดังกลาวกอใหเกิด  การปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนโดยกระบวนการ
การตัดสินใจรวม ขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1980 อยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกา 
 

แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีสวนรวมเปนผลมาจากวิวัฒนาการของการศึกษาคนควาศาสตรการบริหารในยุค
ตาง ๆ ของมนุษย ที่มีความเพียรพยายามจะคิดหาวิธีมาพัฒนายุทธศาสตรในการทํางาน วิทยาการจึง
มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเกิดแนวคิดเปนทฤษฏีอยูเสมอ 
 หลักการสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมคือ การสรางบรรยากาศในการทํางานแบบ 
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ประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบสิ่งเหลาน้ีจะทําใหผูรวมงานเกิดความเขาใจในปญหาของหนวยงาน  สําหรับการเพิ่ม
คาจางนั้นมิใชเปนสิ่งจูงใจใหทํางานไดอยางเต็มที่ แตการใหรางวัลดวยการชมเชย ยกยอง ใหเกียรติ 
กลับเปนแรงกระตุนสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดพลังตาง ๆ ในการทํางาน เมื่อประสบความสําเร็จ 
คนทํางานยอมมีความภาคภูมิใจ แมจะมิไดรับเงินหรือคาจางเปนการตอบแทนก็ตาม 
 ในทางตรงกันขาม การทํางานท่ีนายจางคิดคํานึงแตผลประโยชนดานเดียว ดวยการ
ทํางานตามตาราง ทําตามกรอบที่กําหนด มีการควบคุมท้ังเวลาและกฎระเบียบ โดยมิใหผูปฏิบัติมี
สวนรวมในกิจการ องคการยอมไมสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดดี เพราะสมาชิกในหนวยงาน
ไมเขาใจวัตถุประสงคและอาจไมเห็นดวยกับนโยบาย   การยอมทําตามคําสั่งของผูบริหาร 
(Consent)จึงเปนสิ่งท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานตองทํางานอยางฝนใจ ดังน้ัน ผลผลิตท่ีไดจึงไมดี
เทาท่ีควร ทายท่ีสุดในองคการก็จะมีพฤติกรรมการทํางานในลักษณะทําไปตามหนาท่ีเทาน้ัน เปน
ผลใหขาดการแสดงความคิดเห็นริเร่ิมสรางสรรคใด ๆ  
 จากหลักการดังกลาว สามารถประมวล เปนปรัชญาการบริหารแบบมีสวนรวมดังนี้ 

1. การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการทํางานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย เปด
โอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในกระบวนการบริการ 

2. โดยธรรมชาติแลวมนุษยมีขอจํากัดทางดานรางกาย สติปญญา ความสามารถ 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทําใหไมสามารถกระทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จไดดวยคน ๆ เดียว จึงตองมีการ
รวมแรงรวมใจกันแกปญหาในขอจํากัดดังกลาว 

3. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยกระตุนใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพสําเร็จตามเปาหมาย เพราะเปนบรรยากาศท่ีกอใหเกิดความผูกพันทั้งดาน
จิตใจ อารมณ และสังคมที่มีตอกิจกรรมน้ัน ๆ จึงทําใหการลงทุนมีความเสี่ยงนอย 

 จากปรัชญาทั้ง 3 ประการน้ี จึงเปนแนวทางในการดําเนินงานท่ีจะกอใหเกิดผลดีใน
กิจกรรมตาง ๆ และเปนกลวิธีประการหนึ่งในการบริหารงานในทํานองท่ีวา “หัวเดียวกระเทียมลีบ”
หรือ “สองหัวดีกวาหัวเดียว” หรือ “สองแรงแข็งขัน” ดังน้ัน มนุษยจะอยูอยางโดดเด่ียวไมได จึง
ตองใชชีวิตอยูรวมกันเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ เชน บริษัท หางหุนสวน สหกรณ สมาคม ชมรม 
การเมือง การศึกษา เปนตน ซึ่งความแตกจางระหวางการทํางานคนเด่ียวกับการทํางานแบบ
รวมกลุมกันสามารถแสดงใหเหน็ไดดังตอไปนี้15 
                                                 

15เมตต เมตตการุณจิต. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม:  ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและราชการ (กรุงเทพมหานคร:  บริษัทบุค  พอยท  จํากัด, 2547), 10-11.   
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 การบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารตองใชศิลปะมากกวาใชศาสตร  ผูบริหารจึงควรมี
ทักษะ ประสบการณในการทํางาน ที่สามารถบริหารจัดการผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหได
บรรลุตามวัตถุประสงค ดังนั้นแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม สามารถจําแนกไดดังนี้ 
 1.การรวมคิด รวมทํา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ชวยกันคิด 
ชวยกันทํา รวมแรง รวมใจ ทุกฝายทํางานเปนทีม มีแผนในการดําเนินงาน ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทําใหผูรวมงานมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ทําให
องคกรบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 2.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็น หาทางแกปญหารวมกัน ซึ่งยอมมีผลตอการตัดสินใจ ทําใหผูรวมงานมีความ
ผูกพันกันและเปนกําลังใจใหกัน ความผูกพันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมีมากขึ้น และประสิทธิผลขององคกรมีมากข้ึน 

 3.การไดรับความไววางใจ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามรถตามศักยภาพ ซึ่งเปนการใหเกียตริและยอมรับฟงความคิดเห็น ซึ่ง
กอใหเกิดความสุขใจ และเกิดความพึงพอใจ ของผูรวมงานการบริหารแบบมีสวนรวม 

 สรุปไดวา ผูบริหารจําเปนตองใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมใน
การคิด การตัดสินใจและรวมรับผิดชอบงาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
คุณลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 การบริหารแบบมีสวนรวม เปนแนวความคิดท่ีไดรับความนิยมในการบริหารในปจจุบัน
เพราะสอดคลองกับแนวคิดประชาธิปไตย   และสิทธิมนุษยชน จึงเปนกระแสท่ีมีความสําคัญยิ่งใน
ปจจุบัน ลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม มีดังนี ้
              1. เปนกระบวนการใหผูบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ   

 2. เปนสวนรวมอยางแข็งขันบุคคล       

 3. ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการบริหาร   

 4. ผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา   
 5. ผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงหลากหลาย  
   การมีสวนรวมมีหลายลักษณะ เชนไดกลาวไว คือการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

1. การมีสวนรวมในลักษณะกิจกรรมของกลุม  ที่มุงสรางพื้นฐานอํานาจจากการสราง 

กลุม  และโครงสรางภายในหนวยงาน 
2. การมีสวนรวมในลักษณะโครงการ  ใหความสําคัญที่การจัดโครงการอันกอใหเกิดการ 
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มีสวนรวมที่ดี โดยเนนกลุมเปาหมาย การถายทอดระบบเทคนิคความรู  การกระจายสูประชาชน 

3. การมีสวนรวมในลักษณะสถาบัน  ใหความสําคัญที่การจัดโครงการอันกอใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทางสถาบัน  มีการถายเทหรือขยายโครงสรางทางอํานาจของกลุมผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในลักษณะนโยบาย  เนนเร่ืองการยอมรับ และหลักการมีสวนรวมของ 

ประชาชน  และผูเสียเปรียบในสังคมแลวนํามากําหนดแผนงานนโยบายระดับชาติ 
 ลักษณะหรือรูปแบบของการเขาไปมีสวนรวมน้ัน สามารถพิจารณาไดหลากหลาย ซึ่ง
ขึ้นอยูกับวาเราจะสนใจดานใด บางทานพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวม เชน การ เลือกตั้ง 
การประชุม บางทานก็พิจารณาในเชิงบริหาร เชน การมีสวนรวมในแนวราบ-แนวดิ่ง เปนตน  

 อารนสไตน (Arnstian) เห็นวาการมีสวนรวมจะมีลักษณะมากนอยเพียงใด ใหพิจารณาวา
ผูนําเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปรวมในการใชอํานาจและมีบทบาทในการควบคุมไดเทาใด ซึ่ง
เปนขอบงบอกถึงภาวะผูนําท่ีเปนประชาธิปไตย (Democratic Leadership)วามีสูงหรือตํ่า อารนส
ไตนไดใชอํานาจการตัดสินใจเปนเกณฑในการบงบอกการมีสวนรวมโดยสรุปเปนขั้นบันได 
(Participation Ladder) 8 ขั้น และใน 8 ขั้น จัดไดเปน 3 กลุม หรือ 3 ประเภท ดังน้ี 

แสดงบันไดของลักษณะการมีสวนรวม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพที่ 2 ขั้นบันได (Participation Ladder) 8 ขั้น 
 

การมีสวนรวมระดับอํานาจเปน
ของประชาชน 
(Degree of Citizen Power) 

การมีสวนรวมระดับพอเปนพิธี
หรือการมีสวนรวมบางสวน 
(Degree of Tokenismor 
Partial Participation)  

การมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม 
(Pseudo-Participation or Non-
Participation) 

ขั้นจดัฉาก 
(Manipulation) 

ขั้นควบคุมโดยประชาชน 
(Citizen Control) 

ขั้นมอบอํานาจ 
(Delegated Power) 

ขั้นเปนหุนสวน 
(Partnership) 

ขั้นปลอบใจ 
(Placation) 

ขั้นใหคําปรึกษา 
(Consultation) 

ขั้นแจงขาวสาร 
(Informing) 

ขั้นบํารุงรักษา 
(Therapy) 
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 จากภาพประกอบ บันไดขั้นที่ 1-2 รวมเรียกวา ขั้นการมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวน
รวม หมายถึง ประชาชนยังไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง 

 ขั้นบันไดที่ 3-5 รวมเรียกวา ขั้นการมีสวนรวมระดับพอเปนพิธีหรือการมีสวนรวม
บางสวน หมายถึง เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดในบางสวนบางเร่ืองเทาน้ัน เพราะ
บางสวนผูมีอํานาจเต็มสงวนเอาไวแตก็นับวายังดีกวาขั้นที่ 1-2 

 บันไดขั้นที่ 6-8 รวมเรียกวา ขั้นการมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชนซึ่งเปนระดับ
ที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมากโดยพัฒนาจากขั้นที่ 6,7 จนถึงข้ันที่ 8 ขั้นควบคุมโดย
ประชาชนเปนการใชอํานาจตัดสินใจของประชาชนโดยตรงหรือผานตัวแทน   
 บันไดแตละขั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นจัดฉาก (Manipulation) เปนการเขามามีบทบาทในกิจกรรมหนึ่ง ๆ โดยมิได
มุงหวังจะเขามาเพ่ือมีสวนรวมในการบริหาร แตแฝงพฤติกรรมไวเพียงเพ่ือตองการแสดงหรืออวด
ตนเองใหคนอ่ืนสนใจหรือรูจักเทาน้ัน คลายกับการจัดฉากแสดง บางทานเรียกวาข้ันหุนเชิดข้ัน
บํารุงรักษา 

2. ขั้นบํารุงรักษา (Therapy) เปนพฤติกรรมที่ผูนํามีความมุงหวังท่ีจะใหทุกคนเช่ือฟง
และปฏิบัติตามท่ีผูนําตองการคลาย ๆ กับหมอรักษาคนไข เมื่อวิจัยโรคแลวก็สั่งยาใหรับประทาน
และใหพักผอน คนไขจะตองปฏิบัติตามอยางเดียว 

3. ขั้นแจงขาวสาร (Informing)  เปนลักษณะท่ีผูนําเปดโอกาสใหผูตามเขามามีสวน
รวมในการบริหารเพียงเล็กนอย คลายกับเม่ือมีการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูพูดเพ่ือแจง
นโยบายวิธีการดําเนินงาน เปาหมาย ฯลฯ เปนสวนใหญเพียงผูเดียว แตจะเปดโอกาสใหที่ประชุม
ซักถามขอสงสัยในตอนทายแลวก็ปดการประชุม ซึ่งจะเปนลักษณะเชนเดียวกันกับเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธที่มีหนาท่ีคอยแจงตอบคําถามของผูมาติดตองานเทาน้ัน ไมมีการเสวนากันไป
มากกวานี้ 

4. ขั้นใหคําปรึกษา (Consultation) การมีสวนรวมในลักษณะน้ีเหมือนกับการนิเทศ
งานของผูบริหารหรหรือหัวหนางาน เมื่อผูรวมงานแสดงความเห็นอะไร  ผูบริหารจะรับฟงแตจะ
ปฏิบัติตามหรือไมก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง อยางไรก็ตาม วิธีการนี้เปดโอกาสใหมีสวนรวมมากกวาข้ัน
แจงขาวสาร(Informing)  

5. ขั้นปลอบใจ  (Placation) เปนลักษณะท่ีผูนําทําทีเห็นดวย มีทาทีคลอยตามมี
ความเห็นใจหรือกระตือรือรนที่จะทําตามขอเสนอของผูตาม คลาย ๆ กับการปลอบใจใหกําลังใจผูมี
ปญหา แตในสวนลึกมิไกเห็นดวยกับขอเสนอนั้น ๆ เลย ซึ่งอาจเปนเพราะขอเสนอแนะน้ันไมตรง
กับแนวความคิกของผูบริหารก็ได  
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6. ขั้นเปนหุนสวน (Partnership) เปนการมีสวนรวมท่ีผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีสวน
รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ คลาย ๆ กับการดําเนินกิจกรรมของหางหุนสวน 

7. ขั้นมอบอํานาจ (Delegated Power) เปนการท่ีผูที่มีอํานาจหนาท่ีใหผูตาม
ปฏิบัติงานแทน การมอบอํานาจเชนน้ีผูปฏิบัติงานมีอํานาจหนาที่เทากับผูที่มีอํานาจทุกประการ และ
มีอิสระในการแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูมอบอํานาจเปนท่ีไววางใจของ
ผูบริหารนับวาเปนการเปดโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหารมากข้ึน 

8. ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เปนลักษณะท่ีผูนําเปดโอกาสใหผู
ตามเขามามีสวนรวมตัดสินใจในกระบวนการบริหารอยางแทจริง มีอํานาจและบทบาทหนาท่ีใน
องคกรมากที่สุด บางทานเรียกขั้นนี้วามีอํานาจและควบคุม (Power and Control) 16 

 เบิรน (Brenes)  กลาวไวดังนี้ 
1. ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีสวนรวมโครงการควรตองใหผูมีสวนได-เสียเขามา

มามีสวนใหตอเน่ืองตามวงจรชีวิตของโครงการ ต้ังแตเร่ิมตนจนโครงการยุติ หรือหากคณะผูบริหาร
เห็นวาเหมาะสมก็ใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่แตละคนเกี่ยวของดวยจริง ๆ เทานั้นก็ได 

2. การมีสวนรวมนั้น มีมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพโดย 1) ทางดานปริมาณ ถามี
คนมามีสวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้นมาก จากนั้นทําใหองคกรทางสังคมกอตัว
ขึ้น สวน 2) ทางดานคุณภาพควรใหมีสวนรวม มีมิติที่จะขัดขวางความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางบุคคล หรือความเปนนาย-บาวกัน ใหมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงถือวามีคุณภาพดี  

3. จัดใหมีสวนรวมเปนเปาหมายหลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a mean) 
คือ จะใหเพียงบุคคลตาง ๆ เขามาเก่ียวของก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางสิ่งแลวหรือพิจารณา
วาการมีสวนรวมเปนแนวทางท่ีตองการทําใหดี 

4. การมีสวนรวมนี้ตามธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไมสมํ่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได เชน 
เวลาเกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เมื่อหมดภัยแลวก็แยกกับกลับไปเชนเดิม แตถาต้ังองคกรประชาชน
เขามามีสวนรวม แกปญหาภัยพิบัติตาง ๆ ในพ้ืนที่กวางขวางข้ึนอาจตองการตัวแทนประชาชนมี
สวนรวมในเวลาที่ยาว นานขึ้น และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเร่ืองไปยังประชาชนท่ัวไปก็ได 

5. การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดไดคือใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนการใหเกิดการศึกษา แกสังคมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเร่ือง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน 

                                                 
16

 อารนสไตน อางถึงใน ชูชาติ พวงสมจิตต, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ:บริษัท 
สํานักพิมพบรรณกิจ 1991  จํากัด, 2555), 12-14. 
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6. สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงวาการมีสวนรวมที่แข็งขันมิใชเกิดข้ึนจาก
การออกคําสั่ง แตจะตองสรางข้ึนเอง  การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันเกิดแนวคิดประชาสังคมมีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทาง
ความคิด เพราะทําใหมุมมองกวางข้ึน และเกิดความรอบคอบขึ้นจะเปนวิธีชีวิตประจําวันของ
ประชาชน 

7. ขณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณาวา เพื่อวางแนวดําเนินการ   ใหเหมาะสมวา
จะใหบุคคลใด โดนคณะผูบริหารมีสวนรวมนั้น ควรมีตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนมาก
พอควร และใหมีความหลากหลายมากพอ 

8. การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหชุมชนไดรูสภาพที่เปนจริงมาก
ขึ้น การมีสวนรวมเพื่อคนหาปญหา   ทําใหเมื่อเห็นปญหาแลวจะยํ้าความมุงม่ันที่จะคิดหาทางแกไข
ดวยกัน และรวมแกปญหาน้ัน ๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนที่จะแกปญหาตอไปได 

9. คนท่ีอยูรวมกันในชุมชนสวนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงท่ีรวมคนคลายเอากอน
หินมากองรวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหน่ึง ๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน
ควรทําใหการมีสวนรวม  มีลักษณะเปนอารมณขันประกอบไปบางเพราะในสังคมโดยการมีอารมณ
ขัน จะชวยใหบรรยากาศมีสวนรวมเกิดขึ้นไดดี  ดังนั้นในการประชุมถาใชอารมณขัน ดนตรี เกมส 

10.  กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพิ่มขึ้นได 
 สรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวมแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคจากระดับบุคคล 
สถาบัน ไปถึงระดับนโยบายตามบทบาทหนาท่ี แตการมีสวนรวมยอมเร่ิมตนจากเฉพาะตัวหรือ
ปจเจกบุคคล คือ ตองมีการยอมรับดวยกันกอนจึงนําไปสูความรวมมือรวมใจ ซึ่งจะสงผล
ความสําเร็จของการมีสวนรวมในที่สุด17 
 
กรอบแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ลอรเลอร (Lawler) ไดเสนอกรอบความคิด ซึ่งเปนการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการ
มีสวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําใหสมาชิกทุกคนใน
องคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน  ในการแกปญหาและการสราง
ความสําเร็จในองคการ ซึ่งตองอาศัยการกระจาย (decent validation) สิ่งตอไปน้ีลงสูระดับลางอยาง
ทั่วถึงท้ังองคกร คือ 1) สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารที่ทําใหบุคลากร ซึ่งมีสวนรวม

                                                 
17 เบิรน (Brenes) อางถึงใน ชูชาติ พวงสมจิตต, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ:

บริษัท สํานักพิมพบรรณกิจ 1991  จํากัด, 2555), 12-14. 
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และมีอํานาจในการตัดสินใจไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับ
และชนิดของผลงานท่ีตองการ 2)  ความรูและทักษะ (knowledge and skills) เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ประสิทธิผลของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน 3) อํานาจ (power) ซึ่งเก่ียวของกันการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและกล
ยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (rewards) เพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงานให
องคการประสบความสําเร็จ โดยการใหรางวัลนั้นข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของ
องคการ 18 

 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนวิธีการที่ทําใหบุคลากรในหนวยงานรวมมือรวมใจมีความ
สามัคคีกัน เปนการปรับโครงสรางขององคการ   และปรับกระบวนการบริหารสูระดับลางตลอดทั่ว
องคการ แนวคิดน้ีไดแพรเขาสูองคการธุรกิจและองคการทางการศึกษามากข้ึน   และไดกลายเปน
สวนสําคัญท่ีเปนหัวใจในแนวคิดเองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 

Management) ในที่สุด  
 มยุรี  ตันติยะวงศษา กลาววาองคการมีสวนรวมเปนรูปแบบ 1) การมีสวนรวมทางตรง
ไดแกการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาโดยตรงดวยตนเองในลักษณะตาง ๆ  เชน รวมเปน
กรรมการบริหารโครงการใหขอคิดเห็น การใหความชวยเหลือในการดําเนินโครงการ และ 2) การมี
สวนรวมทางออม ไดแก การเขาไปมีสวนรวมโดยผานองคการ ผูแทน เชน ใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะผานหัวหนางานหรือคณะกรรมการดําเนินโครงการ19  
 ดังนั้นเม่ือพิจารณาโดยหลักใหญ ๆ นาจะสรุปไดวารูปแบบการมีสวนรวมมี 2 รูปแบบ คือ 
การมีสวนรวมทางตรง ไดแกการเขารวมในการดําเนินกิจกรรมโดยตรงดวยตนเอง และการมีสวน
รวมทางออม ไดแกการเขาไปมีสวนรวมผานทางผูแทนองคกรที่มีสวนเก่ียวของ 
 
กระบวนการ/ขนัตอนการมีส่วนร่วม 
 การดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบาย
ในการพัฒนาท่ีกําหนดไว คือ 

1. รวมกันทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้น 

                                                 
18ลอเลอร (Lawler)  อางถึงใน นริทรชัย พัฒนพงศา, แนวทางการมีสวนรวม (กรุงเทพฯ:

โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 36. 
19 มยุรี  ตันติยะวงศษา “รูปแบบการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงฆในกิจกรรม 5 

ส.”  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 29. 
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2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนา  เพื่อแกไขและลดปญหา หรือเพื่อ
สรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอองคกร 

3. รวมวางแผนนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อจัดและแกไขปญหา
ขององคกร 

4. รวมตัดสินใจเพ่ือใชทรัพยากรมีจํากัดใหผลประโยชนตอสวนรวม 

5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 

7. รวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการผลิตกิจกรรมที่ทําไว
ใหใชประโยชนได 
 การมีสวนรวมเปน 4 ประเด็น รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติการพัฒนา รวมใหผลประโยชน 
และรวมประเมิน  

1. รวมคิด คือ รวมประชุม ในการวางแผนโครงการ ดําเนินการติดตามตรวจและดูแล
เพื่อใหกิจกรรมโครงการไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

2. รวมตัดสินใจ คือ เมื่อมีการประชุมหารือแลว จะตองรวมในการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นวาดีที่สุด หรือเหมาะสมท่ีสุด 

3. รวมปฏิบัติคามโครงการ 

4. รวมติดตามและประเมินผล 

 การมีสวนรวมมีความสําคัญทุกขั้นตอนของการทํางานไดแก 
1. รวมริเร่ิม คือ เปนผูริเร่ิมใหการดําเนินงานตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนา 

2. รวมนําทางความคิด คือ เปนผูนําทางความคิด ทางการกระทํา ทางกระตุนในกลุม
สมาชิกใหเห็นความสําคัญของกิจกรรมที่ทํา 

3. รวมเปนกรรมการและรวมเปนสมาชิก คือ เปนผูรวมอยูในคณะทํางานทุกขั้นตอน 

4. รวมชักชวนหรือเปนผูรวมแนะนําใหผูอ่ืนเห็นประโยชนที่ไดรับ 

5. รวมประชุม คือ เขามาประชุมหาแนวทาง หรือวางแผนงานและนโยบาย 

6. รวมแสดงความคิดเห็น คือ ไดรวมแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ  
7. รวมประสานงาน คือ รวมประสานงานกับผูเกี่ยวของ หรือหนวยงาน องคกรตาง ๆ 

8. รวมแรง คือ เขารวมทํางานท่ีตองออกแรงกายแรงใจในการดําเนินงาน 

9. รวมออกวัสดุอุปกรณ คือ นําวัสดุ อุปกรณ ที่ตนมีอยูเขาสมทบสนับสนุน 

10. รวมประเมินผล คือ เขารวมตรวจสอบในการดําเนินงาน 

11. รวมติดตามผล คือ ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน 
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12. รวมดูแลรักษา ทะนุบํารุง หรือรวมเปนเจาของ 

การมีสวนรวมออกเปน 4 ชนิด 
 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเร่ิมตัดสินในการ
ดําเนินการตัดสอนใจ และตัดสินในปฏิบัติการ 

                 2.   การมีสวนรวมในการปฏิบัติ ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากรการบริหาร
และการประสานงาน 

                 3.    การมีสวนรวมในผลประโยชน 
                  4.    การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 ดังนั้นการมีสวนรวมควรเร่ิมต้ังตนกระบวนการ คือ ตั้งแตการกําหนดปญหาเพ่ือนําไปสู
การรวมคิดหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมวางแผนในการแกไขปญหาแลวรวมตัดสินใจรวมรับ
ผลประโยชน และสุดทายรวมในการประเมินผลดวยกัน 
 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
 การมีสวนรวมในการบริหารงานและการจัดการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลและคณะ
บุคคลเขามาชวยเหลือ  สนับสนุน ทําประโยชน หรืออาจมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือ
กระบวนการการบริหารใน  4  ดาน  คือ 1)  ดานบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารงานและ
จัดการศึกษาเก่ียวกับการอนุมัติจัดทําหลักสูตร  แบบเรียน อุปกรณการศึกษาการวัดผลและประเมิน
ของสถานศึกษา  การอนุมัติใหเอกชนดําเนินในการจัดพิมพเผยแพรหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรทองถิ่นท่ีสถานศึกษาจัดทําหรือพัฒนาข้ึน  การอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมประจําปของสถานศึกษา  การกํากับติดตามดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  การ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการพิจารณาใหความเห็นชอบตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 2)  ดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง การบริหารงานและจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติการดําเนินงานบุคคลของสถานศึกษาตามท่ีผูบริหารเสนอ ไดแก 
การสรรหาบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  การพิจารณาความดี  ความชอบ  การใหขอเสนอแนะในการ
แตงตั้งผูบริหารสถานศึกษาและการพิจารณาใหความเห็นในการโอน  ยาย  บุคลากร 3)  ดานบริหาร
งบประมาณ  หมายถึง  การบริหารงานและจัดการศึกษาเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดต้ังและบริหาร
งบประมาณในสวนของสถานศึกษา  การอนุมัติการบริหารงานการเงิน  และพัสดุของสถานศึกษา
และการจัดหางบประมาณสนับสนุนโดยระดมจากประชาชน  องคกรตาง  ๆ ในชุมชนและสังคม      
4)  ดานการบริหารทั่วไป  หมายถึง  การบริหารงานและจัดการศึกษา  เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน  การใหความเห็นชอบ
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เกี่ยวกับระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  ของสถานศึกษาและการแตงต้ังท่ีปรึกษาและหรือ
อนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 
 สรุปไดวา  การใหความรวมมือของชุมชนเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ในความรวมมือที่แทจริงแลวจําเปนตองใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการคิดและตัดสินใจทั้งใน
ดานบริหาร  วิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  และหลักการบริหารทั่วไป 

กระบวนการบริหารโดยผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมโรงเรียนเปดโอกาสให
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  ไดแก  1)  มีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  ไดแก  การแสดงความคิดเห็นในการประชุม
ผูปกครองนักเรียน  แสดงความคิดเห็นผานการตอบแบบสอบถาม  ความคิดเห็นเพ่ือนําขอมูลไป
ประกอบการพิจารณากําหนดเปาหมายการพัฒนา  การเสนอแนะจากกรรมการมาใหคําปรึกษา
หารือพูดคุยกับผูบริหาร  คณะครู 2)  มีสวนรวมปฏิบัติงาน  อันไดแก  การใหผูปกครองนักเรียน
และชุมชน  เชน  รวมชวยจัดการแสดงของนักเรียน  รวมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน  รวมเปน
คณะกรรมการจัดงานหารายไดพัฒนาโรงเรียน  จัดกิจกรรมศิษยเกา  เปนหมูคณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองนักเรียนและครู  เปนตน 3)  มีสวนรวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และคณะครู  ไดแก  การตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนที่ครูรายงานใหทราบเปนระยะ ๆ  
รวมประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียน  รวมเปนคณะกรรมการ  และเปนผูประเมินโดยตอบ
แบบสอบถาม  เปนตน และ 4)  มีสวนรวมรับผิดชอบ  ชวยเหลือสนับสนุน  ปรับปรุงงานทุก ๆ  
ดานของโรงเรียน  เชน  รวมจัดกิจกรรมนักเรียน  ดานสุขภาพอนามัยนักเรียน  สนับสนุนทรัพยากร  
วัสดุ  และเงิน  เปนตน 
 วินยั ดิสสงค และคณะ กลาววา ในการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม ทุกฝายมีการทํางาน
กันทุกขั้นตอนต้ังแตวางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินผลและตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน  งาน
ที่ทํายอมมีความซับซอน มีปญหาบาง  เพื่อใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความเรียบรอย  ราบร่ืน  
ประสบความสําเร็จ  ผูรายงานจึงใชเทคนิควิธีการเสริมสรางพลังในการมีสวนรวม  ดังน้ี  1)การใช
เทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล  ที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของคือ ครู กรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง  และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ  ไดแก  
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อใหเกิดความรอบคอบเปนการสรางการยอมรับ  
เปนการเสริมสรางพลังท่ีเขมแข็ง  เปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ  เพราะการบริหารแบบองคกร
คณะบุคคลชวยใหเกิดความคิดรวมกันทํางานรวมกันพัฒนา 2)การใชกระบวนการประชาธิปไตย
เสริมสรางพลังของการมีสวนรวมใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเนนวิถีชีวิตประชาธิปไตยสงเสริมใช
คุณธรรม  ปญญาธรรม  สามัคคีธรรมในการทํางานรวมกัน และการใชรูปแบบประชาธิปไตยใน
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การดําเนินการ  เชน รูปแบบคณะกรรมการ และการประชุม สงผลใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  
เคารพในความคิดเห็น รวมพลังสรางสรรคตามสําเร็จของงานไดเปนอยางดี 3) การใชเทคนิคการ
ทํางานรวมกันเปนทีม เปนการสรางความสัมพันธในการทํางานใหดีขึ้น  จึงเสริมสรางพลังการ
ทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งมีทีมหลากหลาย  ทํางานรวมกัน  ทีมจะพาสมาชิกใหรวมมือกันสู
ความสําเร็จตามความรับผิดชอบ 4) การใชเทคนิคกลุมสรางคุณภาพ  กลุมสรางคุณภาพที่นํามาใช
เสริมสรางหลักการมีสวนรวม  โดยใหบุคลากร  หรือสมาชิกไดรวมกลุมขนาดเล็ก  โดยรวมแบบ
อิสระ  ตามความรูความสามารถไดรวมกันทํากิจกรรมเดียวกันการแกปญหาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน  เพื่อเร่ิมขีดความสามารถที่สงผลตอ
ความสําเร็จของตน 5) การใชเทคนิคการบริหารคุณภาพท้ังองคกร   โดยนําหลักการสําคัญของการ
บริหารคุณภาพท้ังองคการมาใชเสริมสรางพลังการมีสวนรวมใหเกิดพลังรวมกันบริหารใหเกิด
ประสิทธิภาพ  ไดแก  ใหสมาชิกมุงมั่นตอคุณภาพของโรงเรียนโดยภาพรวมท้ังโรงเรียน  ใหเกิดการ
รับรู  เขาใจลึกซึ้งและเกิดจิตสํานึกทั่วทุกคน  ใหตั้งเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคือ  ชื่นชม
ความกาวหนา  หรือความสําเร็จ  ปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  6) การใชหลักการ
บริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  เสริมสรางพลังการมีสวนรวม  ไดแก  หลักการกระจายอํานาจสู
หนวยยอย  หลักการมีสวนรวม  ตัดสินใจรวมเปนเจาของโรงเรียนรวมรับผิดชอบจัดการศึกษา  
หลักการคืนอํานาจใหชุมชนในบางสวน  เชน  การใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี
อํานาจบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค  เปนตน  
หลักการบริหารตนเองของหนวยงานยอยภายในโรงเรียน  เชน  การบริหารงานอาหารกลางวัน
นักเรียนและหลักการตรวจสอบและถวงดุลควบคุมดูแลกันเอง  จากหลักการน้ีทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นวาการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน20 

ผลของการดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  
ดังนี ้1) การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหเกิดความรวมมือรวมพลังความสามัคคี  การทํางานเปนทีม  
เปนกลุม  ทําใหมีการสนับสนุนการทํางาน  สรางผลงานไดมากข้ึนในเวลาที่จํากัด 2) บุคลากรมี
ขวัญกําลังใจที่ไดมีสวนรวมไดรับการยอมรับจากฝายบริหาร  มีความภาคภูมิใจ   มีความ
กระตือรือรนทํางานอยางเต็มความสามารถ  ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน 3) การมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  ชวยใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  ลดความขัดแยง  ลดการตอตานจาก
ฝายปฏิบัติ  ไดมีโอกาสรวมทํางาน  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  ทําใหลดปญหาในการทํางาน  งาน

                                                 
20

 วินัย  ดิสสงคและคณะ, การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ: บริษัท เบ็นภาษาและ
ศิลปะ, 2552), 36. 
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สําเร็จไดรวดเร็วเพราะความรวมมือจากทุกคนทุกฝาย  4) ทําใหเกิดกระบวนประชาธิปไตย  เปน
กระบวนการที่รวมมือกันแบงงานกันทํา  รวมกันรับผิดชอบ  เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน  
การรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบเปนการเพิ่มผลผลิต  เพิ่มคุณภาพงาน  ทําใหการใชทรัพยากร
ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 5) การบริหารแบบมีสวนรวม  ทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ
รวมกันทุกคนเปนสวนหน่ึงขององคกร  มีการทํางานควบคุมงานกันเอง  เปนการแบงเบาภาระของ
ฝายบริหารใหลดลง  ทําใหฝายบริหารทําหนาท่ีบริหารงานไดอยางเต็มท่ีทําใหผลงานดีขึ้น  มี
คุณภาพสูงขึ้น  แสดงถึงการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ21 

หลกัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 
 หลักการกระจายอํานาจเปนแนวคิดทางรัฐศาสตรหรือการเมืองการปกครอง แตไดมีศาสตร
สาขาอ่ืนไดนําไปประยุกตใช เชน การกระจายอํานาจด านงบประมาณ ดานบริหารธุรกิจ ดาน
อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งทําใหความหมายของการกระจายอํานาจเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคของ
การใช ดังน้ันในบทน้ีใครขออธิบายความหมายเร่ืองของการกระจายอํานาจที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ดังนี ้
 ความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 การกระจายอํานาจทางการศึกษานั้นมีผูใหความหมายหรือคําจํากัดความไวหลาย
ทรรศนะซึ่งจะขอนํามากลาวพอสังเขป ดังนี้ 
 ลาเนา และสมิท (La Noue and Smith) กลาววา การกระจายอํานาจทางการศึกษาแตเดิม
นั้นเปนการถายโอนอํานาจการตัดสินใจในภารกิจดานบุคลากร หลักสูตรงบประมาณ จาก
คณะกรรมการสวนกลางไปยังทองถิ่น 22 

 ฮูเซน และโพสเลทเวท (Husen and Postlethwaite) ใหความหมายของการกระจากอํานาจ
ทางการศึกษาวาเปนการมอบอํานาจหนาท่ี (Authority) และภารกิจ (Function) ไปยังระดับช้ันตาม
สายการบังคับบัญชาในองคการ โดยการกระจายอํานาจบริหารลงไปใหมีความอิสระ เพื่อใหเกิดการ
จัดการตาง ๆ ตามท่ีตองการ โดยมี 3 รูปแบบ คือ การกระจายอํานาจตามลักษณะกิจกรรมที่

                                                 
21 วินัย  ดิสสงคและคณะ, การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ: บริษัท เบ็นภาษาและ

ศิลปะ, 2552), 54. 
22ลาเนา และสมิท (La Noue and Smith) อางถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และคณะ,

หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับ ผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ ประภาพร, 2550), 26. 
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ใหบริการทางดานเทคนิค การกระจายอํานาจตามอาณาเขตการปกครอง และการกระจายอํานาจใน
ลักษณะดําเนินการรวมกัน 23 

 ธีระ รุญเจริญ กลาววา การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา เปนการถายโอนอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษาจากสวนกลางไปยังระดับลางหรือ
ระดับปฏิบัติ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนในทองถิ่น หนวยงานและสถานศึกษา 24 

 กลาวโดยสรุป การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาเปนการโอนอํานาจหนาท่ีในดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะตองสอดคลองกับเจตนารมณที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติไดบัญญัติไว 
 ท่ีมาของการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 ในชวงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผานมา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถเช่ือมโยงกันไดอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหหลายประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีไรพรมแดน ตลอดจนปญหาและวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
สังคม มีการแขงขันกันในดานตาง ๆ แมแตการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สําหรับ
ระหวางประเทศน้ัน จะเห็นไดจากการท่ีสถานบันการศึกษาตางประเทศมาเปดสอนในไทย หรือมี
การจัดโปรแกรมพิเศษสามารถใหนักเรียนเทศไปเรียนตางประเทศไดอยางสะดวก สิ่งเหลาน้ีจึงตอง
มีการทบทวนการพัฒนาดวยการคาดหวังท่ีจะใหการศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการกาวสูสังคมแหงการเรียนรู แตทวาระบบการศึกษาของไทยไมสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวได เพราะความไมพรอมท้ังทางดานปริมาณ (ประชาชนมีการศึกษานอย) ดานคุณภาพ
การศึกษายังตํ่าเมือเทียบกับนานาประเทศดานความเสมอภาคและสิทธิทางการศึกษายังเหลื่อมล้ํากัน
มาก ตลอดจนยังไมกาวหนาเทาท่ีควรในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  
ประการสําคัญก็คือการบริหารและการจัดการศึกษามีแบบเปนลักษณะรวมอํานาจไวที่สวนกลาง ไม
วาจะเปนงานดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ ตลอดจนการบริหารทั่วไป นับวาเปนการสวนทาง
กับการพัฒนาของกระแสโลก (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา องคการมหาชนเฉพาะกิจ,2544: 3)  

                                                 
23

 ฮูเซน และโพสเลทเวท (Husen and Postlethwaite) อางถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และ
คณะ, หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับ ผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: สีสหาย, 2550), 56. 

24 ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัด และบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา      

(กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2550), 45. 
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 ทางรอดของไทยและวิกฤติทางการศึกษาจึงจําเปนตองมีการปฏิรูปแกไขการได
แรงผลักดันจากรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 ที่ใหมีการกระจายอํานาจการ
ปกครองไปสูทองถิ่น ลํานําไปสูการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 ใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ โดยเฉพาะการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษาจากสวนกลาง
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักการแหะเหตุผล 

1. การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังระดับทองถิ่นจะสามารถพัฒนาการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขาถึง
แหลงเรียนรู 

2. มีความเชื่อวาสถานศึกษามีความสามารถจักการศึกษา วิเคราะหปญหา กําหนด
นโยบายวางแผน และบริหารหารจัดการของตนเองได 

3. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาจะสามารถ
ระดมสรรพกําลังทางการศึกษา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาแกไขปญหาซึ่งสอดคลองกับความ 

ตองการของสังคม 

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากเดิมท่ียึดครูเปนศูนยกลางมาเปนยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะจะสามารถสนองความตองบการของผูเรียน อันจะทําใหเกิดบรรยากาศ
ของวิธีประชาธิปไตยท่ีจะสงผลใหผูเรียนเกง ดี มีสุข 

5. จะสามารถเช่ือมโยงการศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนไดเปน
อยางดี25 

 
เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดจุดมุงหมาย หลักการ 
ซึ่งถือไดวาเปนยุทธศาสตรสําหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามมาตรา 4,6,7,8,9 ซึ่งใน
รายละเอียดของแตละมาตราวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 
 มาตรา 4 การศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง

                                                 
25สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสถาบันพัฒนาครูคณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับ 

ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: สีทอง, 2550), 88. 
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ความกาวหนาทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจาการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู 
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 มาตรา 6 เปนปรัชญาของการศึกษาซึ่งเปนการจัดการศึกศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
  มาตรา 7 เปนเปาหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการใหเกิดข้ึนจากกระบวนการการ
เรียนการสอน โดยมุงปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก การมีจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มี
ความภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูสากล 
ตลอดจนอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู จักพึง
ตนเอง มีความริเริมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวนตนเองอยางตอเน่ือง 

 มาตรา 8 หลักการจัดการศึกษา โดยมีการยึดหลัก 3 ประการ คือ 

 1. เปนการศึกษาตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคน
(Education for All) เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนทุกคนไดมีการศึกษาตลอดชีวิต 

 2. การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยประชาชนทุกคนมีสวนรวมใน
การศึกษา (All for Education) ตองการสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค
เอกชน องค กรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคม เขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
 3.   มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู เพื่อคุณภาพของการศึกษาเปนไปอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับวิธีชีวิต และมีการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 มาตรา 9 เปนกระบวนการจัดการศึกษาและการปรับระบบโครงสรางของการบริหาร
การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ  

1. ความเปนเอกภาพในดานนโยบาย แตมีความหลากหลายในการปฏิบัติเพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการในแตละระดับหรือแตละทองที่ 

2. การกระจายอํานาจ ในการจัดการศึกษาทุกดาน ไปสูเขตพื้นที่การศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานการศึกษา 
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3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดใหมีระบบประกับคุณภาพการศึกษาทุกดาน
และทุกประเภทการศึกษา เนื่องในการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายนั้น ตองมีมาตรฐาน
การศึกษาในแตละระดับของแตละประเภท เพื่อเปนหลักเทียบเคียง สงเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผล  

4. มีการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนา ครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง 

5. ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
6. ใหประชาชนหรือองคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ทั้งนี้พระราชบัญญัติกาศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดเนื้อหา สาระและหลักการ
ที่ชัดเจน รวมท้ังยังไดกําหนดระบบการศึกษา แนวทางในการศึกษา ระบบครู คณาอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาระบบการประกันคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา  และเทคโนโลยีใน
การศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพสังคมไทย ซึ่งปรัชญา วสารัชช เสนอแนวทางใหมีการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรรวมมือกันดําเนินการผลักดันสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีใหเกิดผล
ในการปฏิบัติ 

1. กําหนดนโยบายจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาอยางไมเสมอภาค 
เพื่อใหโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคแกประชาชนจํานวนมากท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
โอกาสแกผูดอยโอกาสในสังคมใหมากข้ึนกวาที่เปนอยู 

2. เรงรัดกระบวนการผลิตครูใหไดมาตรฐานและครูคุณภาพ ความสามารถ และมีจิต
วิญญาณของความเปนครูอยางแทจริง กําหนดมาราฐานครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการอบรมส่ัง
สอนเยาวชนไทย และกํากับดูแลโดยอาศัยองคกรวิชาชีพ และระบบบริหารบุคคล ใหครูสามารถ
รักษามาตรฐาน คุณสมบัติที่พึงประสงคไวไดอยางตอเน่ือง 

3. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู คณาจารย และบุคคล
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่จําเปนในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

4. จัดวางระบบการพัฒนาครู คาตอบแทน การใหรางวัล การลงโทษ และการควบคุม
มาตรฐานวิชาชีพใหสอดคลองกับการจัดคุณภาพการศึกษาที่มุงประโยชนตอผูเรียน 

5.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเอ้ือใหผูเรียนเกิดความสนใจเรียนรู เนื้อหา
สาระวิชาที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต รวมท้ังสนในติดตามความกาวหนา
ของวิทยาการ และการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
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6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการเรียนรูใหเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิต
ในสังคม โดยใหความสนใจกับการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และสราง
เสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู  

7. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของการเรียนรู 
8. สนับสนุนการวิจัยเพื่อแสวงหาขอมูลความตองการในการจัดหลักสูตรและความ

ตองการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาและผูรับผิดชอบการจัด
การศึกษาสามารถตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนไดอยางคลองตัวและ
ตอเน่ือง 

9. ประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องโดยนึกถึงผลท่ีเกิดตอผูเรียนและ
ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศของคนไทย 

10. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของผูเรียน โดยกําหนดระดับความรู ความสามารถของ
ผูเรียนตามเกณฑอายุ และปรับปรุงระดับความรูใหสอดคลองกับความจําเปนและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

11. ใหการสนับสนุนผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ผูเรียนที่ยากจนและผูเรียนที่ดอยโอกาส 

12. พัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองในสถานการณตาง ๆ 

13. กระตุนการมีสวนรวมของบุคคลกลุมตาง ๆไมวาจะเปนผูปกครอง ชุมชน องคการ 

14. มหาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม 

15. ระดมและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 คําวา School Based Management หรือ SBM นั้น ริเร่ิมข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวง
ทศวรรษ 1980 ตอมาไดมีการนําไปใชอยางแพรหลายในประเทศตางๆ เชน แคนนาดา นิวซีแลนด 
ฮองกง อิสราเอล ฯลฯสามารถสรางความสําเร็จในการจัดการศึกษาไดในระดับท่ีนาพึงพอใจและ
แนวคิดดังกลาวไดนํามาใชเปนแนวทางหลักในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะที่แนนอนแต ดิเรก วรรณเศียร ไดอธิบายวาไดเร่ิมใชคํา
วา “การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน” ในการวิจัยเร่ือง การกระจายอํานาจทางการบริหารและ
จัดการศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2541 และตอมา อุทัย บุญประเสริฐ ไดใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน” ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
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รูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนคําท่ีนักวิชาการ รวมทั้งบุคลากรในวง
การศึกษานิยมใชกันมากที่สุด26 
 วอลเททเตอร (Wohlstetter) ไดกลาวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการ
กระจายอํานาจการควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและสถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และในบาง
สถานศึกษาไดมีตัวแทนนักเรียนรวมเปนกรรมการดวย ใหมีอํานาจในการควบคุมสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา การท่ีผูที่มีสวนไดสาวนเสีย ไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของสถานศึกษามากข้ึน และทําใหผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนที่ยอมรับไดมาก
ขึ้น27 
 เชง (Chang) ไดกลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน  ฯลฯ โดยมารวมตัวกันเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดมีโอกาสจัดการศึกษาไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชน สงผลใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และมีความยังยืนใน
การพัฒนา28    
 จากความหมายท่ีนักวิชาการบริหารการศึกษาไดใหไวขางตน สามารถสรุปไดว า การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวคิดของการกระจายอํานาจในการจัดการและการบริหาร
การศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยใหสถานศึกษามีอํานาจ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบ และคลองตัวในการบริหารจัดการท้ังทางดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารท่ัวไปใหมากที่สุด 
 
 
 
                                                 

26อุทัย  บุญปรเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 52. 

27
 วอลเททเตอร (Wohlstetter) อางถึงใน อุทัย  บุญปรเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:    
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 23. 

28
 เชง (Chang) อางถึงใน อุทัย  บุญปรเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2542), 56. 
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แนวคิดพนืฐาน หลกัการ และรูปแบบ 
 แนวคิดเ ร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานได รับอิทธิพลจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จจากหลักการ และกลยุทธในการทํา
ใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งจะทําใหผลปฏิบัติงานมีคุฯภาพ สรางกําไร และสราง
ความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของ หลักการสําคัญ คือ การกระจายอํานาจและการสรางการ
บริหารแบบมีสวนรวมไปยังหนวยงานระดับตาง ๆ ตลอดท่ัวทั้งองคการ 
 หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การกระจายอํานาจการ
บริหารใหสถานศึกษาอยางแทจริง บุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของมี
สวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา เปนการบริหารดวยตนเองของสถานศึกษา
นอกจากน้ียังเปนการใหชุมชนมีรวมรวมจัดการศึกษา เปนการคืนอํานาจการจัดการการศึกษาใหกับ
ประชาชน  
 หัวใจสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การท่ีสถานศึกษา ไดบริหารงาน
เปนไปตามความตองการความจําเปนของสถานศึกษาเองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบ 
ดวยผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
นักเรียน ฯลฯ มีอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการไดตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยู เพื่อ
การแกปญหาและการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนใหมีสิทธิผลเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอง 
 แนวคิดสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 ประการ คือ 

 1. สถานศึกษาเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ การตัดสินสั่งการท่ีดีควรอยูที่หนวย
ปฏิบัติ ดังน้ันควรเพ่ิมอํานาจในการบริหารและการจัดการงบประมาณใหกับสถานศึกษามากขึ้น 
และลดการควบคุมจากสวนกลางลง  
 2. การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของ เปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการศึกษา ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมภายนอก หากจะ
เกิดจาการท่ีสมาชิกในสถานศึกษา และชุมชนในการรวมมือในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริการและ
การปฏิรูปงาน 
 สรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไวอยู 5 ประการ คือ  

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการศึกษา
จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด โดยมีความเชื่อวาสถานศึกษาเปนหนวย
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  

2. หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or lnvolvement) เปนการเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมไดเสีย ไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร การตัดสินใจ และ
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รวมจัดการศึกษาผูมีสวนไดสวนเสีย มีทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทน
นักเรียน การที่บุคคลเหลาน้ีไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และ
รับผิดชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน  

3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ใน
อดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลานโดยครอบครัวและชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรใน
ชุมชนเปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวมจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเพื่อให
เกิดเอกภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งเม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึนและเทคโนโลยีกาวหนาไป
อยางรวดเร็วการจัดการศึกษาสวนกลางเริมมีขอจํากัด เกิดความลาชา และไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและชุมชนไดอยางแทจริง จึงตองคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัด
การศึกษาอีกครั้ง โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว องคกนชุมชน สถานประกอบการ 
มีสิทธิในการจัดการศึกษาไดหรือดวยการมีตัวแทนชุมชน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรชุมชน ไปรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา  

4. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) ในระบบการศึกษาโดยไปมักจะ
กําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมไดมีอํานาจอยาง
แทจริง สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ันไมไดปฏิเสธเร่ืองการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายน้ันทําไดหลาย
วิธี การมีสวนกลางการทําหนาท่ีเพียงการกําหนดนโยบายและเปาหมาย และใหสถานศึกษาไดมี
ระบบการบริหารดวยตนเอง มีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
ดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง ดวยวิธีการที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองข้ึนอยูกับศักยภาพความพรอม
และสถานการณของแตละสถานศึกษา ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมท่ีทุกอยางถูกกําหนด
มาจากสวนกลางไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม  

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาท่ีกําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาไดบริหารและจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานเปนไปตามขอกําหนด หรือนโยบายของประเทศชาติ  

การศึกษาพบวามีรูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐานอยูอยางนอย 4 รูปแบบคือ  
1. รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก  (Administraitve Control SBM) 

คณะกรรมการสถานศึกษาที่ตั้งข้ึนมีบทบาทสําคัญในการเปนคณะกรรมท่ีปรึกษาของผูบริหาร 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธานคณะกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทน
ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษา) คณะกรรมการมีบทบาทใน
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การใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหาร แตอํานาจการตัดสินใจขั้นสุดทายยังอยูที่ผูบริหาร
สถานศึกษา ตัวอยาง เชน ในรัฐ Edmonton ประเทศแคนาดา และ รัฐ Taxas สหรัฐอเมริกา  

2. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) รูปแบบน้ีเกิดจากความเชื่อวา
ครูเปนผูไกลชิดนักเรียนมากท่ีสุด และเปนผูปฏิบัติการสอน ยอมจะรับรูปญหาตาง ๆ ไดดีกวา 
ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมาดกที่สุดในคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน ผูแทนครูจากสหภาพครู 1 คน ผูแทนครูเลือกโดยกลุมผูบริหาร
สถานศึกษา 2 คน และสมาชิกจาก ABC (Associaition Building Council) 1 คน บทบาทของ
คณะกรรมการเปนทั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร ตัวอยางเชน ในเขต Columbus รัฐ 
Ohio สหรัฐอเมริกา  

3.  รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) จุดประสงคของ
รูปแบบการบริหารท่ีควบคุมโดยชุมชน คือ การเพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแก
ชุมชนและผูปกครอง และเพ่ือใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจัดใหมาก
ที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองและชุมชนมากท่ีสุด ตัวอยาง 
เชน คณะกรรมการสภาบริหารสถานศึกษา (Board of Trustees) ในประเทศนิวซีแลนด 
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง 5 คน ผูแทนครู 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียน 1 
คน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประธานกรรมการมาจากกลุมผูแทนชุมชนหรือผูปกครอง 
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา คือการทําหนาที่คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา 

4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาท (Professional / Community Control SBM) 
รูปแบบนี้แนวคิดวาทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก สัดสวนของ
ผูแทนครูและผูแทนผูปกครอง/ชุมชนจะมีเทา ๆ กันในคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวอยาง เชน 
เมือง Salt Lake City รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา และประเทศสเปนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะทํา
หนาที่เปนคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา  
 สําหรับรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีปรากฏตามมาตรา 40 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะเปนแบบท่ีมีชุมชนเปนหลัก โดยมีบทบาทหนาท่ี
เปนทั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะทําหนาท่ีกํากับ สนับสนุนและ
สงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 การดําเนินงานในการสรางความสัมพันธกับชุมชน จะดําเนินงานไดหลากหลายดังนี้ 
1.การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชในครอบครัวและชุมชนเชน การละเวนจากยาเสพติด  
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การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใชยาฆาแมลง การใชเคร่ืองใชไฟฟา การปลูกผักปลอดสารพิษ 
การปลูกปารักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหลานี้เมื่อผูเรียนเรียนในสถานศึกษาแลว 
ผูสอนจะย้ําใหผูเรียนนําไปใชในครอบครัวและชุมชน และติดตอประสานงานกับผูปกครองให 
อบรมดูแลวาผูเรียนวานําความรูไปใชหรือไมอยางไรอีกดวย 

  2. สถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชนซึ่งจะขอความรวมมือจากชุมชนในดานตางๆได  
คือ 

 2.1 ขอความรวมมือในดานการเปนวิทยากรหรือเปนแหลงศึกษาหาความรู เชน ใน
ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น เชน ศิลปนพ้ืนบาน ชางทอผา ชางจักสาน ชางแกะสลัก ชางปน และชาง
ตัดผม เปนตน ซึ่งเปนแหลงศึกษาหาความรูอยางดียิ่ง จะดําเนินการไดโดยเชิญมาเปนวิทยากร หรือ
ใหผูเรียนไปศึกษาไปฝกงานกับภูมิปญญาทองถิ่นเหลาน้ี 
  2.2 ขอความรวมมือในดานทุนทรัพย วัสดุครุภัณฑจากชุมชน เชน ขอบริจาคเงินจาก
ธนาคาร บริษัทหางราน ในชุมชนเพ่ือนํามาใชจายในสถานศึกษา หรือเปนเงินทุนสําหรับผูเรียนที่
ยากจน ขอบริจาคหนังสือเคร่ืองเขียนจากสํานักพิมพ  โรงพิมพ รานจําหนายเคร่ืองเขียนแบบเรียน 
ขอบริจาคขาวสาร ผัก ผลไม ไขไก จากประชาชนในชุมชนเพื่อนํามาทําอาหารกลางวันแกผูเรียนใน
สถานศึกษา เปนตน 

 3. สถานศึกษาใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะดําเนินการไดหลากหลาย
เชนจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหกับประชาชนในชุมชน เชน การตอนติดตาตอ
กิ่งตนไม การเกษตรผสมผสาน การเล้ียงปลาในนาขาว การเล้ียงไกพันธุเน้ือ การตัดเย็บเสื้อผา การ
ทําอาหารทําขนม การใชคอมพิวเตอร การแกและซอมเคร่ืองยนต เปนตน 

3.1 ใหความชวยเหลือในดานความรูและเผยแพรความรูใหมๆแกประชาชนในชุมชน 
เชน ความรูเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแกปวดตางๆ) โรคภัยไขเจ็บตางๆ การรักษาโรค
แบบธรรมชาติบําบัด อันตรายจากยาฆาแมลงในผักผลไม การเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรม
ทางเลือก เปนตน 

3.2 จัดบริการขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  เชน สถานศึกษา
ทําหอกระจายขาว แลวถายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เปนความรูเพื่อประชาชนจะไดนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได หรืออานขาวสารความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เปนตน 

 3.3 การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะดําเนินการได
โดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ เชน ขุดลอกคู
คลองที่ตื้นเขิน ขุดคูระบายน้ํา ซอมสรางถนนเขาหมูบาน ทําความสะอาดวัดและตลาด เปนตน 
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 4. บริการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน เชนใหประชาชน
ในชุมชนใชหอประชุม ใชหองสมุด ใชหองพยาบาล ใชโรงอาหาร และใชสนามกีฬา เปนตน 

 5. การออกเย่ียมเยียนผูปกครอง และผูเรียนตามบาน  เชน เมื่อผูเรียนเจ็บปวย  หรือผูสอน
ไปแนะนําผูเรียนทําแปลงเกษตรท่ีบาน รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน รวมงานการ
ทอดกฐินที่วัด รวมงานมงคลในชุมชน เปนตน 

 6. การประชาสัมพันธสถานศึกษา  เชน จัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของ
สถานศึกษา แกผูมาติดตอสอบถามหรือใหความสะดวกแกผูมาติดตอสถานศึกษา 

7. การเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เชนในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม  
วันเปดเรียนในภาคเรียนแรกของปการศึกษา เปนตน 

8. การรายงานผลการเรียนและอ่ืน ๆ ใหผูปกครองทราบ เชน การรายงานเปนประจําวัน 
หรือการทําสมุดพกประจําตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืน ๆ 

9.การใชทรัพยากรทองถิ่นในงานวิชาการ แบงออกไดเปน 4 ขอยอย ดังนี้ 
9.1 ทรัพยากรบุคคล ไดแก นักวิชาการ ครูอาจารยจากสถานศึกษาอื่น ศิลปนพื้นบาน  

ผูอาวุโส ผูเปนปูชนียบุคคลในหมูบาน ผูปกครองนักเรียน ซึ่งนํามาใชในลักษณะขอคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะ หรือเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน เปนตน 

9.2 ทรัพยากรวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก   โสตทัศนูปกรณ   สถานศึกษาอื่น  นํามาใช 
ลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษา การรวมมือทางวิชาการ เปนตน 

9.3 ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แรธาตุ สัตวปา สมุนไพร  
ซึ่งจะนํามาใชในลักษณะเปนสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การชวยกันอนุรักษไว เปนตน 

     9.4 ทรัพยากรสังคม  ไดแก  วันสําคัญ  ศิลปะพ้ืนบาน วัฒนธรรมพ้ืนบาน  โบราณวัตถุ
สถาน ประเพณีตาง ๆ   ซึ่งจะนํามาใชไดในลักษณะใหครูอาจารย  นิสิต นักศึกษา  นักเรียนเขารวม
กิจกรรมโดยตรง  จัดนิทรรศการ การศึกษาหาขอมูลเพื่อจะไดชวยกันอนุรักษไว เปนตน29 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจ   
 องคการจะบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความ
รวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงาน   การใหความรวมมืออยางสมานฉันท นั้นบังเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ 
ผูบริหารเขาใจถึงความตองการของมนุษยและสามารถใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความม่ันใจ

                                                 
29

 ธีระ  รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2548), 52. 
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และเกิดความรูสึกท่ีจะอุทิศตนเพ่ืองานไดถูกตอง ในการศึกษาคร้ังน้ีมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมี
สวนรวม ดังนี้ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow ‘s Genral of Human Motivation)30 

 มาสโลวแบงความตองการพื้นฐาน (Basic Needs) ออกเปน 5 ประเภท คือ 

1. ความตองการทางสรีระ (Pysiological Needs) 
 หมายถึง ความตองการพื้นฐานของรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย  ความตองการ
ทางเพศและความพักผอน เปนตน   ความตองการเหลานี้เปนความตองการท่ีจําเปนสําหรับมีชีวิตอยู 
มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดเสียไมได     ถาอยูในสภาพที่ขาดจะกระตุนให
ตนมีกิจกรรม ขวนขวายที่จะสนองความตองการ 
 2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Self Needs) 
 หมายถึง ความตองการความม่ังคงความปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เปน
อิสระจากความกลัว ขูเข็ญ บังคับ จากผูอื่นและสิ่งแวดลอม เปนความตองการที่จะไดรับการปกปอง
คุนกันความตองการประเภทน้ีเร่ิมต้ังแตวัยทารกจนกระท่ังวัยชรา ความตองการท่ีจะมีงานทําเปน
หลักแหลงก็เปนความตองการเพ่ือสวัสดิภาพของผูใหญอยางหนึ่ง 
 3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ (Love and Beloging Needs)   
 มนุษยทุกคนมีความปรารถนาจะใหเปนท่ีรักของผูอ่ืน และตองการมีความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน และเปนสวนหน่ึงของหมู ทราบวาทุกคนยอมรับตนเปนสมาชิก คนที่รูสึกวาเหงาไมมีเพื่อน มี
ชีวิตไมสมบรูณ เปนผูตองการซอมประเภทน้ี คนที่รูสึกวาตนเปนที่รักและยอมรับของหมูจะเปนผูที่
สมปรารถนาในความตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมู 
  4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs) 
 ความตองการน้ีประกอบดวยความตองการที่จะประสบความสําเร็จ มีความสามารถ
ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนมีความสามารถ มีคุณคาและมีเกียรติ ตองการไดรับความยกยองนับ
ถือจากผูอ่ืน ผูที่มีความสมปรารถนาในความตองการน้ีจะเปนผูที่มีความม่ันใจในตนเอง เปนคนมี
ประโยชนและมีคาตรงขามกับผูที่ขาดความตองการประเภทน้ี จะรูสึกวาตนมีปมดอย 

 5. ความตองการท่ีรูจักตนเอง ตามสภาพที่แทจริงและพัฒนาตามศักยภาพของตน  
 มาสโลวอธิบายความตองการที่เรียกวา “Self Actualization” วาเปนความตองการที่จะ
รูจักตนเองตามสภาพท่ีแทจริงของตน กลาท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตรูจักคานิยมของ
                                                 
 

30
 Maslow, Abraham H.  Motivational and Personality (New York: Harper & Brother, 

2008), 66. 
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ตนเองมีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาท่ีจะเปนคนดีที่สุดเทาท่ีจะมีความสามารถทําได ทั้ง
ทางดานสติปญญา ทักษะ และอารมณรูสึกยอมรับตนเองทั้งสวนดีสวนเสียของตน ที่สําคัญที่สุดก็
คือการมีสติที่ยอมรับวาตนใชกลไกในการปองกันตนในการปรับตัวและพยายามที่จะเลิกใช เปด
โอกาสใหตนเองเผชิญความเปนจริงของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ โดยคิดวาเปนสิ่งท่ี “ทา
ทาย”  “นาต่ืนเตน” และมีความหมาย กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มท่ีตามศักยภาพของตน เปน
กระบวนการที่ไมมีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู มนุษยทุกคนมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองเต็มท่ี
ตามศักยภาพของตน เพราะมีนอยคนท่ีจะไดถึงขั้น “Self Actualizatio”  อยางสมบรูณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 ความตองการของมาสโลว 
  
                    3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของ ERG ของ Alderfer 
 ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของออเดอรเฟอร (Alderfer ERG theory) เปนทฤษฎีความ
ตองการ ซึ่งกําหนดตามลําดับขั้นตอน ออเดอรเฟอรไดชี้ความแตกตางระหวางความตองการใน

ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนอยาง
เต็มที่ตามศักยภาพตน Needs for Self Actuailzation 

ความตองการทางสรีระ 
Pysiological Needs 

ความตองการความม่ังคงภัยหรือสวัสดิภาพ 
Self Needs 

ความตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมู 
Love and Beloging Needs 

ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา 
Esteem Needs 
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ระดับต่ําและความตองการในระดับสูงซึ่งเก่ียวของกับความตองการของมาสโลว 5 ประเภทเหลือ
เพียง 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ความตองการในความอยูรอด [Existence needs (E) ] เปนความตองการในระดับ
ต่ําสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรมประกอบดวย ความตองการรางกายและความปลอดภัย 

2. ความตองการความสัมพันธ [Related needs (R) ] มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง 
ประกอบดวยความตองการดานสังคม ตามทฤษฎีของมาสโลวบวกดวยความตองการความปลอดภัย  

3. ความตองการความเจริญกาวหนา [Growth needs (G) ] เปนความตองการในระดับ
สูงสุดระดับขั้นตองของ ออเดอรเฟอร และมีความเปนรูปธรรมตํ่าสุด ระกอบดวยดวยสวนที่เปน
ความตองการการยกยองประกอบดวยความตองการความสําเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว 
 ออเดอรเฟอรไมเชื่อวาบุคคลตองไดรับการตอบสนองความพึงพอใจอยางสมบรูณใน
ระดับความตองการที่จะกาวหนาไปสูระดับอ่ืน เขาพบวาบุคคลจะไดรับการกระตุนโดยความ
ตองการมากกวาหนึ่งระดับตัวอยางความตองการท่ีจะไดรับเงินเดือนท่ีเพียงพอ (ความตองการความ
อยูรอด) ในขณะเดียวกันจะเกิดความตองการการยอมรับ ความพอใจ(ความตองการทางสังคม)    
และเกิดความตองการความสรางสรรคตองการความกาวหนา(ความตองการเจริญเติบโต)ยิ่งกวาน้ัน
ออเดอรเฟอร คนพบวาลําดับของประเภทความตองการจะแตกตางกันในแตละบุคคลผูประกอบการ
จะแสวงหาการยกยองนับวา(ความตองการความสัมพันธ)และมีความรูสึกสรางสรรคมีความ
ตองการความเจริญเติบโตกอนที่จะคํานึงถึงความตองการดานรูปธรรม เชน ความหิว และความ
กระหาย (เปนความตองการอยูรอด) 
 ออเดอรเฟอรยังขยายทฤษฎีมาสโลวโดยพิจารณาถึงวิธีการท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาเม่ือเขา
สามารถและไมสามารถตอบสนองความตองการของตน โดยพัฒนาหลักความกาวหนาในความพึง
พอใจ (Satisfaction-progressiontaciple) เพื่ออธิบายถึงวิธีการท่ีบุคคลมีความกาวหนาสัมพันธกับ
ลําดับขั้นความตองการเม่ือตอบสนองความความตองการในระดับตํ่ากวาได และในทางตรงขามห
หลักของกาถดถอย-ความตึงเครียด (Frustration-regessioncilple) ซึ่งอธิบายวา เมื่อบุคคลยังมีความ
ตึงเครียดในการพยายามที่จะตอบสนองความตองการในระดับสูงข้ึนและเลิกพยายามตอบสนอง
ความตองการและเปลี่ยนไปใชความพยายามท่ีจะตอบสนองในระดับตํ่ากวา ERG เห็นวาความ
ตองการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับที่สูงข้ึนหรือต่ําลงได ขึ้นอยูกับวาเขาสามารถ
ตอบสนองความตองการในระดับต่ําลงหรือความตองการในระดับสูงขึ้นไดหรือไม31 

                                                 
31 Alderfer, Clayton. P. Existence Relatedness and Growth (New York: Free Press, 

1972), 88. 
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3.3 ทฤษฎี 2 ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ 

 ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรเบริก (Herzberg s two-factor theory)เปนทฤษฎีซึ่ง
เสนอแนะวา  ความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย 2 แนวคิดคือ 1) แนวคิดท่ีมีขอบเขตจาก
ความพึงพอใจ (Satisfaction)  และไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ (Motivation) 2) แนวคิดท่ีมีความไม
พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังไมมีความไมพอใจ (No  Dissatisfaction) และไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยอนามัย (Hygiene factors) ทฤษฎีนี้ไดมีการพัฒนาโดยเฮอรเบริก ในป ค.ศ.1950-1959  และ
คร้ังแรกของป ค.ศ. 1960-1969 ทฤษฎี 2 ปจจัย ประกอบดวย 1) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ 2) 
ปจจัยการรักษาหรือปจจัยสุขอนามัยดังแผนภาพที่ 4 โดยมีรายระเอียดดังนี้                

1. ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ (Motivation factor หรือ motivators) เปนปจจัย
ภายใน (ความตองการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน (Job 

satisfiers) เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ การยกยองเปนตน 

2.  ปจจัยการธํารงรักษา (Maintenance factor) หรือ     ปจจัยสุขอนามัย (Hygience 

factor)ปจจัยภายนอกที่ปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน (Job dissatisfiers) 
การเสนอสุขอนามัยไมใชวิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ Herzberg แตเปนการปองกันความไม
พึงพอใจ ประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวกับการมาทํางานหรือการขาดงานของพนักงาน เชน นโยบาย
บรษิัท การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน คาตอบแทนในสภาพการทํางาน เปนตน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 4 ทฤษฎี 2 ปจจัย Herzberg (Herzberg s two-factor theory) 
 

ปจจัยจูงใจ (Motivators) หรือส่ิงที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Satisfierf) 
ความกาวหนาสวนตัว (Personal)  การยกยอง (Recognition)  

ลักษณะงาน(Work content)  ความรับผิดชอบ(Responsibility) 
ความสําเร็จ(Achievement)  ความกาวหนา(Advancement) 

ความพึงพอใจ
ในงาน 

Job 

satisfiers 

ปจจัยอนามัย (Hygience factor) หรือปจจัยบํารุงรักษา (Maintenance factor) 
หรือส่ิงทีท่ําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (dissatisfiers) 

นโยบายบริษัท (Company)    สภาพการทํางาน(Working conditions) 
การบังคับบัญชา (Supervision)  ความมั่นคงในงาน (Job security) 
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Intersonal relstions) คาตอบแทน (Poy) 

ความมาพึง
พอใจ 
ในงาน 

Job 

issatisfiers 
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 แผนภาพท่ี 4 ทฤษฎี 2 ปจจัยเฮอรเบริก (Herzberg’s two-factor theory) ประกอบดวย       
1)ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ (Motivation factor หรือ motivators) ที่มีผลตอการกระตุนใหเกิด
ความพึงพอใจ 2) ปจจัยการธํารงรักษา (Hygience factor) หรือปจจัยบํารุงรักษา (Maintenance 

factor) ที่มีผลตอความไมพึงพอใจในงาน 

 จากรูปที่ 4 จะเห็นวา ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรเบริก แบงการจูงใจออกเปน 2 กลุมคือ 

 กลุมที่ 1 ปจจัยเกี่ยวกับความไมพึงพอใจ (Dissatisfiers) เปนปจจัยที่อาจทําใหพนักงาน
เกิดความไมพึงพอใจในการงานได เชน ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 กลุมที่ 2 ปจจัยเกี่ยวกับงาน (Job context factors) หรือปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

(Satisfiers) เปนปจจัยจูงใจที่แทจริง  
 สําหรับทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg มีความคลายคลึงกับทฤษฎีระดับขั้นความ
ตองการของมาสโลว ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธกันไดดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางลําดับขั้นความตองการทฤษฎีของมาสโลวกับทฤษฎี 2 ปจจัย

ของเฮอรเบริก 

ความสําเร็จในชีวิต 
(Self-actulization) 

การยกยองหรือสถานะในสังคม 

(Esteem or status) 

ความผูกพันหรือการยอมรับ 
(Affiliation or acceptance) 

ความมั่นคงหรือความปลอดภัย 
(Security or safety) 

ความตองการของรางกาย 
(Physiological needs) 

ลําดับขั้นความตองการทฤษฎีมาสโลว 
(Maslow s needs hierarchy) 

งานที่ทาทาย(Challenging work) 
ความสําเร็จ (Achievement) 

ความเจริญกาวหนาในงาน  
(Growth in the job) 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความกาวหนา (Advancement) 

สถานะ (Status) 
ความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Interpersonal relations) 
คุณภาพของการควบคุม 

(Quality of supervision) 
นโยบายและการบริหารบริษัท 

(Company policy and administration) 
สภาพการทํางาน (Working conditions) 
ความมั่นคงในการทํางาน (job security) 

เงินเดือน (Salaty) 

ทฤษฎี 2 ปจจัย Herzberg 

(Herzberg s two-factor theory) 
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3.4 ทฤษฎีความตองการท่ีแสวงหา McClelland      
      ทฤษฎีความตองการท่ีแสวงหา McClelland (McClelland s acquired-needs theory) 
เปนทฤษฎีที่อธิบายความตองการของมนุษยโดยมุงท่ีความปรายรถนาท่ี  (1) ความสําเร็จ 

(Achievement) (2) อํานาจ (Power)  (3) ความผูกพัน (Affiliation) ซึ่งบุคคลมีการพัฒนาสิ่งเหลาน้ี
ขึ้นโดยเปนผลประสบการณของชีวิตหรือเปนทฤษฎีซึ่งเสนอแนะวาความตองการที่แสวงหาการ
เรียนรูโดยอาศัยชีวิตและการที่บุคคลมุงที่ความตองการเฉพาะอยางมากวาความตองการอ่ืน ๆ ดังน้ัน
ความตองการเพ่ือความสําเร็จ (Needs for achievement) จึงเปนความปรารถนาท่ีบรรลุเปาหมายซึ่งมี
ลักษณะทาทายและเยี่ยมยอด  
 ความตองการเพ่ือความผูกพัน (Needs for affiliation) เปนความปรารถนาที่จะกําหนด
ความผูกพันสวนตัวกับบุคคลอ่ืน สวนความตองการอํานาจ (Needs for power) เปนความปรารถนา
ที่จะมีอิทธิพลหรือควบคุมบุคคลอ่ืน  
 ทฤษฎีนี้แสดงใหเห็นถึงความเขาใจของความจูงใจ ซึ่งมีรูปแบบความจูงใจอยูบนความ
ตองการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ (1) ความตองการความผูกพัน (2)ความตองการอํานาจ (3) ความ
ตองการความสําเร็จ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความตองการความผูกพัน (Needs for affiliation) บุคคลที่มีความตองการขอนี้สูง
จะพอใจกับการเปนที่รัก และมีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการตอตานโดยสมาชิกกลุม
สังคม เขาจะรักษาสัมพันธอันดีในสังคม พอใจในการใหความรวมมือมากวาการแยงชิง และ
พยายามสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ตลอดจนตองการสรางความเขาใจอันดีจากสังคมท่ีเขา
เปนสมาชิกอยู  

2.  ความตองการอํานาจ  (Needs for power)  แมคคลีแลนดและทีมงานพบวามีความ
ตองการอํานาจสูง จะมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเชนน้ีจะตองการความเปน
นักพูด เปนผูตองการทํางานใหเหนือกวาคนอ่ืน เปนกลุมท่ีแสวงหา หรือคนหาวิธีการแกปญหาให 
ชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชน ชอบแขงขันเพื่อใหสถานภาพสูงข้ึน และจะกังวลเร่ืองอํานาจ
มากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

3. ความตองการความสําเร็จ (Needs for achievement) บุคคลที่ตองการความสําเร็จ
สูงจะปรารถนาอยางรุนแรงท่ีจะประสบความสําเร็จและกลัวตอความลมเหลว ตองการการแขงขัน
และกําหนดเปาหมายยายลําบากสําหรับตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยงแตไมชอบการพนัน พอใจที่จะ
วิเคราะหและประเมินปญหาท่ีรับผิดชอบเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง มีการปอนกลับในการทํางาน และ
มีความปรารถนาจะการทํางานใหดีกวาบุคคลอ่ืนตลอดจนแสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการ
คนหาวิธีการแกปญหาหรือพยายามในการรับผิดชอบในการคนหาแกไขปญหาท่ีดีที่สุด 
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 การประยุกตใชทฤษฎีความตองการแมคคลีแลนดสําหรับผูบรหิาร 

 ในการวิจัย แมคคลีแลนดผูประกอบการควรเร่ิมตนและพัฒนาแสดงความสําเร็จใน
ความตองการระดับสูงและมีสิ่งกระตุนดานอํานาจ สวนผูบริหารจะแสดงความตองการอํานาจแต
ตองการอํานาจหนาที่และความรักความผูกพันต่ํา 
 นอกจากน้ี แมคคลีแลนดยังพบรูปแบบการจูงใจความสําเร็จที่ชัดเจนท่ีสุด ในบริษัท
ขนาดเล็กซึ่งบริษัทมีความจูงใจดานความสําเร็จสูงมาก  ในขณะท่ีพบวาบริษัทขนาดใหญผูบริหาร
ระดับสูงจะมีการจูงใจดานความสําเร็จสูงมาก ในขณะท่ีพบวาบริษัทขนาดใหญผูบริหารระดับสูงจะ
มีการจูงใจดานความสําเร็จระดับปานกลาง และมีความตองการในความมีอํานาจและความผูกพันสูง 
สวนผูบริหารระดับสูงจะมีการจูงใจดานความสําเร็จสูงกวาประธานบริษัท 32     
 
ทฤษฎคีวามคาดหวงั 
  ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) เปนทฤษฎีซึ่งเสนอวาบุคคลจะมีพฤติกรรมโดย
ถือเกณฑความนาจะเปนในการรับรู ซึ่งจะทําใหเกิดการใชความพยายาม เพื่ อนําไปสูผลลัพธที่
ตองการ ตลอดจนขึ้นกับวิธีการมองถึงคุณคาที่เปนผลลัพธนั้น 

 ทฤษฎีความคาดหวังจะเก่ียวของกับ 3 ประการตามข้ันตอน คือ (1) การใชความพยายามใน
การทํางานของพนักงาน (2) การปฏิบัติงาน (3) ผลลัพธที่เกี่ยวของกับงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความ
คาดหวังใน 2 ลักษณะคือ (1)ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายาม (2) ความคาดหวัง
ผลลัพธจากการปฏิบัติงาน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 McClelland. D. C . The Achieving Society (New York: D. Van Nostrand Company, 

1997), 58. 
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การใชความพยายาม(Effort) 
การใชความพยายามในการ
ทํางานของพนักงาน (People 
exert work effort) 

การปฏิบัติงาน 

(Task performance) 
ผลลัพธที่เกี่ยวของ

กับงาน 

(Work-related  

outcomes) 
(+) 
(+) 
(+) 
(-) 
(-) 

 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 6 ทฤษฎีความคาดหวัง 

 สวนที่ 1 ความคาดหวังผลปฏิบัติงานจากความพยายาม(Effort-performance expecting) 
เปนสวนประกอบสวนที่หน่ึงของทฤษฎีความคาดหวังท่ีเกี่ยวของกับความนาจะเปน ความคาดหวัง
ความปฏิบัติงานจากความพยายามเปนสวนที่แสดงถึงความพยายามในดานตาง ๆ ที่จะสงผลตอการ
ปฏิบัติงานพนักงานจะพิจารณาวาเขามีความสามารถท่ีจะบรรลุการปฏิบัติงานโดยใชความพยายาม
สวนตัวหรือไม ถาเขาไมเชื่อวาเขาพยายาม สวนตัวจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานในระดับสูงแลวก็จะ
ทําใหความคาดหวังในการปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่าผูบริหารสามารถกระตุนใหพนักงานเกิดความ
คาดหวังจากการพยายามในการปฏิบัติงานสูงโดยจัดการฝกอบรมใหการสนับสนุนพนักงาน 
ตลอดจนการกําหนดเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน เปนตน 
 สวนที่ 2 ความคาดหวังผลลัพธจากการปฏิบัติงาน (Performance-outcome expecting) 
เปนสวนที่สองของสมการความคาดหวัง โดยตอเนื่องมาจากความคาดหวัง ผลการปฏิบัติงานจาก
ความพยายาม (Effort-performance expectancy) กลาวคือ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการประเมิน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและรางวัล พนักงานจะพิจารณาผลลัพธที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานนั้น พนักงานจะถามวาถาเขาทํางานสําเร็จเขาจะไดรับรางวัล (ผลลัพธ) อะไร ซึ่งเปน
ความคาดหวังจากการใชความพยายามในการทํางาน เมื่อบุคคลรูวาความพยายามของเขาจะนําไปสู

ลําดับที่ 1 ลําดับท่ี 2 

ลําดับท่ี 3 

ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจาม
ความพยายาม 

(Effort-performance expectancy) 
- การเลือกคนท่ีมา

ความสามารถ 

- ฝกอบรมใหการสนับสนุน
คนงาน 

- การกําหนดเปาหมายใน
การทํางานท่ีชัดเจน 

ความตาดหวังผลลัพธจากการปฏิบัติงาน 
(Performance-outcome expectancy) 
การใชเครื่องมือ 

(Instrumentality) 
รางวัล คาตอบแทนการกําหนดรางวัล
จากผลงานการใหรางวัลตาม
สถานการณ 

คุณคาความพรอมในผลลัพธ 
(Performance-outcome 

expectancy) 
กําหนดความตองการและจัดรางวัล
ใหสอดคลองกับความตองการนั้น 
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ผลลัพธที่ตองการ เขาจะพยามปฏิบัติงานไมใหพลาดเพื่อใหผลลัพธตามท่ีเขาตองการ ดังน้ันผู
บริการจะตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับความตอเนื่องจากภายในระหวางการปฏิบัติงานและผลลัพธจะ
ใหรางวัลในเวลาและใหคํามั่นสัญญาสําหรับผูที่มีการปฏิบัติงาน เปนตน   
 สวนท่ี 3 คุณคาความพอใจในผลลัพธ (Valence of outcomes) หมายถึง คุณคาของความ
พึงพอใจผลลัพธที่เปนไปไดของแตละบุคคลจากการปฏิบัติ หรือคุณคาความพึงพอใจท่ีคาดไว
ลวงหนาวาจะไดรับ แตถาองคการและสมาชิกขององคการจะตองการผลลัพธ ผลลัพธทั้งหมด
อาจจะจูงใจไมเทากัน บางคนอาจจะมองวาตองการผลลัพธที่มีลักษณะเฉพาะ แตบางคนอาจไมคิด
เชนนั้น ทําใหบุคคลศึกษาคุณคาหรือสวนประกอบของผลลัพธ บุคคลจะมีการคาดหวังความพึง
พอใจลวงหนาของแตละผลลัพธซึ่งคาดวา คุณคาความพึงพอใจในผลลัพธ เมื่อผลลัพธเปนท่ีนาพึง
พอใจคุณคาความพึงพอใจจะเปนบวก แตเมื่อผลลัพธไมเปนท่ีนาพึงพอใจ คุณคาความพึงพอใจจะ
เปนลบ และเม่ือผลลัพธที่มีลักษณะเปนที่นาพึงพอใจและไมนาพึงพอใจความพึงพอใจในผลลัพธ
จะเทากับศูนย 
 จากรูป  แสดงทฤษฎีความคาดหวังซึ่งแสดงวา   บุคคลจะมีการกระทํา  เพื่อตอบสนอง
ความตองการเขามีความคิดวา ความพยายามจะนําไปสูการปฏิบัติงาน ถาไมสามารถเกิดความ
พยายามดวยตนเองไดอาจสนับสนุนโดยการฝกอบรม การใหการสนับสนุน การกําหนดเปาหมาย
การทํางานท่ีชัดเจน เปนคน (2) เขาคิดวา การจะนําไปสูผลลัพธ ไดแก รางวัล คาตอบแทน ซึ่ง
อาจจะเปนรางวัลที่กําหนดข้ึนมาจากผลงาน หรือการใหตามเหตุการณ (3) เกิดคุณคาความพอใจใน
ผลลัพธ (Anticipated satisfaction หรือ valence) ถาตองการใหคุณคาในผลลัพธเปนบวกจะตอง
อาศัยกําหนดความตองการและจัดรางวัลใหสอดคลองกับความตองการ 
 ตัวอยางประกอบทฤษฎีความคาดหวัง (1) ผูบริหารระดับสูงตองการใหบริษัทมียอดขาน
สูงจึงต้ังรางวัล (การเลื่อนตําแหนง)ใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานใชความพยายามในการขายให
ถึงยอดที่บริษัทตองการ (ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายาม) (2) สวนพนักงานก็เกิด
ความคาดหวังท่ีจะไดรางวัลนั้นจึงตองพยายามในการปฏิบัติงาน (ความคาดหวังผลลัพธจากการ
ปฏิบัติงาน) (3) เมื่อพนักงาน ก.ใชความพยายามขายจนถึงยอดขายที่บริษัทกําหนดจึงไดรับการ
เลื่อนตําแหนง (คุณคาความพึงพอใจในผลลัพธ) ซึ่งเปนท่ีพึงพอใจจึงมี  ความพอใจในผลลัพธเปน
บวก (Positive valence) สําหรับพนักงาน ก. แตในทางตรงขามถานาย ก. ไดรับเลื่อนตําแหนงแต
ตองไปขายอีกผลิตภัณฑหน่ึง ซึ่งตองใชความพยายามอยางมากในการหาลูกคา หรือตองหาลูกคา
ใหมทั้งหมด หรือเกิดความตึงเครียดในการทํางาน จากผลลัพธสองประการน้ีทําใหเขาไมพึงพอใจ 
ดังน้ัน พนักงาน ก. ก็จะมีคุณคาความพอใจในผลลัพธเปนลบ (Negative valence) พนักงาน ก. ถูก
กระตุนใหใชความพยายามที่จะทํางาน แตถาผลลัพธเปนลบ นาย ก . จะไมรูสึกจูงใจใหทํางาน 
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(Alderfer) McClelland ไดแสนอแนะวา ความตองการจะแตกตางจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่ง และทําใหเกิดผลคือความพอใจในผลลัพธจะนําไปสูผลลัพธที่แตกตางกัน เพราะความ
แตกตางกันของแรงงานในปจจุบัน และความตางกันในคุณคาความพอใจในผลลัพธ สําหรับ
ผูบริหาร ควรพิจารณาวาพนักงานไดรับคุณคาความพอใจในความเหมาะสมกับการคาดหวังของ
พนักงานหรือไม33              
                                                                                                                                                                      
ทฤษฎกีารมีส่วนร่วมของสวอนเบอร์ก(Swansburg)   

    สวอนเบอรก(Swansburg) ไดแบงองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังนี้ 
     1. การไววางใจกัน (Trust) การไววางใจกันเปนปรัชญาพื้นฐานของการมีสวนรวม  
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณเรียบรอย  หากไดรับการ
ยอมรับ ความไววางใจจากผูบริหาร 
 2. ความยึดม่ันผูกพัน (Commitment) บุคคลไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน
ตองการความยึดม่ันผูกพัน ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือและฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน  
ผูปฏิบัติงานตองมีโอกาสไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหาร  ประสบการณในการเขามามี
สวนรวม  จะทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันโดยไมทําใหเกิดโทษ 
 3. การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (Goals & Objectives) การต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกันระหวางผุบริหารและผูปฏิบัติงาน  รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเปาหมายของ
องคกร ยอมจะขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  ถาทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน  มีการ
ทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน  มีความรับผิดชอบรวมกัน 

 4. ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน(Autonomy)การรับผิดชอบงานท่ีชัดเจนจะ
ชวยใหการทํางานมีความคลองตัวมากกวาการทํางานท่ีตองรออีกฝายในการบริหารจัดการงานท่ี
ไดรับมอบหมาย34 

 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยแบงออกเปนปจจัยหลัก ๆ 2 
ปจจัย คือ  

                                                 
33

 McClelland. Davit. C . The Achieving Society (New York: Van, 1997), 58. 
 34 Russell  C. Swansburg, Management  and  Leadership  for  Nurse  Managers 

(Boston: Jones  and  Bartlelt  Publishers, 2008), 391 – 393. 
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 1. ปจจัยทางบุคคลและทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยเพศ อายุ ภูมิลําเนา  ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส สถานภาพในครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได สถานท่ีทํางาน 
และระยะเวลาในการประกอบอาชีพในชุมชน 
 2.  ปจจัยทางสังคมประกอบดวย ความตองการเกียรติที่ยกยองจากบุคคลอ่ืนการไดรับ
การชักจูงจากผูนําในชุมชน การไดรับการชักจูงจากเพื่อนบาน การไดรับการชักจูงจากเจาหนาท่ีใน
โครงการ ความตองการการเปนกลุมเปนพวกเคยมีกิจกรรมแกปญหารวมกันมากอนการคํานึงถึง
ผลประโยชนตอบแทน ความสัมพันธทางสังคมที่ดีของคนในชุมชน 
 นริทรชัย พัฒนพงศา แบงปจจัยที่มีตอการมีสวนรวม ดังนี้ 

1. ลักษณะขององคการ โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ หากองคการท่ีมีโครง 

สรางใหญการปฏิบัติมาก เชน ระบบราชการ จะเปนอุปสรรคในการมีสวนรวมได 
2. นโยบายที่ขาดความชัดเจน จะทําใหบุคลากรไมแนใจเปาหมายแนวทางปฏิบัติ จึง

เกิดความลังเลที่จะเขาไปมีสวนรวม 

3. ภาวะผูนําซึ่งถาหากวาผูนําเช่ือวา ผูใตบังคับบัญชาเปนผูไมมีศักยภาพไมมีความ 

กาวหนาขาดความกระตือรือรนในการทํางานจําสําเร็จได    ตองควบคุมภาวะผูนําประเภทน้ีจะเปน
อุปสรรคในการมีสวนรวม 

4. ลักษณะงานซึ่งหากวางานท่ีทําสามารถทําใหสํา เร็จไดดวยตนเองเชนงานใน
หองทดลอง ลักษณะงานเชนนี้จะทําใหบุคลากรไมเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวม 

5. ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถาหากบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาที่สูง อยูในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีสวนรวมมากกวา
บคุลากรที่มีการศึกษาที่ต่ํากวา และหนาที่ความรับผิดชอบที่นอยกวาดวย35 

 สรุปความไดวา การมีสวนรวม หมายถึงการใหบุคคล ทุกระดับท่ีมีสวนเก่ียวของใน
กิจกรรมนั้น ๆ เขามามีสวนรวมในมุกข้ันตอนท้ังในการรวมคิด  รวมวางแผน รวมตัดสินใจ  รวม
ปฏิบัติ และรวมประเมินผล ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  โดยมีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอการมีสวน
รวม ไมวาจะเปนอายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายได รวมทั้งความรูและทัศนะ
ของบุคคลท่ีมีกิจกรรมตอนั้น ๆ ก็มีผลตอการมีสวนรวมดวยเชนกัน 

                                                 
35นริทรชัย พัฒนพงศา. แนวทางการมีสวนรวม (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  2547), 55 – 57. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 
 การมีสวนรวมในการบริหารงานและการจัดการศึกษา  หมายถึง  การท่ีบุคคลและคณะ
บุคคลเขามาชวยเหลือ  สนับสนุน ทําประโยชน หรืออาจมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือ
กระบวนการการบริหารใน  4  ดาน  คือ 
 1. ดานบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารงานและจัดการศึกษาเก่ียวกับการอนุมัติ
จัดทําหลักสูตร  แบบเรียน อุปกรณการศึกษาการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา  การอนุมัติให
เอกชนดําเนินในการจัดพิมพเผยแพรหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทองถิ่นท่ีสถานศึกษา
จัดทําหรือพัฒนาข้ึน  การอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมประจําปของ
สถานศึกษา  การกํากับติดตามดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  การกําหนดนโยบายหรือแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 2. ดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง การบริหารงานและจัดการศึกษาเก่ียวกับการ
พิจารณาและอนุมัติการดําเนินงานบุคคลของสถานศึกษาตามท่ีผูบริหารเสนอ  ไดแก  การสรรหา
บรรจุและแตงต้ังบุคลากร  การพิจารณาความดี  ความชอบ  การใหขอเสนอแนะในการแตงต้ัง
ผูบริหารสถานศึกษาและการพิจารณาใหความเห็นในการโอน  ยาย  บุคลากร 

 3. ดานบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การบริหารงานและจัดการศึกษาเก่ียวกับการอนุมัติ
การจัดต้ังและบริหารงบประมาณในสวนของสถานศึกษา  การอนุมัติการบริหารงานการเงิน  และ
พัสดุของสถานศึกษาและการจัดหางบประมาณสนับสนุนโดยระดมจากประชาชน  องคกรตางๆใน
ชุมชนและสังคม 
 4. ดานการบริหารท่ัวไป  หมายถึง  การบริหารงานและจัดการศึกษา   เกี่ยวกับการให
ความเหน็ชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน  การให
ความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  ของสถานศึกษาและการแตงต้ังท่ีปรึกษา
และหรืออนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 

 สรุปไดวา  การใหความรวมมือของชุมชนเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษา
และในความรวมมือที่แทจริงแลวจําเปนตองใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการคิดและตัดสินใจ
ทั้งในดานบริหาร  วิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  และหลักการบริหารทั่วไป 

 
กระบวนการบริหารโดยผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวม 
 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  
ไดแก 
 1.  มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  ไดแก  การ
แสดงความคิดเห็นในการประชุมผูปกครองนักเรียน  แสดงความคิดเห็นผานการตอบแบบสอบถาม  
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ความคิดเห็นเพ่ือนําขอมูลไปประกอบการพิจารณากําหนดเปาหมายการพัฒนา  การเสนอแนะจาก
กรรมการมาใหคําปรึกษาหารือพูดคุยกับผูบริหาร  คณะครู 
 2.  มีสวนรวมปฏิบัติงาน  อันไดแก  การใหผูปกครองนักเรียนและชุมชน  เชน  รวมชวย
จัดการแสดงของนักเรียน  รวมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน  รวมเปนคณะกรรมการจัดงานหา
รายไดพัฒนาโรงเรียน  จัดกิจกรรมศิษยเกา  เปนหมูคณะกรรมการสมาคมผูปกครองนักเรียนและครู  
เปนตน 
 3.  มีสวนรวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและคณะครู  ไดแก  การ
ตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนที่ครูรายงานใหทราบเปนระยะ ๆ  รวมประเมินผลคุณภาพ
ภายในโรงเรียน  รวมเปนคณะกรรมการ  และเปนผูประเมินโดยตอบแบบสอบถาม  เปนตน 
 4.  มีสวนรวมรับผิดชอบ  ชวยเหลือสนับสนุน  ปรับปรุงงานทุก ๆ  ดานของโรงเรียน  เชน  
รวมจัดกิจกรรมนักเรียน  ดานสุขภาพอนามัยนักเรียน  สนับสนุนทรัพยากร  วัสดุ  และเงิน  เปนตน 
 
เทคนิควิธีการเสริมสรางพลังการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ 
 ในการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ทุกฝายมีการทํางานกันทุกขั้นตอนตั้งแตวางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินผลและตรวจสอบ  และการปรับปรุงงาน  งานท่ีทํายอมมีความซับซอน  มี
ปญหาบาง  เพื่อใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความเรียบรอย  ราบร่ืน  ประสบความสําเร็จ  
ผูรายงานจึงใชเทคนิควิธีการเสริมสรางพลังในการมีสวนรวม  ดังนี้ 
 1. การใชเทคนิคการบริหารโดยองคคณะบุคคล  ที่เปดโอกาสใหผู เกี่ยวของคือ  ครู  
กรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  ไดแก  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  เพื่อใหเกิดความรอบคอบ
เปนการสรางการยอมรับ  เปนการเสริมสรางพลังท่ีเขมแข็ง  เปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ  
เพราะการบริหารแบบองคกรคณะบุคคลชวยใหเกิดพลังความคิดรวมกันทํางาน  รวมกันพัฒนา   
 2. การใชกระบวนการประชาธิปไตยเสริมสรางพลังของการมีสวนรวมใหเกิดประสิทธิภาพ 
โดยเนนวิถีชีวิตประชาธิปไตย  สงเสริมใชคุณธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรมในการทํางาน
รวมกัน และการใชรูปแบบประชาธิปไตย ในการดําเนินการ เชน รูปแบบคณะกรรมการ และการ
ประชุม  สงผลใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดเห็น รวมพลังสรางสรรคตาม
สําเร็จของงานไดเปนอยางดี 
 3.  การใชเทคนิคการทํางานรวมกันเปนทีม เปนการสรางความสัมพันธในการทํางานใหดี
ขึ้น  จึงเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งมีทีมหลากหลาย ทํางานรวมกัน ทีมจะพา
สมาชิกใหรวมมือกันสูความสําเร็จตามความรับผิดชอบ 
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 4.  การใชเทคนิคกลุมสรางคุณภาพ  กลุมสรางคุณภาพท่ีนํามาใชเสริมสรางหลักการมีสวน
รวมโดยใหบุคลากร หรือสมาชิกไดรวมกลุมขนาดเล็ก   โดยรวมแบบอิสระ   ตามความรู
ความสามารถไดรวมกันทํากิจกรรมเดียวกันการแกปญหาและปรับปรุงอยางตอเนื่องท้ังการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน  เพื่อเร่ิมขีดความสามารถที่สงผลตอความสําเร็จของตน 
 5.  การใชเทคนิคการบริหารคุณภาพทั้งองคกรโดยนําหลักการสําคัญของการบริหาร
คุณภาพทั้งองคการมาใช เสริมสรางพลังการมีสวนร วมให เกิดพลังรวมกันบริหารให เกิด
ประสิทธิภาพ ไดแก ใหสมาชิกมุงม่ันตอคุณภาพของโรงเรียนโดยภาพรวมท้ังโรงเรียน ใหเกิดการ
รับรู  เขาใจลึกซึ้งและเกิดจิตสํานึกทั่วทุกคนใหตั้ง เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคือ ชื่นชม
ความกาวหนา  หรือความสําเร็จ  ปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 6.  การใชหลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  เสริมสรางพลังการมีสวนรวม  ไดแก  
หลักการกระจายอํานาจสูหนวยยอย  หลักการมีสวนรวม  ตัดสินใจรวมเปนเจาของโรงเรียนรวม
รับผิดชอบจัดการศึกษา หลักการคืนอํานาจใหชุมชนในบางสวน เชน การใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค  เปนตน หลักการบริหารตนเองของหนวยงานยอยภายในโรงเรียน เชน การ
บริหารงานอาหารกลางวันนักเรียนและหลักการตรวจสอบและถวงดุลควบคุมดูแลกันเอง จาก
หลักการนี้ทําใหเกิดความเช่ือมั่นวาการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหเกิดประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรียน 
 
ผลของการดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวม 
 การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหเกิดความรวมมือรวมพลังความสามัคคีการทํางานเปน
ทีม  เปนกลุม  ทําใหมีการสนับสนุนการทํางาน  สรางผลงานไดมากข้ึนในเวลาท่ีจํากัด 
 2. บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ไดมีสวนรวมไดรับการยอมรับจากฝายบริหารมีความภาคภูมิใจ  
มีความกระตือรือรนทํางานอยางเต็มความสามารถ  ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น 
 3.  การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  ชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ลดความขัดแยง  ลด
การตอตานจากฝายปฏิบัติ  ไดมีโอกาสรวมทํางาน รวมคิด รวมตัดสินใจ ทําใหลดปญหาในการ
ทํางาน  งานสําเร็จไดรวดเร็วเพราะความรวมมือจากทุกคนทุกฝาย 
 4. ทําใหเกิดกระบวนประชาธิปไตย  เปนกระบวนการที่รวมมือกันแบงงานกันทํา  รวมกัน
รับผิดชอบ  เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน  การรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบเปนการ
เพิ่มผลผลิต  เพ่ิมคุณภาพงาน  ทําใหการใชทรัพยากรประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
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 5. การบริหารแบบมีสวนรวม  ทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกันทุกคนเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร มีการทํางานควบคุมงานกันเอง  เปนการแบงเบาภาระของฝายบริหารใหลดลง  ทําให
ฝายบริหารทําหนาท่ีบริหารงานไดอยางเต็มท่ีทําใหผลงานดีขึ้น  มีคุณภาพสูงข้ึน  แสดงถึงการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ36 

กลยุทธการตลาด 
 
 ในขณะท่ีโลกยางเขาสูสหัสวรรษใหม การเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวเราไดเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
เกิดขึ้นตลอดเวลา องคการทั่วโลกตางใหความสําคัญแกการตลาด เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได การตลาดคือหัวใจของการดําเนินธุรกิจ ไมวาผลิตภัณฑจะมีลักษณะ และ
คุณภาพดีเลิศขนาดไหน ถาองคการธุรกิจมิไดดําเนินหนาท่ีทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความสําเร็จก็ยอมจะไมบังเกิดขึ้นแกองคการธุรกิจดังกลาวแนนอน 
 
ความหมายของกลยุทธการตลาด 
 จากการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการตลาด ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 แลมบ  แฮร และแมคดาเนียล (Lamb, Hair and McDaniel) ไดกลาววา กลยุทธการตลาด 
หมายถึง การนํากลยุทธเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการกําหนด
ราคา มาประสมกันเปนหน่ึงเดียว จัดทําข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาด
เปาหมายและทําใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย37 

 คอตเลอร และอารมสตรอง (Kotler and Armstrong) ไดกลาววา โปรแกรมการตลาดที่มี
ประสิทธิผลจะผสมผสานปจจัย พื้นฐานของสวนประสมการตลาดเขาดวยกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ทางการตลาดของกิจการโดยการสงมอบคุณคาใหแกผูบริโภค  ดังน้ันสวนประสมการตลาดจึง
ประกอบไปดวยชุดเคร่ืองมือ กลวิธีของกิจการเพื่อสรางตําแหนงที่เขมแข็งในตลาดเปาหมาย38  

 สุวสา  ชัยสุรัตน ไดกลาววา  กลยุทธการตลาดในการดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัย
ตาง ๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานทางการตลาดจะมีปจจัย 2 อยาง คือ 
ปจจัยภายในของกิจการ ผูบริหารหรือผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของ
                                                 

36 วินัย  ดิสสงคและคณะ.การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร: เบ็นภาษาและ
ศิลปะ,2552), 84. 

 37 Lamb, Charles W., Joseph F.Hair and Carl. McDaniel,  Marketing  (USA.: South-

Western College Publishing, 2000), 23. 

 38 Kotler and Armstrong,  Principles  of Marketing (New Jersey:  Prentice-Hall, 2007), 26. 
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กิจการ คือ สวนประสมการตลาด ปจจัยภายนอก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ
ไมสามารถควบคุมได  ดังน้ัน  ตองปรับปจจัยภายในใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก  เชน 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง คูแขงขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี39 

 ธงชัย  สันติวงษ  ไดกลาวถึง  กลยุทธการตลาด หมายถึง การประสมท่ีเขากันไดอยางดีเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันของการกําหนดราคา  การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการ
จัดจําหนาย ไดมีการจัดออกแบบ เพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ีตองการ40 

 พิษณุ จงสถิตวัฒนาไดกลาววา กลยุทธการตลาด เปนเคร่ืองมือโดยตรงสําหรับการวางแผน
งานทางการตลาด และเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางการตลาด41 

 เสรี  วงษมณฑา ไดกลาววา กลยุทธการตลาด หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได  และผูบริโภคยินดีจาย
เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา 

เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูบริโภค ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิด
พฤติกรรมอยางถูกตอง42 

 สุดาดวง   เรืองรุจิระ  ไดกลาวถึงกลยุทธการตลาดวา  องคประกอบที่สําคัญในการ
ดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได  กิจการธุรกิจตองสรางสวนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  (product)  การจัด
จําหนาย  (place)   การกําหนดราคา (price)  การสงเสริมการตลาด (promotion)  เราสามารถเรียก
สวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่งวา 4P’s สวนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน  
P  แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธโดย
เนนน้ําหนัก P ใดมากกวากัน  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค43 

 ฉัตยาพร  เสมอใจ ไดกลาววา กลยุทธการตลาดเปนองคประกอบที่สําคัญในการตอบสนอง
ตอตลาดไดอยางเหมาะสม  โดยเร่ิมตนที่ธุรกิจตองมีสิ่งที่จะนําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑ  ทําการ
                                                 

39 สุวสา  ชัยสุรัตน, หลักการตลาด  (กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิต, 2550), 87. 
 

40
 ธงชัย สันติวงศ, การตลาดสําหรับนักบริหาร (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2551), 67. 

 
41

 พิษณุ  จงสถิตยวัฒนา, การบริหารการตลาด: การวิเคราะห กลยุทธ และการตัดสินใจ 

(กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), 68. 
 42 เสรี  วงษมณฑา,  กลยุทธการตลาด  การวางแผนการตลาด  (กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซ 
แท็กซ, 2552), 66. 
 

43 สุดาดวง   เรืองรุจิระ, หลักการตลาด (กรุงเทพฯ: ยงพลเทรดด้ิง, 2553), 94. 
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ตั้งราคาที่เหมาะสม  และการนําสงถึงลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการบริหารชองทางการจัด
จําหนายและหาวิธีสื่อสารเพ่ือที่จะแจงขาวสารและกระตุนใหเกิดการซื้อดวยการทําการสงเสริม
การตลาด  ซึ่งกลยุทธเหลานี้ถือเปนเคร่ืองมือทางการตลาด44   
 ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป ไดกลาววา กลยุทธการตลาดของธุรกิจโดยท่ัวไปประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด แตถาเปนธุรกิจบริการจะมีสวนประสม
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน คือ พนักงานงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งตางๆ ภายในสํานักงาน รวม
เรียกวา 7 P’s45 

  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการ 

              การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการท่ีจะ
เลือกใชกลยุทธการตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้น จะตองสรางสรรคสวนประสมทาง
การตลาดขึ้นมาในอัตราสวนท่ีพอเหมาะกัน ซึ่งในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดหรือ 4P’s 

นั้น ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑของธุรกิจบริการ ไดแก บริการท่ีเสนอเพ่ือสนอง ความ
ตองการของลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางของตัวสินค าและสิ่งท่ี
จัดเตรียมไวบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทาน้ัน แตยัง
ตองการประโยชนหรือคุณคาอ่ืนที่จะไดรับจากการซื้อสินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย 
องคประกอบผลิตภัณฑประกอบดวย 

 1.1 ประโยชนหลัก หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑที่เตรียมไวใหกับผูบริโภค
ไดรับโดยตรง ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได เชน สินเชื่อเคหะมีประโยชน
พืน้ฐานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตองการท่ีอยูอาศัย 

 1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑพื้นฐาน หมายถึง ลักษณะผลิตภัณฑที่ผูบริโภค
สามารถรับรูได ไดแก คุณภาพ ตราสินคา 
 1.3 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีผูซื้อคาดหวังวาจะ
ไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจ

                                                 
44 ฉัตยาพร  เสมอใจ,  การจัดการและการตลาดบริการ  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น, 

2554), 46. 
 45 ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป,  หลักการตลาด (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพทอป, 2553), 33. 
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ของลูกคาเปนหลัก เชน ความประทับใจในการรับบริการจากพนักงานธนาคาร การใหคําอธิบายที่
ชัดเจนในการเขารับบริการ 

 1.4 ผลิตภัณฑควบ หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติม หรือบริการท่ีผูซื้อจะไดรับควบคูกับ
การซื้อสินคาประกอบดวย บริการกอนและหลังการขาย 

 1.5 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือสนองความตองการของลูกคาในอนาคต เชน สินเช่ือเคหะไดเพิ่ม
โครงการอัตราดอกเบ้ียคงที่ 3 ป ใหกับลูกคาธนาคาร 

 2. ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจ
ซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 1) คุณคาท่ีรับรู ในสายตาของผูบริโภค ซึ่งตอง
พิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 2) ตนทุนสินคา
และคาใชจายที่เกี่ยวของ 3) ภาวการณแขงขัน 4) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ 

 3. การจัดจําหนาย ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรก คือ การเลือกทําเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการ
มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีที่ผู
ใหบริการจัดไว เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่เขามาใหบริการ ดังน้ัน
สถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุด และ
คํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงขันดวย โดยความสําคัญของทําเลที่ตั้ง จะมีความสําคัญมากนอยแตกตาง
กันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภท 

 ในสวนของชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึง
องคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลางในการจําหนาย และ
ลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริการนั้น 

 4. การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขายเพื่อสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และ                   การ
ติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือ
หลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน(Integrated Marketing 

Communication – LMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ดังน้ี 

 4.1 การโฆษณา เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคการและผลิตภัณฑ บริการ 
หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการคือผูผลิตหรือผูจําหนายสินคา กับกลุมผูรับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 
ขาวสารจํานวนมาก ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบการแจงขาวสารการจูงใจใหเกิ ดความตองการ หรือ         
การเตือนความทรงจํา 
 4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารจากผูสงขาวสารไปกับผูรับ
ขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะสามารถรับรูและ
ประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ 1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงาน      

2) การจัดการหนวยงานขาย 

 4.3 การสงเสริมการขาย เปนเคร่ืองมือระยะสั้นเพ่ือกระตุนการตอบสนองใหเร็วขึ้น เปน
งานท่ีเกี่ยวของกับการสราง การนําไปใช และการเผยแพรวัสดุและเทคนิคตาง ๆ โดยใชเสริมกับ      
การโฆษณา และชวยเสริมการขาย การสงเสริมการขายอาจจะทําโดยวิธีการทางไปรษณีย แค็ตตาล็อก 
สิ่งพิมพจากบริษัทผูผลิต การจัดแสดงสินคา การแขงขันการขาย และเคร่ืองมือขายอ่ืน ๆ โดยมี
จุดมุงหมาย คือเพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขาย ผูจําหนาย และผูขายใหขายผลิตภัณฑ 
และเพ่ือใหลูกคาตองการซื้อผลิตภัณฑยี่หอนั้นทําใหการขายโดยใชพนักงานขายและการโฆษณา
สามารถไปไดอยางดี เพราะการสงเสริมการขายเปนการใหสิ่งจูงใจพิเศษ 

 4.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา บริการ 
หรือนโยบายบริษัท โดยผานสื่อซึ่งอาจไมตองมีการจายเงินหรือจายเงินก็ได การใหขาวเปนสวนหน่ึง
ของการประชาสัมพันธ 
 สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ
องคการหรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนตาง ๆ หรือเผยแพรขาวสารท่ีดี การสราง
ภาพพจนที่ดี โดยการสรางเหตุการณหรือเร่ืองราวที่ดี 
 4.5 การตลาดทางตรง เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง
โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิด
การตอบสนองในทันที ประกอบดวย 1) การขายทางโทรศัพท 2) การขายโดยใชจดหมายตรง               
3) การขายโดยใชแค็ตตาล็อก 4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามี
กิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ 

 5. บุคลากรหรือพนักงาน คุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูง
ใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี  สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถใน              
การแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

 6. กระบวนการใหบริการ เปนขั้นตอนในการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการ
กับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคาจะพิจารณาใน 2 ดาน คือความซับซอนและความหลากหลาย
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ในดานของความซับซอนจะตองพิจารณาถึงขั้นตอนและความตอเน่ืองของงานในกระบวนการ เชน 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการสินเช่ือ ระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู ขั้นตอนในการ
อนุมัติ เงินกู  สวนในดานของความหลากหลาย  ตองพิจารณาถึงความมี อิสระ  ความยืดหยุน 
ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลําดับการทํางานได เชน การปรับเปลี่ยนเงินคางวดให
เหมาะสมกับคุณสมบัติของลูกคาหรือระยะเวลาในการกูใหเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ 

7. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ 
การออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพ้ืนท่ีในอาคาร และลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ที่
สามารถดึงดูดใจลูกคาไดและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย 46 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญและมี
ความสัมพันธโดยตรงกับผูบริโภค เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดจะตองสอดคลองกัน ใน
การผลิตหรือการจําหนายผลิตภัณฑผูประกอบการตองพิจารณาถึงสิ่งตางๆ เพื่อมุงสูวัตถุประสงคให
ประสบความสําเร็จ ซึ่งเคร่ืองมือเหลาน้ี เรียกวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการซึ่งมี
สวนประกอบ ไดแก 
 1. ผลิตภัณฑ คือ สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีนําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ
ตองการสรางคุณคาใหเกิดข้ึน ผลิตภัณฑที่เสนอขายใหกับลูกคาจึงอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
โดยทั่วไปผลิตภัณฑประกอบดวยสินคา บริการ สถานท่ี องคกร บุคลากร ตลอดจนความคิดท่ี
เกี่ยวของดวย ที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑสามารถขายได ดังน้ัน จึงกลาวไดวาผลิตภัณฑจึงหมายถึง ทุกสิ่ง
ที่นักการตลาดนํามาเสนอกับตลาดเพื่อเสนอขายเพ่ือการไดกรรมสิทธิ์หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดได โดยทั่วไปมีองคประกอบดังน้ี 

 1.1 ผลิตภัณฑหลักคือ ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑแตละชนิดท่ีผูบริโภคไดรับ
ประโยชนจากการซื้อสินคาน้ัน โดยตรงซึ่งประโยชนพื้นฐานดังกลาวตองสามารถสนองความตองการ
ที่แทจริงของผูบริโภคได 
 1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ คือ ลักษณะภายนอกที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสและรับรูได ซึ่งเปน
สวนเสริมผลิตภัณฑทําหนาที่สมบูรณ ไดแก คุณภาพ รูปรางลักษณะ รูปแบบ บรรจุภัณฑ และตรา
สินคา 
 1.3 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง คือ นอกจากประกอบดวยผลิตภัณฑพื้นฐานแลวยังรวมคุณสมบัติ
และเงื่อนไขในการซื้อที่ต่ําสุดซึ่งผูบริโภคคิดวามีความจําเปนสําหรับเขาและคาดหวังวาจะไดรับสินคา

                                                 
46

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  กลยุทธการตลาด  การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา        
(กรุงเทพฯ: ธีระฟลม, 2551), 49. 
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นั้นดวยการเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจึงตองคํานึงถึงการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาเป น
สําคัญ 

 1.4 ผลิตภัณฑเสริม คือ ผลประโยชนเพิ่มเติมท่ีผูบริโภคไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคาท่ีมี
ความพิเศษและแตกตางไปจากสินคาของคูแขง โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
มากกวาเรียกวามูลคาเพิ่มท่ีชวยเสริมผลิตภัณฑหลักสวนมากมักอยูในรูปของความเชื่อถือไดและการ
ยอมรับของผูบริโภค 

 1.5 ผลิตภัณฑที่เพิ่มคุณคาเปนพิเศษ คือ ความเปนไปในการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษหรือ
ผลประโยชนที่ผูบริโภคควรไดรับจากสินคาท่ีเกินความคาดหวังของผูบริโภค 

 2. ราคา คือ ตนทุนท้ังหมดที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการรวมถึงเวลา
ความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซึ่งจะตองจายพรอมราคาสินคาท่ีเปน       ตัวเงิน 
ราคาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดท่ีใหกิจการมีรายได ราคาจึงอยูในรูปของจํานวนเงินท่ีผูซื้อสินคา
จายเพื่อใหไดสินคานั้นมาราคาจึงถูกกําหนดขึ้นจากมูลคาของสินคาหากผูซื้อและผูขายกําหนดราคา
สินคาใกลเคียงกันการซื้อขายยอมเกิดข้ึน ดวยเหตุนี้อาจถือวาราคาเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเปนขาวของสินคา อยางไรก็ตามในการกําหนดราคาสินคาตองคํานึงถึงความตองการ
ของผูบริโภคดวยวามีความตองการมากนอยเพียงใด รวมท้ังตนทุนการผลิตสภาพการแขงขันในตลาด
ประกอบดวย  
 2.1 การตั้งราคาโดยกําหนดสวนลดเปนการนําสวนลดมาปรับราคาพื้นฐาน เชน สวนลด
การคา  สวนลดปริมาณ สวนลดเงินสด สวนลดตามฤดูกาล สวนลดภูมิศาสตรและสวนลดเพื่อสงเสริม
การขาย 

 2.2 การต้ังราคาเชิงจิตวิทยาเปนวิธีการตั้งราคาท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกท่ีดีตอสินคา 
แลวใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาน้ัน ๆ ไดแก การตั้งราคาพิเศษ การตั้งราคาท่ีถือปฏิบัติ หรือ
ราคาเคยชิน การตั้งราคาเพื่อศักดิ์ศรี การตั้งราคาเชิงระดับ 

 2.3 การตั้งราคาเพื่อสงเสริมการขายเปนการต้ังราคาต่ําลง เพื่อจูงใจใหผูบริโภคมาซื้อสินคา
นั้น โดยปกติมักกําหนดระยะเวลาในการใชระดับราคาที่ปรับใหต่ําลงเพื่อเรงการขายควบคูไปดวย เชน 
การตั้งราคาลอใจ การลดราคาขาย 
 2.4 การต้ังราคาตามคูแขงเปนการต้ังราคา เมื่อคูแขงขันมีการเปลี่ ยนแปลงราคาสินคา 
เพื่อใหราคาสินคาของตนเองสามารถแขงขันกับคูแขงขันท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันได จึงจําเปนตองปรับ
ราคาตาม เพราะหากไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอาจมีผลกระทบตอยอดขาย กําไรและสวนแบงทาง
การตลาดของกิจการ จึงตองมีการศึกษาราคาของคูแขงมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา ไดแก การคง
ราคาเดิมเอาไว การลดราคา การเพิ่มราคาหรือตั้งราคาใหตํ่ากวาสินคาประเภทเดียวกัน 
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 3. สถานที่ คือ กระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการไปสูตลาด เพื่อใหลูกคาได
บริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ ซึ่งหมายรวมถึงการเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจ เนื่องจากทําเล
ที่ตั้งเปนตัวกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะใชเลือกซื้อผลิตภัณฑ ดังน้ัน สถานที่ตั้งจึงตองสามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและจําเปนตองคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของ
คูแขงดวย  
 3.1 ทําเลท่ีตั้ง เนนความสําคัญของปจจัยการเขาถึงน้ันคือ การมีโครงขายการคมนาคม
เขาถึงแมจะอยูหางไกลจากเมืองแตสามารถเดินทางไดสะดวก ซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธของ
คาใชจายในการเดินทางของครัวเรือน เนนเร่ืองตัวบาน รูปแบบสวยงาม ในการออกแบบสงผลตอ
ความพึงพอในรวมถึงสภาพแวดลอม พิจารณาการแลกเปลี่ยนระหวางคุณลักษณะราคาท่ีอยูอาศัยกับ
คาใชจายในการเดินทางซึ่งไมสามารถไปในทิศทางเดียวกันได เชน ที่อยูอาศัยที่อยูใกลแหลงงานจะมี
ราคาสูง ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทางลงได เนนเร่ืองปจจัยความสามารถในการจาย
ในการเลือกที่อยูอาศัย หลักเกณฑการพิจารณาทําเลทองที่อยูอาศัยที่เหมาะสมเปนที่อยูอาศัยสําหรับ     
ผูลงทุนและสําหรับผูซื้อในการเลือกทําเล ควรวิเคราะหปจจัยหรือตัวแปรหลาย ๆ ดาน เชน ปจจัยเชิง
พื้นที่กับประชากร ในเขตพื้นท่ีตาง ๆ ปจจัยการกําหนดผังเมืองปจจัยความสัมพันธกับเสนทาง
คมนาคม แหลงงาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ตลาดคาปลีก
และซุปเปอรมารเก็ต เปนตน 
 3.2 การจัดจําหนาย เปนปจจัยที่มีความสําคัญ ซึ่งเปนนโยบายการจัดจําหนายมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจดานอ่ืน ๆ เพื่อความสอดคลองกัน ผูประกอบการจึงตองคํานึงถึงการจัด
จําหนายใหไดรวดเร็วที่สุดเพราะหมายถึงการลดตนทุน ลดดอกเบี้ยและการเพิ่มผลกําไร เชน การจัด
จําหนายบานเดี่ยว มักนิยมขายโดยไมผานตัวแทนหรือนายหนา แตขายโดยใชสํานักงานขายเปนเกณฑ 
โดยอาศัยสื่อโฆษณาตาง ๆ เปนตัวดึงดูดลูกคาและการต้ังราคาตองพิจารณาวากิจการจะเลือกจําหนาย
เฉพาะบริษัทตัวแทนเพียงไมกี่บริษัทหรือจัดจําหนายทุก ๆ ราน การโฆษณามีความสัมพันธใกลชิดกับ
ความรวมมือท่ีจะไดรับจากตัวแทนขาย เพื่อการตัดสินใจในการขาย หรือ การใชพนักงานขายน้ัน
จะตองมีความรูเกี่ยวกับบานเดี่ยววาบานแบบใดหรือประโยชนใชสอยอยางไร จุดเดนของบานแตละ
แบบ วัสดุที่ใชในการกอสราง ระบบสาธารณูปโภค เพื่อเปนการรูจักรายละเอียดของผลิตภัณฑเพื่อ     
ทําใหชวยแกปญหาท่ีลูกคาสงสัยหรือของใจอยูเปนการชวยในการตัดสินใจซื้อ การเจรจากับลูกคา
พนักงานตองอาศัยขั้นตอนในการขาย 

 4. การสงเสริมการตลาด เปนกระบวนการติดตอสื่อสารทางการตลาดโดยใชคนหรือสื่อทั้งนี้
เพื่อเตือนความทรงจําแจงขาวสารและจูงใจผูซื้อท่ีมีศักยภาพเก่ียวกับสินคาของตน ดังน้ันการใช
เคร่ืองมือการสงเสริมทางการตลาดประกอบกับการนําสวนประสมทางการตลาดแตละสวนมา
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ประกอบกัน จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการสงเสริมการขายเก่ียวกับดานสินเชื่อเคหะเพ่ือที่อยู
อาศัยสามารถทําไดดังน้ี การโฆษณาซึ่งเก่ียวของกับสื่อตาง ๆ จะนําเสนอในรูปแบบของขอความสื่อ
ความหมายของการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมายหรือผูบริโภค เนื้อหาของการโฆษณาท่ีดีนั้นจะเปนการ
จูงใจใหลูกคาสนใจและตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน การโฆษณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาก 
เพราะเปนการทําใหผูบริโภคเกิดมูลเหตุจูงใจในการซื้อสินคา เขาใจถึงคุณภาพของสินคา รวมท้ังรูจัก
ตราสินคาและเพิ่มความม่ันใจมากย่ิงข้ึน 

 5. กระบวนการใหบริการ คือ ขั้นตอนในการจําหนายผลิตภัณฑและการใหบริการซึ่งจะตอง
ถูกตองรวดเร็วและเปนที่ประทับใจในสายตาของลูกคา ซึ่งกระบวนการใหบริการมีความสําคัญตอ
ธุรกิจเปนอยางย่ิงเนื่องจากสินคาหรือผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดรายไดของบริษัทและกระบวนการ
บริการก็เปนสวนหน่ึงในการกําหนดมาตรฐานแหงความรวดเร็วและคุณภาพของกิจการ ฉะน้ัน
กระบวนการใหบริการจึงสามารถนํามาใชเปนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจได และ
การแขงขันในเชิงธุรกิจท่ีมุงเนนการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
 6. บุคลากรผูใหบริการ คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทั้งหมดรวมถึงลูกคาบุคลากรที่
จําหนายและบุคลากรที่ใหบริการหลังการขาย ดังน้ันบุคลากรผูใหบริการจึงตองมีวิธีการสราง        
ความประทับใจใหกับลูกคา โดยการทักทายลูกคาแสดงความยิ้มแยมแจมใส ความกระตือรืนรน ที่จะ
ใหคําแนะนําชวยเหลือลูกคา มีความเปนกันเองใชคําพูด น้ําเสียง กิริยาทาทางและการเอาใจใสกับ
ลูกคาตลอดจนตองสามารถคนหาความตัวการและความจําเปนของลูกคาซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีชวยให
ลูกคาเกิดความรูสึกที่ดี รูสึกประทับใจในการบริการของกิจการ  
 7. การสรางลักษณะทางกายภาพ คือ การสรางสภาพแวดลอมของสถานท่ีขององคกร           
การออกแบบตกแตง การแบงสวนหรือแผนกของพื้นท่ีและลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ที่สามารถดึงดูด
ใจผูบริโภคและทําใหมองเห็นภาพลักษณขององคกรท่ีเหนือคูแขงไดอยางชัดเจนซึ่งหลักฐานทาง
กายภาพแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
 7.1 หลักฐานที่เปน ไดแก อาคารสถานที่ การออกแบบตกแตงภายในอาคารตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกและเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ  
 7.2 หลักฐานประกอบ แมเปนสิ่งที่มีคุณคาเพียงเล็กนอยแตก็ใชเสริมสรางความมีตัวตน
ของการบริการได 

    ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

 จากการทบทวนเอกสารพบวาไดมีนักวิชาการใหความหมายของ  บริการ (services) ซึ่งมี
ความหมายท่ีซับซอนในตัวของมันเอง จึงเปนคําท่ีมีความหมายคอนขางกวางมาก จึงไมใชเร่ืองงาย
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ที่จะพยายามอธิบายความหมายของคําน้ี อยางไรก็ตามไดมีองคการและนักการตลาดหลายทานท่ี
พยายามใหนิยามคําวาบริการดังตอไปนี้ 

ความหมายของตลาดบริการ (Services Marketing)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน ใหความหมายของการบริการวาเปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความ

พึงพอใจที่สามารถตอบสนองความตองการใหแกลูกคาได 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอกับผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ใหบริโภคผลิตภัณฑตองมีคุณคา (value) ในสายตาลูกคาคุณคาของสินคาในรูปตัวเงินก็คือราคา ของ
สินคาผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผูซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมีการยอมรับในสินคา
นั้น ผลิตภัณฑประกอบดวยสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยเปนคุณสมบัติที่สัมผัสได
และสัมผัสไมได ตลอดจนผลประโยชนที่คาดหวัง ผลิตภัณฑประกอบดวยสินคา บริการ และความคิด 

สินคา (goods) เปนสิ่งท่ีสัมผัสได แตบริการ (services) สัมผัสไมได เกิดจากการใช     ความพยายาม
ของมนุษย สวนความคิด (idea) อาจจะเปนปรัชญา (philosophies) บทเรียน (lessons) แนวคิด 

(concepts) และขอเสนอแนะ (advice)  

 2. ราคา (Price) เปนสิ่งท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา  ผูบริโภคจะใช
ราคาเปนสวนหน่ึงในการประเมินคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ 

การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งท่ีจะจูงใจใหเกิดการซื้อ  บางคร้ังการตั้งราคา
สินคาใหสูง อาจเปนการทําใหผูบริโภคบางกลุมซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความภูมิใจจาก
การซื้อหรือการใชผลิตภัณฑราคาแพง ๆ ในแตละตราสินคาตางก็มีการโฆษณาคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะตาง  ๆ  ของสินคากันมากจนหาความแตกตางไมคอยไดดังน้ันราคาจึงเปนปจจัยที่
ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ 

 3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย  สถาบันและ
กิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการ จากองคการหรือผูผลิตไปยังตลาด สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาด คือ สถาบันทางการตลาด อาจจะเปนคนกลางตาง ๆ สวนกิจกรรมท่ีชวยใน
การกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาคลังสินคา เปนตน 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูล ระหวาง
ผูขายกับผูซื้อเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใจ    
ผูซื้อและการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เชน
การโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ ใบปลิว หนังสือพิมพ และนิตยสารเปนตน 

 5. บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ซึ่งไดจากการคัดเลือก การฝกอบรม
และแรงจูงใจพนักงาน ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้นแตกตางเหนือคูแขง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 
พนักงานควรมีความรูความสามารถมีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความนาเช่ือถือมี
ความรับผิดชอบ สื่อสารกับลูกคาไดดี มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหสามารถสราง
ความพึงพอใจใหลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 

6. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ
ประทับใจลูกคา (customer satisfaction)  การทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมาติดตออพารทเมนท         
การแนะนําลูกคาเยี่ยมชมอพารตเมนท การคิดคาบริการท่ีเที่ยงตรง การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว  เชน การซอมแซมอุปกรณภายในหองพักที่เกิดปญหาทันทีที่ลูกคาแจงเปนตน 

7. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) เปนการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการ โดยการสรางคุณภาพรวม  เพื่อสรางคุณคาใหแกลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ี
ใหบริการ  การออกแบบตกแตงและแบงสวนการใชพื้นท่ีในอาคารอพารทเมนท การดูแล เอาใจใสใน
ความอยูและทรัพยสินของลูกคาใหมีความปลอดภัยอยูเสมออยูเสมอและลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆที่
สามารถดึงดูดใจลูกคาไดและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจน47 

 ผูศึกษานําแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลาววา การจัดการธุรกิจบริการ ซึ่ง
ไดกลาวถึงลักษณะของการบริการ (characteristics of Services) ไวหลายประการ ดังน้ี 

 1.ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนที่
จะมีการซื้อบริการ ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ
และประโยชนจากบริการท่ีเขาจะไดรับ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการซื้อในแงของสถานที่ ตัวบุคคล 
เคร่ืองมือ วัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณ และราคา สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีผูขายบริการ ซึ่งในที่นี้
หมายถึงธนาคารพาณิชย จะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วข้ึน 

 1.1  สถานที่ ตองสามารถสรางความเช่ือมั่น และความสะดวกใหกับผูติดตอ เชน ธนาคาร
จะตองออกแบบทันสมัย ทําใหเกิดความคลองตัวแกผูมาติดตอ มีบรรยากาศที่จะสรางความรูสึกที่ดี 
และมีที่จอดรถสะดวก เปนตน 

 1.2  บุคคลหรือบุคลากร พนักงานท่ีขายบริการตองมีการแตงกายท่ีเหมาะสม บุคลิกดี 
หนาตา ยิ้มแยมแจมใส พูดจาดี เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเช่ือมั่นวาบริการที่ซื้อจะ
ดีดวย 

                                                 
47
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 1.3  เคร่ืองมือ อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใหบริการที่
รวดเร็ว และใหลูกคาเกิดความพอใจ 

 1.4  วัสดุสื่อสาร สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตางๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของ
บริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา 

1.5  สัญลักษณ ก็คือ ชื่อตราสินคาหรือเคร่ืองหมายตราสินคา ท่ีใชในการบริการเพื่อให
ผูบริโภคเรียกช่ือไดถูกควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย และงายตอการจดจํา 

1.6 ราคา การกําหนดราคาการใหบริการ ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการ ชัดเจน และ
งายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน 

 2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและ         การ
บริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหน่ึงรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะน้ันไดหนึ่งราย 
เน่ืองจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนได เพราะตองผลิต
และบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของเวลา เชน การชําระเงินคา
งวดของลูกคา ตองรับชําระรายตอราย หรือการสอบถามยอดเงินคงคางในบัญชีของลูกคา ก็ตอง
ใหบริการเปนราย ๆ ไป 

 3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนข้ึนอยูกับวา ผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน และอยางไร สําหรับขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง
สามารถทําได 3 ขั้นตอนคือ 

 3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธของ
พนักงานท่ีใหบริการ 

 3.2 การมีมาตรฐานในกระบวนการใหบริการที่มีสมรรถนะ ตลอดท่ัวทั้งองคการ 

 3.3 ตองสรางความพอใจใหลูกคา โดยเนนการใช การรับฟงคําแนะนํา และขอเสนอแนะ
ของลูกคา การสํารวจขอมูลลูกคา และการเปรียบเทียบ ทําใหไดรับขอมูลเพื่อการแกไขปรับปรุง
บริการใหดีขึ้น 

 4. ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไดเหมือนสินคาอ่ืน ๆ ถา
ความตองการมีสมํ่าเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะ
ทําใหเกิดปญหาคือ บริการไมทัน หรือไมมีลูกคา เชน การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร หากมีลูกคามา
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ยื่นคําขอสินเชื่อจํานวนมาก แตธนาคารอนุมัติลาชา มีผลทําใหธนาคารตองมีตนทุนคาเสียโอกาสใน
การบริหารเงินทุนของธนาคารเอง อยางนี้เปนตน48 

  การกําหนดสวนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองและกระตุนความตองการของตลาด
เปาหมายโดยใหสอดคลองกับปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น นอกจากการ
กําหนดผลิตภัณฑ  กําหนดราคาของผลิตภัณฑ  กําหนดระบบการจัดจําหนาย  และกําหนดการ
สงเสริมการตลาดแลว  ในกรณีของการตลาดบริการนั้นสวนประสมการตลาดจะหมายรวมถึงการ
กําหนดบุคคลหรือพนักงานผูใหบริการ  การกําหนดลักษณะทางกายภาพ  และกระบวนการบริการ  
ดังแผนภูมิที่ 7 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

แผนภาพที่ 7  องคประกอบสวนประสมการตลาดบริการ 

 

 ศิริวรรณ  เสรีรัคน ไดกลาวไววาธุรกิจที่ใหบริการจะใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
(service  marketing  mix)  หรือ 7 P’s เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  ซึ่งประกอบดวย  
ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานการสรางและนําเสนอลักษณะกายภาพ ดังนี ้
 1.ผลิตภัณฑ (product)  ผลิตภัณฑของธุรกิจบริการไดแกบริการท่ีเสนอเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ  ซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางของตัวสินคา  และสิ่งท่ีจัดเตรียมไว
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  กลยุทธการตลาด  การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา        
(กรุงเทพฯ: ธีระฟลม, 2551), 47. 
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บริการลูกคา  เนื่องจากลูกคาไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทาน้ัน  แตยังตองการ
ประโยชนหรือคุณคาอื่นที่จะไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย 

 2.ราคา (price)  เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปเงินตรา  ราคาเปนเคร่ืองมือหนึ่ง
สวนประสมการตลาด  ราคาสินคาชนิดหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคา ถา
คุณคาสูงกวาราคาจะทําใหเกิดรายไดจากการขาย ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขาย  
และนําไปสูการสรางกําไรในที่สุด 

 3.ชองทางการจัดจําหนาย (place) หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธของ
ผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยังตลาด  หรือกลุมบุคคลและองคกรซึ่งอํานวยการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูใหบริการไปยังลูกคา 
 4. การสงเสริมการตลาด (promotion)  เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับ
ผูขาย  มีวัตถุประสงคเพื่อเตือนความทรงจํา  แจงขาวสาร  และเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑและทําใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

 5.บุคลากร (people) หรือพนักงาน (employees) ตองอาศัยการคัดเลือก  การฝกอบรม  การ
จูงใจ  เพื่อสรางสามารถสรางความพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน  พนักงานตองมี
ความสามรถ  มีทัศนคติที่ดี  สามารถสนองตอลูกคา  มีความคิดริเร่ิมมีความสามรถในการแกปญหา
และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

 6.กระบวนการ  (process) เปนข้ันตอนในการใหบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพในการ
ใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา   

7.ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics & presentation) เนื่องจากบริการเปน
นามธรรมไมสามารถจับตองได  จึงตองทําใหบริการเปนรูปธรรมท่ีลูกคาเห็นไดชัด  สิ่งท่ีแสดงให
ลูกคาเห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรม  เชน  เคร่ืองมืออุปกรณ  ปาย  และความสะอาดของสถานท่ี
เปนตน49 

 อดุลย  จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล กลาววาธุรกิจที่ใหบริการจะใชทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 7P’s ซึ่งประกอบดวย 

 1.ผลิตภัณฑ (product) คือ สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและตองสรางคุณคา (value) ใหเกิดข้ึน  โดยผลิตภัณฑที่ เสนอขายแกลูกคาตองมี
คุณประโยชนหลัก (core benefit) ตองเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวัง (expected product) หรือเกิน
                                                 
 

49
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  กลยุทธการตลาด  การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา        

(กรุงเทพฯ: ธีระฟลม, 2551), 47. 
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ความคาดหวัง (augmented product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (potential product) 
เพื่อความสามารถในการแขงขันในอนาคต 

 2.ราคา (price) คือ ตนทุนทั้งหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการ
รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซึ่งตองจายพรอมราคาของสินคา
ที่เปนตัวเงิน ดังน้ันราคาจึงมีบทบาทในการกําหนดวาลูกคาจะซื้อผลิตภัณฑหรือไม  รวมท้ังมี
อิทธิพลตอความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑดวย 

 3.ชองทางกาจัดจําหนาย (place) เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการไปสู
ตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามที่ตองการ โดยตองพิจารณาถึงองคการตางๆ 
และทําเลท่ีตั้งเพ่ือใหอยูในพ้ืนที่ที่จะเขาถึงลูกคาได เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น การสงสินคาและ
บริการก็งายข้ึนสําหรับทั้งผูผลิตและสําหรับลูกคา 
 4.การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการสื่อสารการตลาดที่ตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกสิ่งที่เสนอขายโดยประสมของการสงเสริมกาตลาดประกอบดวย 

    4.1 การโฆษณา (advertising) ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑและบริการและ  
ทําใหเกิดกายขายรวดเร็ว 

    4.2 การสงเสริมการขาย (sales promotion) เปนการสื่อขาวสารที่อาจนําลูกคาไปยัง      
ผลิตภัณฑ หรือเปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาตอลูกคา  ประกอบไปดวยเคร่ืองมือมากมาย  เชน คูปอง การ
แจก การแถม เปนตน 

    4.3 การประชาสัมพันธและการพิมพเผยแพร (public relations) เปนการสรางความเช่ือถือ
ใหกับผลิตภัณฑหรือการดําเนินงานของบริษัทใหถึงลูกคาท่ีชอบหลีกเลี่ยงพนักงานขายและโฆษณา 
    4.4 การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) เปนการสรางความนิยมชมชอบ ความ
เชื่อและตัดสินใจเลือกและการกอปฏิกิริยาซื้อโดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 

    4.5 การตลาดทางตรง (direct marketing) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะได
อยางรวดเร็วผานเคร่ืองมือที่มีหลายรูปแบบ เชน จดหมายตรง ทางโทรศัพท เปนตน 

 5.บุคคล (people) หรือพนักงาน (employee)เปนการคัดเลือก (selection) การฝกอบรม 
(training) และการจูงใจ (motivation) พนักงาน เพื่อทําใหสรางความพอใจใหกับลูกคาไดแตกตาง
เหนอืคูแขงขันเปนอยางมาก 

 6.กระบวนการ (process) เปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพ่ือจัดสงบริการใหกับลูกคา 
เพื่อใหเกิดความแตกตางและสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและ
ประทับใจลูกคา (customer satisfaction)  
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7. ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics) เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของการ
บริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพื่อใหลูกคามองเห็นคุณคาของการบริการที่สงมอบ
โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] 50 

  ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา กลาวถึง แนวคิดสวนประสมการตลาดวา 
 1.ผลิตภัณฑ (product) หมายถึงสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ 
คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความทนทาน ความนาเช่ือถือ ความสามรถในการซอมแซมได 
รูปลักษณพิเศษ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของลูกคา ซึ่ง
ปจจุบันการแขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑที่ใหคุณคาแกลูกคามากกวาที่ลูกคาคาดหวัง 

 2.ราคา (price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน เปนตนทุนของลูกคา แตเปนสิ่ง
ที่กําหนดรายไดของธุรกิจ สวนประสมดานราคานับเปนสวนที่มีความยืดหยุนมากท่ีสุด เนื่องจาก
ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ไมเหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ หรือชอง
ทางการจัดจําหนายแมวาทศวรรษปจจุบันจะมีปจจัยอ่ืน  ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับราคามีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคมากขึ้นแตปจจัยดานราคาก็ยังเปนสวนสําคัญในการกําหนดสวนแบงตลาดและผลกําไร 

 3.การจัดจําหนาย (place หรือ distribution) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคา
จากผูผลิตสินคาไปยังสถานที่ๆตองการและเวลาท่ีเหมาะสมการกําหนดทําเลท่ีตั้งเพ่ือเขาถึง
ผูบริโภค โดยเฉพาะธุรกิจบริการ ที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผู
ใหบริการจัดไว  เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ความ
รวดเร็วและตรงตอเวลาในการสงมอบงาน 

 4.การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับ
ผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสาร หรือชักจูงใจผูซื้อการ
ติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน 

 5.บุคคล (people) จะประกอบดวยบุคคลทุกๆคนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการใหบริการซึ่ง
รวมถึงพนักงานของกิจการเปนองคประกอบท่ีสําคัญทั้งในการผลิตบริการและการใหบริการใน
ปจจุบันซึ่งสถานการณการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงข้ึน พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญที่สรางความ
แตกตางใหกับธุรกิจ โดยการสรางสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบในการ

                                                 
50 อดุลย  จาตุรงคกุล  และดลยา  จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผูบริโภค, พิมพครั้งที่  7  

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), 26. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 
 
แขงขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกลาวแลว ตัวลูกคาเองรวมถึงลูกคาคนอ่ืนที่มาใชบริการก็
จะมีอิทธิพลตอการรับรูในเร่ืองการบริการของผูซื้อบริการดวย 

 6.กระบวนการ (process) ขั้นตอนหรือกระบวนการใหบริการใหบริการ ระเบียบ  รวมถึง
วิธีการทํางาน ซึ่งเก่ียวของกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา เชน การตัดสินใจใน
เร่ืองนโยบายท่ีเกี่ยวของกับลูกคา และบุคลากรขององคการมีหลายรูปแบบ เปนการสงมอบคุณภาพ
ในการใหบริการกับลูกคาเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและประทับใจลูกคา (customer satisfaction) การ
ทักทายและการตอนรับลูกคา 
 7.หลักฐานทางกายภาพ (physical characteristics) สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการบริการสถานที่
ที่ลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน และองคประกอบที่จับตองไดตาง  ๆ ซึ่งทําหนาท่ีชวยอํานวย
ความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้น เปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการไดอยางชัดเจน เชน อาคาร 
สถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ ความสะดวกสบาย 51 

 สรุป กลยุทธการตลาด คือ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (service  marketing  mix)  
หรือ 7 P’s เพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  ซึ่งประกอบดวย  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 สละ  กิ่งโพธิ์ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาพบวา  1. การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา ทั้ง 8 ดาน ใน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ีครูมีสวน
รวมมากขอที่สุด คือ ขั้นตอนการรวมดําเนินการ รองลงมาไดแก ขั้นตอนการรวมตัดสินใจ ขั้นตอน
การรวมรับผลประโยชน ตามลําดับ และข้ันตอนท่ีครูมีสวนรวมนอยที่สุด คือ  ขั้นตอนการรวม
ประเมินผล 2. ความสัมพันธระหวางประสบการณในการทํางานของครูนอยกวา 10 ปและต้ังแต 10 

ปขึ้นไปกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการทั้ง 8 ดานใน 4 ขั้นตอน ของครู สังกัด

                                                 
51 ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา, การตลาดบริการ (เชียงใหม:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555), 64. 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา มีความสัมพันธกับข้ันตอนของการมีสวนรวม 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการรวมตัดสินใจ ขั้นตอนการรวมดําเนินการ และข้ันตอนการรวมประเมินผล52  
 ธานี  คลังชํานาญ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย  
เขต 2  ผลการวิจัยพบวา  1) ดานการพัฒนาหลักสูตร  พบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3  อันดับแรก 

ไดแก การมีบทบาทในการมีสวนรวมในการเขารับการประชุมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนหลักสูตร    
ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544   และการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

ความตองการของผูเรียน ชุมชน และศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร 2) ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู พบวา  3  อันดับแรก  คือ   สงเสริมใหสถานศึกษาจัดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณธรรม   จริยธรรมของผูเรียน รองลงมา  คือ  การสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู
โดยยึดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจ  และความตองการของผูเรียนและสงเสริมให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 3) ดานการพัฒนาแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  พบวา 3   อันดับแรก  คือ    มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาหารือ  
รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนและการมีสวนรวมในการ
สนับสนุนงบประมาณ 4) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวาสวนใหญมีสวนรวม
โดย  3  อันดับแรกคือ การเปน คณะกรรมการหรือคณะทํางาน รองลงมา   คือ  การเตรียมความ
พรอมของบุคลากรในสถานศึกษา  และการสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการเตรียมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 5) ดานการจัดบรรยากาศและพัฒนาสิ่งแวดลอมพบวาสวน
ใหญมีสวนรวมโดย 3 อันดับแรก  คือ สงเสริมบรรยากาศแบบทีมงาน หรือการมีสวนรวม รองลงมา 
คือ การสงเสริมบรรยากาศการไววางใจและยอมรับซึ่งกันและกัน  และสงเสริมการสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาค53 

                                                 
52 สละ   กิ่งโพธิ์, “การศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548), 55. 

53 ธานี   คลังชํานาญ, “การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย  เขต  
2” (รายงานอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน,2548), 89. 
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 สําราญ หาญประเสริฐ ศึกษาการมีสวนรวมจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

พบวา 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลางเกือบ
ทุกดาน ดานที่มีสวนรวมมาก คือ การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   และดาน
ที่มีสวนรวมนอย คือ การใหความเห็นชอบ และการจัดทําสาระของหลักสูตรทองถิ่น กรรมการ
สถานศึกษาตัวแทนจากชุมชนมีสวนรวมนอยทุกดาน กรรมการตัวแทนครูและผูบริหารโรงเรียนมี
สวนรวมมากทุกดาน 2) ปญหาการมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนปญหาระดับปานกลางทุกดาน ปญหาสําคัญเกิดจากกรรมการสถานศึกษาไมมีหนาท่ีดี
พอและขาดความรูและประสบการณในการจัดการศึกษา   รองลงมาเกิดจากผูบริหารโรงเรียนไมให
ความสําคัญ คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีนอยคร้ังมาก
3) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษาอยูระดับมากทุก
ดาน โดยเฉพาะความตองการใหเด็กไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ัวถึงทุกคนและมีคุณภาพได
มาตรฐาน กรรมการจากชุมชน จากครูและผูบริหารโรงเรียนในระดับมากทุกดาน54 

ทับทิม  กวีวัฒนไดศึกษาเ ร่ือง  การบริหารแบบมีสวนรวมในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา อําเภอแมฮองสอน  พบการวิจัยพบวา  โดยภาพรวมครูผูสอนสวนใหญเห็นวาไดมี
สวนรวมในการวางแผน  การสั่งการและการควบคุม  นอกจากน้ันครูผูสอนยังใหความเห็นในเร่ือง
การวางแผนวา  ผูบริหารวางแผนดวยตนเอง  ไมเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดงความคิดเห็นในการ
กําหนดนโยบาย เสนอแนะใหจัดกิจกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย  ใหทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน เสนอแนะใหผูบริหารใหการยอมรับในความรูความสามารถและมอบหมายงานให
ตรงกับความสามารถของครูผูสอน  สําหรับการควบคุมน้ัน ผูบริหารไมอยูประจําในโรงเรียน  ขาด
การนิเทศติดตามงาน  ควรจัดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานโดยสงเสริมการทํางานเปนทีมและ
พัฒนาทีมงาน55 

                                                 
54

 สําราญ หาญประเสริฐ, “การมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน”

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), 59. 

55 ทับทิม   กวีวัฒน, “การบริหารแบบมีสวนรวมในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
อําเภอแมฮองสอน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555), 69. 
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ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
บริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวาสภาพปจจุบัน
มีสวนรวมบริหารและการจัดการศึกษาในปจจุบันโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ้ืนฐานไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ในดานประสิทธิภาพ ความรู ความสามารถ ทําไดมากนอยเพียงใด เชน  ดาน
วิชาการ งบประมาณ บริหารงาน บุคคลและบริหารท่ัวไป รวมท้ังมีการเขารวมประชุมทุกคร้ังแตไม
คอยกลาลงความเห็นหรือใหคําแนะนําแกผูบริหารสถานศึกษา สําหรับปญหาท่ีพบ เชน เร่ืองการมี
รายไดนอย    หรือฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่าไมเอ้ือตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ความสัมพันธชุมชนกับสถานศึกษาและตองการรู บทบาทหนาที่อยูในระดับมาก56 

ปานจิต  เอ่ียมเจริญ ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนคันนายาว  สํานักงานเขตคันนายาว  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา การมีสวน
รวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโดยรวม  และรายดานอยูในระดับมาก เรียงระดับจาก
มากไปหานอย ไดแก  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ ในดานบทบาทการมีสวน
รวมของครูในการบริหารงานวิชาการในดานการติดตอ  การสื่อสาร และการมีสวนรวมของครูใน
การบริหารงานวิชาการในดานการตัดสินใจ  ตามลําดับ57   

 นัฐวุฒิ นักสอน ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนวัดไทรย  (เกษมจริยคุณ) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแตละ
ดาน พบวา ทุกดานมีการบริหารแบบมีสวนรวมระดับปานกลาง ตามลําดับ คือ ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงบประมาณ   และดานการบริหารงานบุคคล มี
รายละเอียด ดังน้ี ดานการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาราย

                                                 
56  ชัญญา  อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา : 
กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาพัฒนศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ,2555), 36. 

57  ปานจิต   เอ่ียมเจริญ, “การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนคันนายาว   สํานักงานเขตคันนายาว  สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ภาคนิพนธคุรุศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,2550), 22. 
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ขอ พบวา มีสวนรวมติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มากท่ีสุด รองลงมาไดแก 
มีสวนรวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมีสวนรวม
ประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ตามลําดับ และ มีสวนรวมทําความ
เขาใจหลักสูตรนอยท่ีสุด ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา มีสวนรวมจัดกิจกรรมหารายไดเขาโรงเรียนตามโครงการที่กําหนดไวมาก
ที่สุด รองลงมา ไดแก มีสวนรวมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียน และมีสวนรวมเสนอแนะ
การหารายไดจากแหลงตางๆ เพื่อใชจายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามลําดับ และมีสวนรวม
วางแผนใชจายเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับจัดสรรจากทางราชการ  มีสวนรวมวางแผนใช
จายเงินงบประมาณ ที่โรงเรียนไดรับจัดสรรจากทางราชการ นอยที่สุด ดานการบริหารบุคคล โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีสวนรวมใหกําลังใจยกยองเชิดชู
บุคลากรในโรงเรียน มากท่ีสุด รองลงมาไดแก มีสวนรวมสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองโดยใชวิธีที่หลากหลาย และมีสวนรวมประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของ
โรงเรียน ตามลําดับ และมีสวนรวมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง นอย
ที่สุด ดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณารายขอพบวา มีสวน
รวมสนับสนุนการบริการแกนักเรียนใหไดรับประโยชนที่เทาเทียมกัน มากท่ีสุด รองลงมาไดแก มี
สวนรวมสนับสนุนใหชุมชนใชโรงเรียนเพื่อทํากิจกรรม และมีสวนรวมประสานงานกับองคกร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ตามลําดับ  และมีสวนรวมเสนอแนะในการ
ใชอาคารสถานที่ แหงการเรียนรูของโรงเรียน นอยที่สุด58 

 อัฐกร แผนทอง ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
เอกชนของนักเรียนมัธยมปลายในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานบุคลากร และดานกระบวนการมีความสําคัญตอการ
ตัดสินในในระดับมากทุกประเด็นยอย แตดานสงเสริมการตลาดและดานภาพลักษณทางกายภาพ มี
ความสําคัญระดับมากและปานกลาง โดยปจจัยยอยในแตละดานที่สูงท่ีสุดเปนดังน้ี  ดานผลิตภัณฑ คือ 
รูปแบบและหลักสูตร ดานราคา คือ ราคาเหมาจายท่ีนาสนใจ ดานสถานท่ี คือ โรงเรียนหาพบไดงาย 
ดานการสงเสริมการตลาด คือ เพ่ือนหรือรุนพ่ีแนะนํา ดานบุคลากร คือ อาจารยผูสอนมีความเปนกันเอง

                                                 
58

 นัฐวุฒิ นักสอน, “การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนวัดไทรย (เกษมจริยคุณ) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอางทอง” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555), 45. 
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กับนักเรียน ดานภาพลักษณทางกายภาพ คือ การมีชื่อเสียงมานาน และดานกระบวนการ คือ มี
กระบวนการจัดรูปแบบการสอนเสริมใหกับนักเรียนที่ยังไมเขาใจในเน้ือหาหลักสูตร59 

 ไพลิน วงคฉายา ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก
โรงเรียนเอกชนของนักเรียนมัธยมปลาย ในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีจุดประสงคใน
การเรียนเอกชนเพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ดานปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนของนักเรียน พบวา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสิ่งนําเสนอ
ทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานสถานที่ มีผลตอการเลือก
โรงเรียนเอกชนในระดับสําคัญมาก สวนปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
การเลือกโรงเรียนเอกชนในระดับปานกลาง 60 

 รัชนีกร สอนไชยา ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเรียนโรงเรียน
เอกชนในเขตอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งพบวา ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ เพื่อน 
เพื่อใหทําขอสอบเขาเรียนตอในระดับสูงและผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ บิดา-มารดา สําหรับ
การตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน พบวา นักเรียนและผูปกครองเห็นวาปจจัยดานราคามี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน ในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีดานสถานท่ี และดาน
บุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ อยู
ในระดับมาก61 

 จันทิมา โกสียรัตนาภิบาล ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียน
เอกชน อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
เรียนการสอนและบริการ ดานราคาคาบริการ ดานสถานที่ และดานการโฆษณาประชาสัมพันธอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยในแตละดานมีพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกมาก
ที่สุดดังน้ี ดานการเรียนการสอนและการบริการ คือ หลักสูตรการเรียน ดานราคาคาบริการ คือ ระดับคา
                                                 

59
 อัฐกร แผนทอง,“ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนของ

นักเรียนมัธยมปลายในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557), 96. 

60
 ไพลิน วงคฉายา, “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนของ

นักเรียนมัธยมปลาย ในจังหวัดนครสวรรค”  (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557), 69. 

61
 รัชนีกร สอนไชยา, “ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเรียนโรงเรียนอกชนในเขต

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), 89. 
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เลาเรียนกับคุณภาพและบริการที่ไดรับ ดานสถานที่ คือ อยูในแหลงชุมชนไปมาสะดวก และดานการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ คือ การรับรองผลการเรียน 62 

พรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ ทําการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน  ระดับประถมศึกษา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบวา 1) ผูปกครองมีการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน
ระดับประถมศึกษา โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่ใชประกอบการตัดสินใจในระดับตางกัน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี ดานคุณลักษณะของครูที่ดี ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวก
และการบริการ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานลักษณะของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีดี ดานสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งอยูในระดับเห็นดวย สวนปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน ผูปกครอง
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง และ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในสถานศึกษา เอกชนระดับประถมศึกษา พบวา  ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีการ
ตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาไมแตกตาง
กัน ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน
ระดับประถมศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกปจจัยในการ 
ตัดสินใจเปนรายดานกับอายุพบวา มีดานคุณลักษณะของครูที่ดี และดานการอํานวยความสะดวก
และ การบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานอ่ืนไมแตกตาง
กัน  ผูปกครองที่มีฐานะที่ เกี่ยวของตางกัน มีการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาไมแตกตางกัน  ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการ
ตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน ในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกปจจัยในการตัดสินใจเปนรายดานกับวุฒิการศึกษาพบวา 
ดานชื่อเสียงของโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 63 

                                                 
62 จันทิมา โกสียรัตนาภิบาล, “พฤติกรรมการเลือกโรงเรียนเอกชนของผูปกครองนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548), 22. 

63 พรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ, “ทําการศึกษาเร่ืองารตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร”  
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555), 84. 
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 สิริลักษณ พรหมมินทร ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
เอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา เหตุผลใน
การเรียน คือ ตองการเตรียมสอบเขาสถาบันการศึกษา กลุมตัวอยางมีวิธีการเลือกโรงเรียนเอกชนจาก
อาจารยผูสอน คุณภาพในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนเอกชน พบวา ดานการบริการ คือ อาจารยผูสอน ดานราคา คือ ราคาเทากับโรงเรียนเอกชนอ่ืน 
ดานสถานท่ี คือ สถานที่ตัง้ทําเลเหมาะสม การสงเสริมการตลาด คือ การรับรองผลการเรียน64 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

วาน (Van) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  

พบวาการเขามามีสวนรวมอยางไมมีประสิทธิภาพเกิดจากความบกพรองในการติดตอสื่อสาร  

ปญหาการมีสวนรวม ไดแก ระดับของการเขารวมการเขารวมเพียงเร่ืองเดียว การเขารวมโดยขาด
ความเขาใจในสถานการณทั้งหมด ขาดขอตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของการมีสวนรวม เปนตน65 

โรนัลด (Ronald) ไดศึกษาลักษณะความสัมพันธระหวางโรงเรียนกลุมตัวอยางในเมืองนา
มิเบียกับชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดวาความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีสวนรวมสงเสริม
คุณภาพการศึกษา  และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองความตองการของชุมชน  ผลการศึกษา
พบวา  กอนที่นามิเบียทําความตกลงกับประเทศในทวีปยุโรป  ชุมชนจะเปนองคกรที่มีบทบาท
โดยตรง ในการดูแลการจัดการศึกษา  โดยการฝกอบรม  ประชาชนจะรวมมือกับทางโรงเรียน  
ภายหลังมีการนําระบบการจัดการศึกษาจากยุโรปมาใชราวตนศตวรรษที่  18  ทําใหชุมชนมีบทบาท
ในการจัดการศึกษาลดลง  แตบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานวิชาชีพ  ดานการเรียนการสอนเขา
มามีบทบาทแทนที่ในชวงนั้น  กระทรวงศึกษาธิการของนามิเบียไดกําหนดเปาหมายใหทุกหนวย
เขามามีบทบาทรวมกันในการจัดการศึกษา  โดยสรุปแลวการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึง

                                                 
64

 สิริลักษณ พรหมมินทร,  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), 78. 

65
 Miller,Van. The  Public  Adminisstration  of  American  school  System (New  

York: The  Mcminlan  Company, 1965) ,175. 
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ความสําคัญของการรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาทุกฝาย  เพ่ือสรางสรรค
และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาระดับชาติ66 

โกรลนิค และสโรเวชิค(Grolnick and Slowiaczek) ไดวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในโรงเรียนของเด็ก: แนวคิดพหุมิติและรูปแบบการจูงใจ พบวาองคประกอบของการมี
สวนรวมของผูปกครองสามารถวัดเพื่อสนับสนุนสมมุติฐาน 3 มิติของการมีสวนรวมของผูปกครอง
ได  คือ  มิติพฤติกรรม(Behavior)  มิติของสติปญญา/ความเขาใจ(Intellectual/Cognitive) และมิติ
ของบุคคล  (Personnal) 67 

อเมนู-เทคกา (Amenu – Tekaa) ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดียน ในประเทศแคนาดา 
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ
ในชุมชนที่มีประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เมื่อประชาชนมีสวนรวม68 

แครอล และกอล (Carol and Gall) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับชุมชน และโรงเรียน พบวา การ
ใหชุมชนเขามามีสวนในโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียน เปนวัยรุนมีความสําคัญมาก คนในชุมชนควรจัดต้ัง
กรรมการของชุมชนในการดูแลรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน และควรมีความรอบคอบในเร่ือง
ระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนวิธีการที่อาจจะมีผลกระทบ69 

โบเซียร (Boshier) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการเขาเรียนตอของผูใหญในประเทศ
แคนาดา นิวซีแลนด  และสหรัฐอเมริกา  โดยไดสรางเคร่ืองมือหรือแบบวัดการเขาเรียนตอ 
(Educational Participation Scale: EPS) และนําไปทําการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาเรียน
ของผูใหญในประเทศดังกลาวโดยเขาไดแบงแรงจูงใจออกเปน 6 ดาน คือ 1) การติดตอสัมพันธกับ
ผูอ่ืน 2) การทําความคาดหวังของผูอ่ืน 3) การประกอบอาชีพ 4) การหลีกหนีจากสภาพท่ีเปนอยู 5) 

                                                 
 

66
 Hick Ronald, Instructional Leadership and School Achievement : Validation of a 

Causal Model. Educational Administration Quarterly 26,2 (May 1990). 

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

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

Development.65(7): 237-252 

 68 Amenu andTekaa อางถึงใน Robert W. Langley, Intermediate School Principal (New 

York : John Wiley & Son, 1996), 45. 
69

 Carol  F.  Faber  and   Gall  F.  Shearron, Elementary  school  Administration  

Theory  and   Practice ( New  York : Holt, Linchert  and  Winston, 1997), 212. 
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การนําความรูไปชวยเหลือชุมชน 6) การเรียนเพื่อรูผลงานวิจัยคร้ังน้ีชี้ใหเห็นวา ผูใหญเขาเรียนดวย
ความจูงใจที่ตางกัน  และตัวแปรดานอายุ  เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ มีสวนเกี่ยวของกับ
แรงจูงใจเหลาน้ันดวย คือ ผูที่มีอายุนอยมีแรงจูงใจดานการติดตอกับผูอ่ืนสูง  ผูชายมีแรงจูงใจดาน
การทําตาม   ความคาดหวังผู อ่ืน และดานประกอบอาชีพสูง  ในป 1971 โบเซียรทําการศึกษา 
แรงจูงใจในการเขาเรียนของผูใหญโดยเฉพาะในอเมริกา ผลการศึกษา พบวา ผูที่มีอายุนอยมี
แรงจูงใจดานการทําตาม ความคาดหวังของผูอ่ืนสูง สวนผูมีอายุมากมีแรงจูงใจดานการเรียนเพ่ือรู
สูง70 

ไคเดน (Kaiden) ทําการศึกษาเร่ือง ผลของปจจัยสวนบุคคลและตัวแปรดานการศึกษาตอ
กรณีการเขาเรียนซ้ําท่ีศูนยติวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยตัวแปรท่ีเลือกศึกษา คือ ปจจัยสวนบุคคล
ซึ่งมีผลตอความสําเร็จความสัมพันธกับตัวองคกร และแรงขับดันภายในตัวเอง กลุมตัวอยาง คือ 
นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจํานวน  188 คน เก็บขอมูลดวยแบบทดสอบ 3 
แบบ คือ 1) แบบทดสอบของ PRFE เปนแบบทดสอบแบบถูก ผิด จํานวน 32 ขอ 2) แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ 3) แบบทดสอบของ APQ เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 6 ระดับ ผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกแสดงใหเห็นวา  ตัวแปรทั้ง 3 กลุม มี
สหสัมพันธกัน71 

 

สรุป 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม 2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม และ3) การบริหาร
แบบมีสวนรวมท่ีสงผลกับกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมโดยศึกษาการ
บริหารแบบมีสวนรวมของสวอนเบอรกและสวอนเบอรก 4 ดาน ไดแก ดานการไววางใจกัน ดาน
ความยึดมั่นผูกพัน ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน และกลยุทธการตลาดของคอตเลอร และอารมสตรอง เพื่อนําผลจากการศึกษา
ขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวยองคประกอบ 7 ดาน 

                                                 
70 Boshier, R. W. “Motivational orientations of adult education participants: A factor 

analysis exploration of Houle's typology.” Adult Education. 21 (1971):  3-26 
71 Kaiden, E. B. “ The effects of personal and educational variables on repeat attendance 

at a college tutorual center.” Disertation Abstracts International. 54, 05 (1993): 1636. 
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ไดแก ดานผลิตภัณฑ คือการมีหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน ความนาเช่ือถือในดานวิชาการ มี
ความนาเช่ือถือ ดานการดําเนินงานมีคุณภาพ ดานการเรียนการสอน  มีการรักษามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ผูบริหารมีคุณภาพ   ดานราคา คือ การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา คาทรัพยากรทาง
การศึกษา คาบริการตางๆ ตอในโรงเรียนเอกชนอยางเหมาะสม ดานการจัดจําหนาย คือ โรงเรียนมี
การใหบริการรถรับสงนักเรียนอยูในสภาพท่ีมีความปลอดภัย  มีการประชาสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง ชุมชน ในชองทางสื่อตางๆของโรงเรียน  ดานการสงเสริมการตลาด คือ 
โรงเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียนมีเจตคติที่ดี ตอกันทุกฝายใหการชวยเหลือ สนับสนุน 
สงเสริมกัน ดานบุคลากร คือ ครูผูสอน และเจาหนาท่ี ไดรับการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานตามหนาท่ี ดานกระบวนการ คือ การบริหารงานแบบมีสวนรวมมาใชในการพัฒนา
โรงเรียน  ดานภาพลักษณ หรือลักษณะทางกายภาพ คือ โรงเรียนมีอัตลักษณที่เดนชัด มีชื่อเสียงใน
ดานวิชาการ  มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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บทท่ี  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 
และ3) การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบ และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษาปญหา 
ศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัยเปนข้ันตอนที่ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการจัดสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือไป
เก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตลอดจนแปลผลการวิเคราะห 
 ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนําท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ และจัดพิมพรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และการเลือก
กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือและการสรางปรับปรุงเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง (the  one  short, non - experimental  
case  study)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ที่เปดสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวน โรงเรียนที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษาระดับเดียว จํานวนท้ังสิ้น 40 
แหง 
 

 

 

 

O 

X R 
 

R     หมายถึง     ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
X     หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา 
O     หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) 1  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 36 แหง และสุมตัวอยางโดยสุมแบบแบงประเภท 
(stratified random sampling)  
 
ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ 
1 คน  ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ 1 คน หัวหนากลุมสาระ 1 คน และครูผูสอน 3 
คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน  จํานวน 36  แหง รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 216  คน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล   
 

   ผูใหขอมูล 

อําเภอ ประชากร ตัวอยาง 
ผูรับใบอนุญาต
หรือผูจัดการ
โรงเรียน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
หรือรองผูอํานวยการ

โรงเรียน 

หัวหนา
กลุมสาระ ครูผูสอน รวม 

เมืองนครปฐม 14 12 12 12 12 36 72 
สามพราน 14 12 12 12 12 36 72 
นครชัยศร ี 6 6 6 6 6 18 36 
บางเลน 3 3 3 3 3 9 18 
ดอนตูม 2 2 2 2 2 6 12 
กําแพงแสน 1 1 1 1 1 3 6 
รวมท้ังสิ้น 40 36 36 36 36 108 216 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแก ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตน  และตัวแปรตาม ดังน้ี 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ประสบการณการทํางาน     
                                                 

1 Robert  V.  Krejcie  and  Earyle  W.  Morgan , อางถึงใน  ยุทธพงษ  กัยวรรณ, พื้นฐาน
การวิจัย (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน,2553), 75. 
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2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ การบริหารแบบมีสวนรวมของสวอนเบอรก  และ  
สวอนเบอรก (Swansberg) กลาวไววา การปฏิบัติงานขององคกร ควรประกอบดวยสาระสําคัญ 4 
ประการมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1  การไววางใจกัน (trust: X1) หมายถึง  การไววางใจกันเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการมี
สวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ เรียบรอยหากไดรับ
การยอมรับ  ไดรับความไววางใจจากผูบริหาร 
 2.2 ความยึดมั่นผูกพัน (commitment: X2)  หมายถึง บุคคลไมวาจะเปนผูบริหารหรือผู 
ปฏิบัติงานตองการความยึดม่ันผูกพัน ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือและฝกอบรมแก
ผูปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานตองมีโอกาสไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหารประสบการณใน
การเขามามีสวนรวม  จะทําใหเกิดความยึดม่ันผูกพันโดยไมทําใหเกิดโทษ 
 2. 3  การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (goals & objectives: X3) หมายถึง การ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา
เปาหมายขององคกร ยอมจะขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้น ถาทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงค
เดียวกัน  มีการทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกัน  มีความรับผิดชอบรวมกัน 
 2.4  ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (autonomy: X4)  หมายถึง ภาวะที่มีความ
เปนอิสระตอความรับผิดชอบในการทํางาน  ความมีอํานาจหนาที่  และความสามารถในการรายงาน
สําหรับงานของแตละบุคคล  ผูปฏิบัติงานตองการความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  ในการตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทําใหมีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่เต็มความรับผิดชอบที่ตนไดรับ 

3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของของคอตเลอร และอารมสตรอง 
(Kotler and Armstrong) จํานวน 7  ตัวแปรยอยดังนี้ 
 3.1 ดานผลิตภัณฑ  (product: Y1) หมายถึง สี่งใดๆท่ีนําเสนอ เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ จากความหมายน้ี "ผลิตภัณฑ" จึงมีความหมาย
ที่ครอบคลุมถึงสินคา (Goods) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวตนจับตองได และ เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน
จับตองไมได เชน รูปแบบ คุณสมบัติ คุณภาพ ความทนทาน ความนาเช่ือถือ ความสามรถในการ
ซอมแซมได รูปลักษณพิเศษ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตา
ของลูกคา  
 3.2 ราคา (price: Y2) หมายถึง อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ ระหวางกันในตลาด 
โดยใชเงินเปนสื่อกลางปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารงานการตลาด  อยางมาก ซึ่งผูบริหาร
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การตลาดจะตองกําหนดกลยุทธดานราคาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ  ตางๆ 
เพื่อใหผลิตภัณฑมีระดับราคาที่เปนที่นาพอใจของ องคกรสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
องคกร และเหมาะสมกับระดับความสามารถหรือกําลังซื้อของผู บริโภคในตลาดไดเปนอยางดี 
 3.3 การจัดจําหนาย (place: Y3) เปนการกระจาย สินคาไดหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการ
จําหนายทางตรง (Direct Channel) คือ การท่ีผูผลิตจัดจําหนายสินคาหรือ บริการไปยังผูบริโภค ผู
ซื้อสินคาหรือบริการ หรือผูไชสินคาโดยตรง โดยไมผานคนกลางทางการตลาด และชองทางการ
จําหนายทางออม (Indirect Channel) คือ การที่ผูผลิตจะอาศัยคนกลางทางการตลาดหรือตัวแทนทํา
การจัด จําหนายสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค  หรือผูใชสินคาอีกตอหนึ่ง โดยจะคํานึงถึงความ
เหมาะสม ดานคาใชจายและการประหยัดเวลา 
 3.4 การสงเสริมการตลาด (promotion: Y4) เคร่ืองมือการติดตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
แจงขาวสาร  จูงใจ  สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาด  การสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวย 5 ประเภท คือ การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ซึ่งองคกรใชเพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
ขององคกรซึ่งตองอาศัย กระบวนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อเพ่ือ  จูงใจใหเกิด
ทัศนคติที่ดีและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา 
 3.5 บุคคล (people: Y5) บุคลากรภายในองคกร ที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ ทั้งในการผลิตบริการและการใหบริการในปจจุบันซึ่งสถานการณการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงข้ึน 
พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญที่สรางความแตกตางใหกับธุรกิจ โดยการสรางสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคา ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกลาวแลว ตัว
ลูกคาเองรวมถึงลูกคาคนอ่ืนท่ีมาใชบริการก็จะมีอิทธิพลตอการรับรูในเร่ืองการบริการของผูซื้อ
บริการดวย 
 3.6 กระบวนการ (process: Y6) ขั้นตอนตางๆ ของการใหบริการต้ังแตการเสนอการ
บริการจนจบสี้นการใหบริการดวยวิธีการจัดการท่ีดีและมีระยะเวลาในการใหบริการท่ีเหมาะสม
เชน การตัดสินใจในเร่ืองนโยบายท่ีเกี่ยวของกับลูกคา และบุคลากรขององคการมีหลายรูปแบบ เปน
การสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพ่ือใหเ กิดความรวดเร็วและประทับใจลูกคา 
(customer satisfaction) การทักทายและการตอนรับลูกคา 
 3.7 ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics: Y7) สวนประกอบขององคกรท่ี ลูกคา 
สามารถสัมผัสไดดวยการนําเสนอและภาพลักษณที่ ดีของสถานบริการ เชน อาคารสถานที่ตกแตง
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สวยงาม การ ใหแสง สี เสียง ที่เหมาะสม ความสะอาดของสถานบริการ และท่ีไมสามารถสัมผัสได
เชน บรรยากาศที่จูงใจ อาคาร สถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณ ความสะดวกสบาย  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน  มี
รายละเอียดดังน้ี   
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไว
ให (Forced  choice) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของสวอนเบอรก และสวอนเบอรก
(Swansberg) 
 ตอนที่  3 สอบถามเก่ียวกับกลยุทธการตลาดตามแนวคิดของคอตเลอร และอารมสตรอง
(Kotler and Armstrong) 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ 
(rating  scale)  ของล ิคเคร์ิท  (Likert) 2 โดยกําหนดความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  5 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมหรือกลยุทธการตลาด 
           อยูในระดับมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
 ระดับ  4 หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมหรือกลยุทธการตลาด 
           อยูในระดับมาก ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ  3 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมหรือกลยุทธการตลาด 
           อยูในระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ  2 หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมหรือกลยุทธการตลาด 
           อยูในระดับนอย ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ  1 หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมหรือกลยุทธการตลาด 
           อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ1 คะแนน 
 

 

                                                 
2 พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ: สํานัก

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว.ประสานมิตร, 2540), 107-108. 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาคนควาจากเอกสาร  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ   

ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence) มีคา 0.5 – 1.00 
 ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับ ผูรับใบอนุญาต
หรือผูจัดการ ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ และครูผูสอน ของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดราชบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 โรง โรงเรียนละ 6 คน รวม  30  คน    
 ขั้นตอนที่  4  นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
(reliability) โดยใชวิธีการของครอนบาค (Cronbach)3 ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ  0.962 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอํานวย 
การ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  จํานวน 36 แหง เพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกกับกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย  ดังนี้คือ 
                                                 

3 Lee,  Cronbach J,  Essentials  of  psychology  Testing,3rded (New  York: Harper & 
Row  Publishers,1974), 161. 
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 1. วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถี่ (frequency) และ
รอยละ (percentage) 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห 
โดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนํามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท่ีได
จากแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) มีรายละเอียดดังนี้ 4 

มัชฌิมเลขคณิต  4.50-5.00    แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม/กลยุทธการตลาด             
อยูในระดับมากท่ีสุด 

มัชฌิมเลขคณิต  3.50-4.49    แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม/กลยุทธการตลาด            
อยูในระดับมาก 

มัชฌิมเลขคณิต  2.50-3.49    แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม/กลยุทธการตลาด              
อยูในระดับปานกลาง 

มัชฌิมเลขคณิต  1.50-2.49    แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม/กลยุทธการตลาด             
อยูในระดับนอย 

มัชฌิมเลขคณิต  1.00-1.49    แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม/กลยุทธการตลาด           
อยูในระดับนอยที่สุด 

3. นําขอมูลจากตอนที่ 2 และตอนท่ี 3  มาวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลกลยุทธ
การตลาดโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression  
analysis) 

 
สรุป 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชน

ในจังหวัดนครปฐม 2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม และ3) การบริหาร
แบบมีสวนรวมที่สงผลกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังน้ีเปน
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม จํานวน 36 แหง ผูใหขอมูลแตละโรงเรียน
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ 1 คน  ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ 1 คน 
หัวหนากลุมสาระ 1 คน และครูผูสอน 3 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน  จํานวน 36 แหง รวม
                                                 

4 John. W. Best, Research  in  Education, 4thed (New  Jersey: Prentice – Hall,Inc., 1981),182. 
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ผูใหขอมูลท้ังสิ้น 216 คน เคร่ืองมือเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารแบบมีสวนรวมตาม
แนวคิดของของสวอนเบอรและสวอนเบอรก และกลยุทธการตลาดของของคอตเลอร และอารมสต
รอง การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคือ คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต 
( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise  
multiple  regression  analysis) 

   ส
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย  เร่ือง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยวิเคราะหขอมูล จํานวน 36 แหง  ผูใหขอมูลในแตละ
โรงเรียน คือ ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ 1 คน  ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ 1 คน 
หัวหนากลุมสาระ 1 คน และครูผูสอน 3 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน จํานวน 36  แหง รวม
ผูใหขอมูลท้ังสิ้น 216  คน ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ   คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจาก
แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใสตารางประกอบการบรรยาย จําแนก
ออกเปน 4  ตอน  ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม 

 ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะหกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ ผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน จํานวน 216 คน จําแนก ตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณในการทํางานโดยหาคาความถี่ (frequency)  
และ รอยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม          
       

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

ชาย 

              หญิง 

 

74 

142 

 

34.26 

65.74 

รวม 216 100.00 
2. อายุ 

นอยกวา 30  ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 ป ขึ้นไป 

 

23 

89 

74 

30 

 

10.66 

41.20 

34.36 

13.78 

รวม 216 100.00 
3. วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

180 

28 

8 

 

83.34 

12.96 

3.70 

รวม 216 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่ 

ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ  
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ 

หัวหนากลุมสาระ 

ครูผูสอน 

 

36 

36 

36 

108 

 

16.67 

16.67 

16.67 

50.00 

รวม 216 100.00 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)  

       
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

5. ประสบการณการทํางาน (เศษของปหากเกิน 6 เดือนใหถือเปน 1 ป) 
นอยกวา 10  ป 
10 -20 ป       
21-30  ป 
มากกวา 30  ป 

 

56 

67 

64 

29 

 

25.93 

31.01 

29.63 

13.43 

รวม 216 100.00 
 
จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 142 คน คิดเปน

รอยละ  65.74  รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 34.26 มีอายุระหวาง 31 – 40  ป 
มากท่ีสุด จํานวน 89 คน  คิดเปนรอยละ 41.20 รองลงมา  อายุ 41 - 50 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 34.36  อายุ 50 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.78 และอายุนอยกวา 30 ป นอยที่สุด 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.66 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  จํานวน 180 คิดเปน
รอยละ 83.34 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ12.96 และปริญญาเอก นอย
ที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.70 ตําแหนงหนาท่ี ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ ผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ และหัวหนากลุมสาระ ตําแหนงละ 36 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ
ครูผูสอน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีประสบการณการทํางาน 10-20 ป มากท่ีสุด 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 31.01 รองลงมาคือ 21-23 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 29.63 นอย
กวา 10 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 25.93 และมากกวา 30  ป นอยที่สุด จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 13.43  
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ตอนท่ี 2  การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

ในการวิเคราะหระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากตัวอยาง 36 
โรงเรียน แลวนําคามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท  ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม tot(X )  

        (n = 36) 
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

1. ดานการไววางใจกัน 1(X )  

2. ดานความยึดมั่นผูกพัน 2(X )   

3. ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 3(X )  

4. ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 4(X )  

4.39 

4.40 

4.41 

4.15 

0.32 

0.29 

0.33 

0.30 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
รวม tot(X )  4.34 0.30 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.34, S.D = 0.30) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดย ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
( X = 4.41,S.D = 0.33) รองลงมาคือ ดานความยึดม่ันผูกพัน ( X = 4.40, S.D = 0.29) ดานการ
ไววางใจกัน ( X = 4.39, S.D = 0.32) และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ( X = 4.15, S.D = 0.30) เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D ) 
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.29-0.33 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
พบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 

 
 เมื่อวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ในแตละ
ดานแยกเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 4 - 7 
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการไววางใจกัน 1(X )    

                        (n = 36) 

ดานการไววางใจกัน 1(X )  ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  ผูบริหารมีคุณธรรมในการบริหารงานตอผูใตบังคับบัญชา 
2.  ผูบริหารมีความเมตตากรุณาตอผูใตบังคับบัญชา 
3.  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

4.  ผูบริหารใหการยอมรับผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคกัน 

5.  ผูบริหารใหความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชา 
6.  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

7.  บุคลากรไดรับการยกยองใหเกียรติ ตลอดจนยอมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

8.  บุคลากรยอมรับบทบาท หนาที่ ในการทํางานซ่ึงกันและกัน 

4.44 

4.46 

4.44 

 

4.38 

4.37 

4.37 

 

4.36 

 

4.33 

0.28 

0.30 

0.36 

 

0.33 

0.32 

0.37 

 

0.36 

 

0.37 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
โดยภาพรวม 4.39 0.32 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม
ดานการไววางใจกัน โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก  ( X  = 4.39, S.D  = 0.32) เมื่อ
พิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารมีความเมตตากรุณาตอ
ผูใตบังคับบัญชา มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.46, S.D = 0.30) รองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ 
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ( X = 4.44, S.D = 0.36) และ
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ( X = 4.44, S.D = 0.28) และ
บุคลากรยอมรับบทบาท หนาท่ี ในการทํางานซึ่งกันและกัน  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด            

( X  = 4.33, S.D  = 0.37) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.28 - 
0.37 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลท่ีไดมีการกระจาย
นอย 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานความยึดมั่นผูกพัน 2(X )         

                                         (n = 36) 

ดานความยึดมั่นผูกพัน 2(X )  ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  ผูบริหารใหการสนับสนุนชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา 
2.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถแก
ผูใตบังคับบัญชา 

3.  ผูบริหารสรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร 

4.  ผูบริหารใหกําลังใจในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางานอยูเสมอ 

5.  ผูบริหารใหคําแนะนําการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

6.  ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชาทําการประชุมการทํางานรวมกัน
เสมอ 

4.39 

4.41 

 

4.43 

4.42 

 

4.37 

4.37 

0.26 

0.35 

 

0.30 

0.35 

 

0.27 

0.32 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม 4.40 0.29 มาก 

           
จากตารางที่ 5 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

ดานความยึดม่ันผูกพัน โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D  = 0.29) เมื่อ
พิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารสรางบรรยากาศในการทํางานแบบ
กัลยาณมิตร มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  = 4.43, S.D  = 0.30) รองลงมาคือ ผูบริหารให
กําลังใจในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาในการทํางานอยูเสมอ ( X = 4.42,S.D = 0.35)  และมีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด เทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชาทําการประชุมการทํางาน
รวมกันเสมอ ( X  = 4.37, S.D  = 0.32) ผูบริหารใหคําแนะนําการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

( X  = 4.37, S.D  = 0.27) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.26 - 
0.35 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลท่ีไดมีการกระจาย
นอย 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 3(X )

                                                                  (n = 36) 

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 3(X )  ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน  

2.  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีการปรับปรุงพัฒนา
เปาหมายขององคกรรวมกัน 

3.  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีความรับผิดชอบรวมกัน 

4.  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีการทํางานในทิศทาง
เดียวกัน 

5.  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชารวมกันดําเนินการบริหารตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

4.37 

 

4.42 

 

4.43 

4.43 

 

4.44 

 

0.43 

 

0.33 

 

0.30 

0.31 

 

0.29 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.41 0.33 มาก 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  
ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X =4.41, 

S.D =0.33) เ ม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ  พบวา  อยู ในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชารวมกันดําเนินการบริหารตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด ( X  = 4.44, S.D = 0.29) รองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามี
การทํางานในทิศทางเดียวกัน ( X  = 4.43, S.D  = 0.31) และผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีความ
รับผิดชอบรวมกัน ( X  = 4.43, S.D  = 0.30) และผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 4.37,S.D = 0.43) เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.29 - 0.43 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิด
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 4(X )

                                   (n = 36) 

ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 4(X )  ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  ผูบริหารใหความเปนอิสระผูใตบังคับบัญชาตอความ
รับผิดชอบในการทํางาน 

2.  ผูบริหารใหอํานาจหนาที่แกผูใตบังคับบัญชาในการรายงาน
ผลงาน 

3.  ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชามีอํานาจตัดสินใจในงานท่ี
รับผิดชอบตามหนาที่ 

5.  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ 

4.03 

 

4.07 

 

4.28 

 

4.06 

 

4.31 

0.39 

 

0.33 

 

0.32 

 

0.30 

 

0.32 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 
โดยรวม 4.15 0.30 มาก 

           
 จากตารางท่ี 7 พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 
ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงานโดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X = 4.15, 

S.D = 0.30) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 4.31,         

S.D = 0.32) รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานท่ี
ไดรับมอบหมาย( X = 4.28, S.D = 0.32) และผูบริหารใหความเปนอิสระผูใตบังคับบัญชาตอความ
รับผิดชอบในการทํางาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.03, S.D  = 0.39) เม่ือพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.30 - 0.39 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิด
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 3  กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

ในการวิเคราะหระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัย
วิเคราะหโดยคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังตารางท่ี  8  
 

ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม (Ytot) 

                    (n = 36) 
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ( X ) (S.D)  ระดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ 1(Y )  
2. ดานราคา 2(Y )  

3. ดานการจัดจําหนาย 3(Y )  

4. ดานการสงเสริมการตลาด 4(Y )  

5. ดานบุคคล 5(Y )  

6. ดานกระบวนการ 6(Y )  

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 7(Y )  

4.33 

4.40 

4.30 

4.21 

4.29 

4.28 

4.39 

0.32 

0.29 

0.36 

0.39 

0.40 

0.38 

0.38 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
โดยภาพรวม (Ytot) 4.32 0.33 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก  ( X  = 4.32, S.D  = 0.33) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย ดานราคา มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ( X  = 4.40, S.D  = 0.29) 

รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ( X  = 4.39, S.D  = 0.38) ดานผลิตภัณฑ ( X  = 4.33, S.D  = 

0.32) ดานการจัดจําหนาย  ( X = 4.30, S.D = 0.36) ดานบุคคล ( X = 4.29, S.D =0.40) ดาน
กระบวนการ ( X = 4.28, S.D  = 0.38) และดานการสงเสริมการตลาด มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
( X  = 4.21 , S.D  = 0.39) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.29 - 
0.39 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลท่ีไดมีการกระจาย
นอย 

 

 เมื่อวิเคราะหกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมในแตละดานแยก
เปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล  ดังตารางท่ี 9 -  ตารางท่ี 15 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ  (Y1) 

                                                       (n = 36) 
ดานผลิตภัณฑ  (Y1) ( X ) (S.D)  ระดับ 

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

2.  โรงเรียนมีความนาเชื่อถือในดานวิชาการ 

3. โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการดําเนินงาน 

4.  โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการเรียนการสอน 

5.  โรงเรียนรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6.  โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเรียนอยางเพียงพอและมี
คุณภาพ 

7.  โรงเรียนมีผูบริหารที่มีคุณภาพ 

8.  โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

4.32 

4.36 

4.32 

4.31 

4.36 

 

4.26 

 

4.39 

4.32 

0.32 

0.31 

0.34 

0.33 

0.35 

 

0.37 

 

0.35 

0.33 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 
โดยภาพรวม 4.33 0.32 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดาน
ผลิตภัณฑ  โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D = 0.32) เมื่อพิจารณาแยกเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนมีผูบริหารท่ีมีคุณภาพ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
( X  = 4.39, S.D = 0.35) รองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ โรงเรียนรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ( X = 4.36, S.D = 0.35) และโรงเรียนรักษาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ( X = 4.36, S.D = 0.31) และโรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวก
แกผูเรียนอยางเพียงพอและมีคุณภาพ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 4.26, S.D = 0.37) เมื่อ
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.31 - 0.37 อธิบายไดวา คนสวน
ใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน   

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานราคา (Y2) 

                                                                                                                                                (n = 36) 
ดานราคา (Y2) ( X ) (S.D)  ระดับ 

1.  โรงเรียนเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาอยางเหมาะสม 

2.  โรงเรียนเรียกเก็บคาทรัพยากรทางการศึกษาอยางเหมาะสม 

3.  โรงเรียนเรียกเก็บคาอาหารท่ีเหมาะสม 

4.  โรงเรียนเรียกเก็บคาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 

5.  โรงเรียนเรียกเก็บคาบริการรถตูรับสงนักเรียนที่เหมาะสม 

4.03 

4.01 

3.98 

3.99 

3.90 

0.44 

0.45 

0.43 

0.45 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
โดยภาพรวม 4.40 0.29 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานราคา 
โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก  ( X  = 4.40, S.D  = 0.29) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาอยางเหมาะสม  มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X = 4.03,  S.D = 0.44) รองลงมาคือ โรงเรียนเรียกเก็บคาทรัพยากรทาง
การศึกษาอยางเหมาะสม( X = 4.01, S.D = 0.45) และโรงเรียนเรียกเก็บคาบริการรถตูรับสงนักเรียน
ที่เหมาะสม มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 3.90, S.D = 0.53) เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.43 - 0.53 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 
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ตารางที่ 11  คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการจัดจําหนาย (Y3)    
                                                                         (n = 36) 

ดานการจัดจําหนาย (Y3)  ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  โรงเรียนมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม 

2. โรงเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง 

3.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 

4. โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปโภคบริโภคใหแก
นักเรียน 

5.  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน
อยางท่ัวถึง 

4.35 

4.38 

4.28 

4.24 

 

4.23 

0.38 

0.37 

0.41 

0.37 

 

0.39 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 4.30 0.36 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการจัด
จําหนาย โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X  = 4.30, S.D  = 0.36) เมื่อพิจารณาแยกเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง มีคามัชฌิมเลขคณิต
มากท่ีสุด ( X =4.38, S.D =0.37) รองลงมาคือ โรงเรียนมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม ( X = 4.35, S.D = 

0.38) และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางท่ัวถึง มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยท่ีสุด ( X = 4.23, S.D = 0.39) เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.37 - 0.41 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลท่ีได
มีการกระจายนอย 
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด (Y4) 

        (n = 36) 
ดานการสงเสริมการตลาด (Y4) ( X ) (S.D)  ระดับ 

1. โรงเรียนมีการสรางทัศนคติที่ดีกับผูปกครองในดานการ
เรียนการสอน 

2.  โรงเรียนมีการแนะนํา / ใหคําปรึกษาแกผูปกครองดานการ
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

3.  โรงเรียนมีการแจงขาวสารเก่ียวกับการเรียนการสอนกับ
ผูปกครองอยางตอเนื่อง 

4.  โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูปกครองและ
ชุมชน 

5.  โรงเรียนจัดกิจกรรมแขงขันทักษะดานวิชาการกับโรงเรียน
ในจังหวัดเดียวกัน 

6.  โรงเรียนมีชองทางการประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียน
ใหผูปกครองทราบ เชน Website Face Book เปนตน 

4.23 

 

4.25 

 

4.23 

 

4.20 

 

4.18 

 

4.19 

0.39 

 

0.42 

 

0.39 

 

0.38 

 

0.45 
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มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 
รวม 4.21 0.39 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานการ
สงเสริมการตลาด โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D  = 0.39) เมื่อพิจารณา
แยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนมีการแนะนํา / ใหคําปรึกษาแกผูปกครอง
ดานการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X = 4.25, S.D = 0.42) 

รองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ โรงเรียนมีการแจงขาวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับผูปกครองอยาง
ตอเน่ือง( X  = 4.23, S.D  = 0.39) และโรงเรียนมีการสรางทัศนคติที่ดีกับผูปกครองในดานการเรียน
การสอน ( X  = 4.23, S.D  = 0.39) และโรงเรียนจัดกิจกรรมแขงขันทักษะดานวิชาการกับโรงเรียน
ในจังหวัดเดียวกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  ( X  = 4.18, S.D  = 0.45) เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.38 - 0.45 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิด
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานบุคคล (Y5)  

        (n = 36) 
ดานบุคคล (Y5)  ( X ) (S.D)  ระดับ 

1.  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการ
ใหบริการนักเรียน 

3. ผูบริหารโรงเรียนบริหารงานอยางเปนระบบ 

4. โรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
5.  ผูบริหาร ครูผูสอน ชุมชน และผูปกครอง มีสวนรวม รับรู          
การดําเนินงานของโรงเรียนดานตาง ๆ 

4.31 

 

4.28 

 

4.32 

4.28 

4.28 

0.41 

 

0.43 

 

0.35 

0.44 

0.44 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 
รวม 4.29 0.40 มาก 

 

 จากตารางท่ี  13 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดาน
บุคคล โดยภาพรวม และรายดาน  อยูในระดับมาก ( X = 4.29, S.D = 0.40) เมื่อพิจารณาแยกเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารโรงเรียนบริหารงานอยางเปนระบบ มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด  ( X = 4.32, S.D = 0.35) รองลงมาคือ ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายการศึกษาของโรงเรียน( X =4.31,S.D =0.41)และมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
เทากัน 3 ขอ คือ โรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ( X = 4.28, S.D = 0.43) 
ผูบริหาร ครูผูสอน ชุมชน และผูปกครอง มีสวนรวม รับรู การดําเนินงานของโรงเรียนดานตาง ๆ 
( X = 4.28, S.D = 0.43) และผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ
นักเรียน( X = 4.28, S.D = 0.43) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 
0.35 - 0.44 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการ
กระจายนอย 
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ตารางที่ 14  คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานกระบวนการ (Y6)    
                                        (n = 36) 

ดานกระบวนการ (Y6) ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  โรงเรียนมีกระบวนการใหบริการที่ดีและรวดเร็วเพื่อใหเกิด
ความประทับใจ 

2.  โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม 

3.  โรงเรียนนําอุปกรณหรือเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการและใชในการเรียนการสอน 

4.  โรงเรียนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.23 

 

4.43 

4.19 

 

4.26 

 

0.36 

 

0.42 

0.44 

 

0.37 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.28 0.38 มาก 

 

 จากตารางท่ี  14 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดาน
กระบวนการ โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก  ( X  = 4.28, S.D  = 0.38) เมื่อพิจารณาแยก
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.43, S.D = 0.42) รองลงมาคือ โรงเรียนมีวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ( X  = 4.26, S.D = 0.37) และโรงเรียนนํา
อุปกรณหรือเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการและใชในการเรียนการสอน  

มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.19, S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) 
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.36 - 0.44 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
พบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 
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ตารางที่ 15  คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ลักษณะทางกายภาพ (Y7)         
                                                 (n = 36) 

ดานภาพลักษณ (Y7) ( X ) (S.D)  ระดับ 
1.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

2.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพครูผูสอน 

3.  โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

4.  โรงเรียนมีชื่อเสียงและภาพลักษณนาเช่ือถือ 

5.  โรงเรียนมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6.  โรงเรียนมีอัตลักษณที่เดนชัด 

7.  โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการอยางชัดเจน 

8.  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาดตกแตงสวยงาม และมี
บรรยากาศที่ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียน 

9.  โรงเรียนมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการศึกษาครบและอยู
ในสภาพที่พรอมใชงาน 

4.40 

4.40 

4.31 

4.46 

4.44 

4.47 

4.32 

4.41 

 

4.31 

0.37 

0.38 

0.41 

0.38 

0.39 

0.40 

0.37 

0.47 

 

0.41 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.39 0.38 มาก 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ลักษณะ
ทางกายภาพ โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D  = 0.38) เมื่อพิจารณาแยก
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนมีอัตลักษณที่เดนชัด มีคามัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด  ( X =4.47, S.D =0.40) รองลงมาคือ โรงเรียนมีชื่อเสียงและภาพลักษณนาเช่ือถือ ( X =4.46, 

S.D =0.38) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดมี 2 ขอ คือ โรงเรียนมีเคร่ืองมือและอุปกรณ
ทางการศึกษาครบและอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน ( X  = 4.31, S.D = 0.41) และโรงเรียนมี
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ( X  = 4.31, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.37 - 0.47 อธิบายไดวา คนสวนใหญมีความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายนอย 
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ตอนท่ี 4  ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับกลยุทธการตลาดของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
(Pearson’s  product  correlation  coefficient)  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  16 

 

ตารางที่ 16  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับกลยุทธการตลาดของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Xtot Ytot 

X1 1      
X2 .954** 1     
X3 .922** .960** 1    
X4 .873** .920** .904** 1   
Xtot .966** .987** .976** .951** 1  
Ytot .806** .785** .752** .749** .797** 1 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางที่  16 พบวา  การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม tot(X ) กับกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม tot(Y ) มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกัน
ในลักษณะท่ีคลอยตามกัน  ( xyr  0.797) และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา มีความสัมพันธกันทุกคู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกันทุก
คูในลักษณะท่ีคลอยตามกัน   
 การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 ที่วา การบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอกลยุทธ
การตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม หรือไม  ผูวิจัยไดวิเคราะหในภาพรวมและแยก
วิเคราะหเปนรายดาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple 

regression analysis ) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการตามลําดับความสําคัญ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่  17 - 24 
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 1.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม  ( totY )  รายละเอียดตามตารางท่ี  17 
 

ตารางที่ 17 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม  ( totY ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารงานแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 17.027 2 8.513 68.288** .000  
Residual 26.554 213 0.125   R               0.625 

Total 43.581 215    R2               0.391 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.385 

คาคงที ่ 2.030 0.192   10.561 .000 Std. E       0.35308 

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (x3) 

0.292 0.062 0.375 4.690** .000  

ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (x4) 

0.226 0.061 0.294 3.687** .000  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตารางที่ 17 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน ( 4X ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  ( R ) เทากับ 0.625 คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ 0.391 นั่นคือ  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

( 4X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม  ( totY )  คิด
เปนรอยละ 39.10 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  เทากับ 0.385 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.353 ในลักษณะน้ีแสดงวา การ
บริหารแบบมีสวนรวม ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวม  ( totY ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  

tot 3 4Ŷ 2.030 0.292(X )+0.226(X )  
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 2. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ ( 1Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  18 
 

ตารางที่ 18 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ ( 1Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 12.575 2 12.575 66.843** .000  
Residual 40.258 213 0.188   R               0.519 

Total 52.832 215    R2               0.270 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.263 

คาคงที ่ 2.307 0.232    9.957 .000 Std. E       0.42564 

ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (x4) 

0.246 0.074 0.291 3.327** .001  

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (x3) 

0.228 0.075 0.265 3.034** .003  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตารางที่ 18 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  ( 4X ) และดานการต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน ( 3X )โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  ( R ) เทากับ 0.519 คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ 0.270 นั่นคือ  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) และดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) 
สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ ( 1Y ) คิดเปนรอย
ละ 27.00 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  เทากับ 0.263 ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.426 ในลักษณะน้ีแสดงวา  การบริหาร
แบบมีสวนรวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X )  และดานการต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน ( 3X )สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดาน
ผลิตภัณฑ ( 1Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้  

1 4 3Ŷ 2.307 0.246(X )+0.228(X )  
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 3. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานราคา ( 2Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  19 

 
ตารางที่ 19 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ

กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานราคา ( 2Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 14.272 1 14.272 40.585** .000  
Residual 75.254 214 0.352   R               0.399 

Total 89.526 215    R2               0.159 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.155 

คาคงที ่ 2.160 0.289    7.482 .000 Std. E       0.59300 

ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (x4) 

0.439 0.069 0.399 6.371** .000  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 จากตารางที่ 19 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
( R ) เทากับ 0.399 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ 0.159 นั่นคือ การบริหารแบบมี
สวนรวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  ( 4X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานราคา ( 2Y ) คิดเปนรอยละ 15.90 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  เทากับ 0.155 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard error) เทากับ 0.593 ในลักษณะนี้แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานราคา ( 2Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

2 4Ŷ 2.160 0.439(X )  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานการจัดจําหนาย ( 3Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  20 

 
ตารางที่ 20 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ

กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการจัดจําหนาย ( 3Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 11.350 2 5.675 30.519** .000  
Residual 39.607 213 0.186   R               0.472 

Total 50.957 215    R2               0.223 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.215 

คาคงที ่ 2.520 0.231  10.902 .000 Std. E       0.43122 

ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (x4) 

0.237 0.077 0.285 3.065** .002  

ดานการไววางใจกัน (x1) 0.181 0.078 0.217 2.331** .001  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 จากตารางที่ 20 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) และดานการไววางใจกัน ( 1X ) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) เทากับ 0.472 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ 
0.223นั่นคือ  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) และ
ดานการไววางใจกัน ( 1X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดาน
การจัดจําหนาย ( 3Y ) คิดเปนรอยละ 22.30 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 

2R )  เทากับ 0.215 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.431 ใน
ลักษณะนี้แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

( 4X ) และดานการไววางใจกัน ( 1X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานการจัดจําหนาย ( 3Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

3 4 1Ŷ 2.520 0.237(X )+0.181(X )  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด ( 4Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  21 

 
ตารางที่ 21 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ   

กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด ( 4Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 14.906 2 7.453 33.252** .000  
Residual 47.742 213 0.224   R               0.488 

Total 62.648 215    R2               0.238 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.231 

คาคงที ่ 2.141 0.256    8.357 .000 Std. E       0.47343 

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (x3) 

0.258 0.108 0.276 2.387** .008  

ดานการไววางใจกัน (x1) 0.213 0.107 0.231 1.996** .007  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 จากตารางที่ 21 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานการไววางใจกัน ( 1X ) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) เทากับ 0.488 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R ) เทากับ 
0.238 นั่นคือ การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และ
ดานการไววางใจกัน ( 1X )  สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดาน
การสงเสริมการตลาด ( 4Y ) คิดเปนรอยละ 23.80 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว 
(Adjusted 2R )  เทากับ 0.231 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 
0.473 ในลักษณะน้ีแสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน ( 3X ) และดานการไววางใจกัน ( 1X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด ( 4Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี ้ 
 

4 3 1Ŷ 2.141 0.258(X )+0.213(X )  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 6. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานบุคคล ( 5Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  22 
 

ตารางที่ 22 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานบุคคล ( 5Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 42.119 2 21.059 123.931 .000  
Residual 36.195 213 0.170   R               0.733 

Total 78.313 215    R2               0.538 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.533 

คาคงที ่ 0.790 0.224    3.522 0.001 Std. E       0.41222 

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (x3) 

0.539 0.073 0.516 7.426** 0.000  

ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (x4) 

0.271 0.71 0.263 3.783** 0.000  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตารางที่ 22 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน ( 4X )โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  ( R ) เทากับ  0.733 คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ 0.538 นั่นคือ  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

( 4X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานบุคคล ( 5Y ) คิดเปน
รอยละ 53.80 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  เทากับ 0.533 ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.412 ในลักษณะน้ีแสดงวา  การบริหาร
แบบมีสวนรวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความเปนอิสระตอ
ความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 
ดานบุคคล ( 5Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้  

5 3 4Ŷ 0.790 0.539(X )+0.271(X )  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 7. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานกระบวนการ ( 6Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  23 

 
ตารางที่ 23 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ

กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานกระบวนการ ( 6Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 19.308 2 9.654 47.791** .000  
Residual 43.026 213 0.202   R               0.557 

Total 62.333 215    R2               0.310 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.303 

คาคงที ่ 1.923 0.243   7.907 .000 Std. E       0.44944 

ดานการไววางใจกัน (x1) 0.289 0.101 0.314 2.852** .005  

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (x3) 

0.246 0.102 0.264 2.402** .007  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 จากตารางที่ 23 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานการไววางใจกัน ( 1X ) และดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) เทากับ 0.557 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R ) เทากับ 
0.310 นั่นคือ  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการไววางใจกัน ( 1X ) และดานการตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดาน
กระบวนการ ( 6Y ) คิดเปนรอยละ 31.00 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  
เทากับ 0.303 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.449 ในลักษณะ
นี้แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการไววางใจกัน ( 1X ) และดานการต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน ( 3X )สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดาน
กระบวนการ ( 6Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้  
 

6 1 3Ŷ 1.923 0.289(X )+0.246(X )  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 8. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม ดานลักษณะทางกายภาพ ( 7Y ) รายละเอียดตามตารางท่ี  24 

 
ตารางที่ 24 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกล

ยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานลักษณะทางกายภาพ ( 7Y ) 

 

ผลการวิเคราะหการบรหิารแบบมีสวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

Regression 14.175 1 14.175 85.034** .000  
Residual 35.674 214 0.167   R               0.533 

Total 49.850 215    R2               0.284 

ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t Adjusted  R2    0.281 

คาคงที ่ 2.430 0.215  11.327 .000 Std. E       0.40829 

ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (x3) 

0.444 0.048 0.533 9.221** .000  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 จากตารางที่ 18 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบมีสวน
รวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
( R ) เทากับ 0.533 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ 0.284 นั่นคือ การบริหารแบบมี
สวนรวม 3X  สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานลักษณะทาง
กายภาพ ( 7Y ) คิดเปนรอยละ 28.40 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  
เทากับ 0.281 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.408 ในลักษณะ
นี้แสดงวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) สงผลตอ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานลักษณะทางกายภาพ ( 7Y ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

7 3Ŷ 2.430 0.444(X )  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการวิเคราะหขอมูลการบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple 

regression  analysis) สรุปผลไดดังนี้ 
 

1. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวม  ( totY ) คือ ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดาน
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

 

tot 3 4Ŷ 2.030 0.292(X )+0.226(X )  

 

2. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานผลิตภัณฑ ( 1Y ) คือ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X )  และดาน
การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  

 

1 4 3Ŷ 2.307 0.246(X )+0.228(X )  

 

3. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานราคา ( 2Y ) คือ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

2 4Ŷ 2.160 0.439(X )  

 

4. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานการจัดจําหนาย ( 3Y ) คือ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) และ
ดานการไววางใจกัน ( 1X ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

3 4 1Ŷ 2.520 0.237(X )+0.181(X )  
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5. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด ( 4Y ) คือ ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) 

และดานการไววางใจกัน ( 1X ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

4 3 1Ŷ 2.141 0.258(X )+0.213(X )  

 

6. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานบุคคล ( 5Y ) คือ ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) และดานความ
เปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( 4X ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  

 

5 3 4Ŷ 0.790 0.539(X )+0.271(X )  

 

7. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม คือ ดานกระบวนการ ( 6Y ) ดานการไววางใจกัน ( 1X ) และดานการต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

6 1 3Ŷ 1.923 0.289(X )+0.246(X )  

 

8. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม ดานลักษณะทางกายภาพ ( 7Y ) คือ ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( 3X ) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

7 3Ŷ 2.430 0.444(X )  
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หมายถึง   ตัวแปรที่เขาสมการ 

                   หมายถึง   สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 

แผนภูมิที่  8  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม 

)ˆ( 5Y   3 4X ,X  

3
ˆ(Y )   4 1X ,X  

( 4Ŷ )               3 1X ,X  

( 2̂Y )               4X  

)ˆ( 1Y    4 3X ,X  

ดานการไววางใจกัน 
1(X )  

3̂Y  = .181 

4̂Y  = .213 

6̂Y  = .289 
 

ดานความยึดมั่น
ผูกพัน 2(X )  

ดานการต้ังเปาหมาย
และวัตถุประสงค
รวมกัน 3(X )  

totŶ  = .292 

1̂Y  = .228 

4̂Y  = .258 

5̂Y  = .539 

6̂Y  = .246 

7̂Y  = .444 

 

( totŶ )              3 4X , X  

ดานความเปนอิสระ
ตอความรับผิดชอบ
ในงาน 4(X )  

totŶ  = .226 

1̂Y  = .246 

2̂Y  = .439 

3̂Y  = .237 

5̂Y  = .271 

 

กลยุทธการตลาด ( totŶ ) 

6
ˆ(Y )    1 3X ,X  

7
ˆ(Y )    3X  
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม 2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม และ3) การบริหาร
แบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังน้ี
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) โรงเรียนเอกชน จํานวน 36 แหง เปนหนวย
วิเคราะห (unit  of  analysis) ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน คือ ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ 1 คน  
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ 1 คน หัวหนากลุมสาระ 1 คน และครูผูสอน 3 คน รวม
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน  จํานวน 36  แหง รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 216  คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยคือคาความถี่ (f) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลข
คณิต ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(stepwise  multiple  regression  analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมท่ี

สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม มีขอคนพบสรุปไดดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวม และ
รายดาน อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการตั้งเปาหมาย
และวัตถุประสงครวมกัน ดานความยึดม่ันผูกพัน ดานการไววางใจกัน  และดานความเปนอิสระตอ
ความรับผิดชอบในงาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมดานการไววางใจ
กัน โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยผูบริหารมีความเมตตากรุณาตอผูใตบังคับบัญชา มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และ บุคลากรยอมรับ
บทบาท หนาที่ ในการทํางานซ่ึงกันและกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
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 1.2 การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานความยึดม่ัน
ผูกพัน โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยผูบริหารสรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูบริหารใหกําลังใจในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาในการทํางานอยูเสมอ และ
ผูบริหารใหคําแนะนําการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   
 1.3 การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม   ดานการ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยก
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารและผูใตบังคับบัญชารวมกันดําเนินการ
บริหารตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหาร
และผูใตบังคับบัญชามีการทํางานในทิศทางเดียวกัน และผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาต้ังเปาหมาย
และวัตถุประสงครวมกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 1.4  การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในงานโดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในงานที่ไดรับมอบหมาย  และผูบริหารใหความเปนอิสระผูใตบังคับบัญชาตอความ
รับผิดชอบในการทํางาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2. กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม  และรายดาน อยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ดานราคา ดานภาพลักษณ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย  ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาด  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 2.1 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานผลิตภัณฑ  โดย
ภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
โรงเรียนมีผูบริหารที่มีคุณภาพ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนรักษาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเรียน
อยางเพียงพอและมีคุณภาพ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.2 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานราคา โดยภาพรวม 
และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียน
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาอยางเหมาะสม มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียน
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เรียกเก็บคาทรัพยากรทางการศึกษาอยางเหมาะสม  และโรงเรียนเรียกเก็บคาบริการรถตูรับสง
นักเรียนที่เหมาะสม มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.3 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานการจัดจําหนาย โดย
ภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
โรงเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีทําเล
ที่ตั้งเหมาะสม และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางท่ัวถึง มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุด  
 2.4 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด 
โดยภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยโรงเรียนมีการแนะนํา / ใหคําปรึกษาแกผูปกครองดานการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ โรงเรียนมีการแจงขาวสารเก่ียวกับการเรียนการ
สอนกับผูปกครองอยางตอเนื่อง และโรงเรียนมีการสรางทัศนคติที่ดีกับผูปกครองในดานการเรียน
การสอน และโรงเรียนจัดกิจกรรมแขงขันทักษะดานวิชาการกับโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   
 2.5 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานบุคคล โดยภาพรวม 
และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
โรงเรียนบริหารงานอยางเปนระบบ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการศึกษาของโรงเรียน  และผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการใหบริการนักเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.6 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดานกระบวนการ โดย
ภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  รองลงมาคือ โรงเรียน
มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และโรงเรียนนํา
อุปกรณหรือเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการและใชในการเรียนการสอน  
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.7 กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ดานภาพลักษณ โดย
ภาพรวม และรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
โรงเรียนมีอัตลักษณที่เดนชัด มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณนาเช่ือถือ และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดมี 2 ขอ คือ โรงเรียนมีเคร่ืองมือและ
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อุปกรณทางการศึกษาครบและอยูในสภาพที่พรอมใชงาน และโรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอนท่ีเพียงพอ  
 3. การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวม คือ ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานความเปนอิสระ
ตอความรับผิดชอบในงาน  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 3.1 การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ คือ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และดานการ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  
 3.2 การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานราคา คือ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  
 3.3 การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานการจัดจําหนาย คือ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และดาน
การไววางใจกัน  
 3.4 การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด คือ ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และ
ดานการไววางใจกัน  
 3.5 การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานบุคคล คือ ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในงาน  
 3.6 การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม คือ ดานกระบวนการ  ดานการไววางใจกัน  และดานการต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน  
 3.7 การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม ดานลักษณะทางกายภาพ คือ ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  
 จากการสรุปผลการวิจัยในขางตนจะเห็นไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมทุกดานเขา
สมการถดถอยของกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อพิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารแบบมีสวนรวมรายดานแลว เปนความสัมพันธเชิงบวกซึ่ง
เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันการบริหารแบบมีสวนรวมจึงมีความสําคัญ
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ในดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงค ดานความยึดม่ันผูกพัน ดานการไววางใจกัน และดาน
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบ 
   

การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้  
1. ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมโดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยต้ังไวในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะ ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางขวัญกําลังใจ ระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  จึงเปนการบริหารจัดการแบบครอบครัว 
ดูแลกันในทุกดาน ผูบริหารรวมปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชาในทุกกิจกรรมแบบรวมคิดรวมทํา 
ทําใหเกิดความรักความเขาใจ  เกิดพลังในการทํางานและสงผลสูความสําเร็จไดตามเปาหมาย โดย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ  แสดงใหเห็นถึงผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศนที่ดี  เปน
แบบอยางท่ีดีใหกับผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติตาม  พรอมกันน้ีโรงเรียนยังไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครองและชุมชน เปนอยางดี โดยโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น รวมปฏิบัติและแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินงาน มีผลทําใหไดความรวมมือที่ดี มีความ
ใกลชิดกัน และสรางวิสัยทัศนรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปานจิต  เอ่ียมเจริญ ไดศึกษาเร่ือง
การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนคันนายาว  สํานักงานเขตคันนายาว  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
โดยรวม  และรายดานอยูในระดับมาก เรียงระดับจากมากไปหานอย ไดแก  การมีสวนรวมของครู
ในการบริหารงานวิชาการ ในดานบทบาทการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการในดาน
การติดตอ  การสื่อสาร และการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการในดานการตัดสินใจ  
ตามลําดับ 

 แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  อยูใน
ระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดานความยึดม่ันผูกพัน ดานการไววางใจกัน และดานความ
เปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน เปนลําดับสุดทาย อาจเนื่องมาจากที่ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ในปจจุบันมุงเนนการมีสวนรวมของผูที่ เกี่ยวของ เพื่อการบริหารงานเชิงบูรณาการความรู
ความสามารถของคนในองคกรเพ่ือใหการดําเนินการงานตาง ๆ เกิดความรวมมือรวมใจกัน อัน
นําไปสูความสําเร็จในกิจการนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐวุฒิ นักสอน การบริหารแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนวัดไทรย (เกษมจริยคุณ) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอางทอง โดยภาพรวม
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อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ทุกดานมีการบริหารแบบมีสวนรวมระดับ
ปานกลาง ตามลําดับ คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ  
และดานการบริหารงานบุคคล มีรายละเอียด ดังน้ี ดานการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีสวนรวมติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู มากท่ีสุด รองลงมาไดแก มีสวนรวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน และมีสวนรวมประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
ตามลําดับ และ มีสวนรวมทําความเขาใจหลักสูตรนอยที่สุด ดานการบริหารงบประมาณ  โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา  มีสวนรวมจัดกิจกรรมหารายไดเขา
โรงเรียนตามโครงการที่กําหนดไวมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มีสวนรวมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโรงเรียน และมีสวนรวมเสนอแนะการหารายไดจากแหลงตาง ๆ เพื่อใชจายในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ตามลําดับ และมีสวนรวมวางแผนใชจายเงินงบประมาณ ที่โรงเรียนไดรับจัดสรรจาก
ทางราชการ มีสวนรวมวางแผนใชจายเงินงบประมาณ ที่โรงเรียนไดรับจัดสรรจากทางราชการ นอย
ที่สุด ดานการบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา มี
สวนรวมใหกําลังใจยกยองเชิดชูบุคลากรในโรงเรียน มากท่ีสุด รองลงมาไดแก มีสวนรวมสงเสริม
บุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยใชวิธีที่หลากหลาย  และมีสวนรวมประเมินสภาพความ
ตองการกําลังคนกับภารกิจของโรงเรียน ตามลําดับ  และมีสวนรวมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาอยางตอเน่ือง นอยที่สุด ดานการบริหารท่ัวไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา มีสวนรวมสนับสนุนการบริการแกนักเรียนใหไดรับประโยชนที่เทาเทียมกัน 
มากท่ีสุด รองลงมาไดแก มีสวนรวมสนับสนุนใหชุมชนใชโรงเรียนเพื่อทํากิจกรรม และมีสวนรวม
ประสานงานกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ตามลําดับ และมี
สวนรวมเสนอแนะในการใชอาคารสถานที่ แหงการเรียนรูของโรงเรียน นอยที่สุด  และสอดคลอง
กับงานวิจัยของธานี  คลังชํานาญ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  
เขต 2  ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร  พบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3  อันดับแรก 
ไดแก การมีบทบาทในการมีสวนรวมในการเขารับการประชุมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนหลักสูตร   
ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และการศึกษาวิเคราะหขอมูล 
ความตองการของผูเรียน ชุมชน และศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร 2) ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู พบวา  3  อันดับแรก  คือ   สงเสริมใหสถานศึกษาจัดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณธรรม   จริยธรรมของผูเรียน รองลงมา  คือ  การสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู
โดยยึดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความตองการของผูเรียนและสงเสริมให
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สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 3) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น  พบวา 3 อันดับแรก  คือ    มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาหารือ  รองลงมา 
คือ การมีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนและการมีสวนรวมในการสนับสนุน
งบประมาณ 4) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3  
อันดับแรกคือ การเปน คณะกรรมการหรือคณะทํางาน รองลงมา   คือ  การเตรียมความพรอมของ
บุคลากรในสถานศึกษา  และการสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการเตรียมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 5) ดานการจัดบรรยากาศและพัฒนาสิ่งแวดลอมพบวาสวนใหญมี
สวนรวมโดย 3 อันดับแรก  คือ สงเสริมบรรยากาศแบบทีมงาน หรือการมีสวนรวม รองลงมา คือ 
การสงเสริมบรรยากาศการไววางใจและยอมรับซึ่งกันและกัน และสงเสริมการสรางขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานอยางเสมอภาค 

2. ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนเอกชนใหความสําคัญเร่ือง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ผูบริหารโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหไดตามมาตรฐาน  ในปจจุบันการแขงขันทางการศึกษาใน
เชิงธุรกิจของโรงเรียนเอกชนมีการแขงขันกันสูง และผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สงผล
ใหผูปกครองนักเรียนมีทางเลือกในการสงบุตรหลานเขาเรียน  จึงเปนผลกระทบในเชิงธุรกิจของ
โรงเรียน  การใชกลยุทธการตลาดดานตาง ๆ ของโรงเรียนเอกชนลวนมีความสําคัญอยางย่ิงในการ
ไดสวนแบงการตลาดของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนเอกชน สอดคลองกับงานวิจัยของอัฐกร แผนทอง 
ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนของนักเรียนมัธยม
ปลายในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่ ดานบุคลากร และดานกระบวนการมีความสําคัญตอการตัดสินในในระดับมาก
ทุกประเด็นยอย แตดานสงเสริมการตลาดและดานภาพลักษณทางกายภาพ มีความสําคัญระดับมากและ
ปานกลาง โดยปจจัยยอยในแตละดานท่ีสูงท่ีสุดเปนดังน้ี  ดานผลิตภัณฑ คือ รูปแบบและหลักสูตร ดาน
ราคา คือ ราคาเหมาจายที่นาสนใจ ดานสถานท่ี คือ โรงเรียนกวดวิชาหาพบไดงาย ดานการสงเสริม
การตลาด คือ เพ่ือนหรือรุนพ่ีแนะนํา ดานบุคลากร คือ อาจารยผูสอนมีความเปนกันเองกับนักเรียน ดาน
ภาพลักษณทางกายภาพ คือ การมีชื่อเสียงมานาน และดานกระบวนการ คือ มีกระบวนการจัดรูปแบบ
การสอนเสริมใหกับนักเรียนที่ยังไมเขาใจในเน้ือหาหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา 
โกสียรัตนาภิบาล ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอลําทับ 
จังหวัดกระบ่ี ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการเรียนการสอนและ
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บริการ ดานราคาคาบริการ ดานสถานท่ี และดานการโฆษณาประชาสัมพันธอยูในระดับมากทุกดาน 
โดยในแตละดานมีพฤติกรรมท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกมากที่สุดดังน้ี ดานการ
เรียนการสอนและการบริการ คือ หลักสูตรการเรียน ดานราคาคาบริการ คือ ระดับคาเลาเรียนกับ
คุณภาพและบริการที่ไดรับ ดานสถานท่ี คือ อยูในแหลงชุมชนไปมาสะดวก และดานการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ คือ การรับรองผลการเรียน และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงเรียน
กวดวิชาจําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศและระดับช้ันตางกัน ให
ความสําคัญตอทุกปจจัยไมแตกตางกัน 

แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม
อยูในระดับมากทุกดาน โดยในลําดับแรก คือ ดานราคา  รองลงมาคือ ดานภาพลักษณ และ ดาน
ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง  เนื่องจาก โรงเรียนเอกชนตองมุงม่ันเพื่อความอยู
รอดของกิจการ ผูบริหารจึงตองบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพใหคุมคากับการลงทุน ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนมีความคลองตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจ ผูบริหารมีความรู  มีทักษะและ
ประสบการณในการบริหารเชิงธุรกิจทางการศึกษาสูง สามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขามา
ทํางาน และตัดสินใจจายคาตอบแทนที่เหมาะได  สวนดานการจัดจําหนาย   ดานบุคคล ดาน
กระบวนการ และ ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครองรองลงไป 
เน่ืองจาก  โรงเรียนเอกชนเปนธุรกิจการศึกษาที่มีลักษณะเปนธุรกิจบริการ เนื่องจากธุรกิจบริการไม
สามารถจับตองไดแตสามารถรับรูถึงความรูสึกได  จึงใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองหรือกับชุมชน    สําหรับกลยุทธการตลาด ดานผลิตภัณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ
รัชนีกร สอนไชยา ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเรียนโรงเรียนเอกชนในเขต
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งพบวา ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ เพื่อน เพื่อใหทํา
ขอสอบเขาเรียนตอในระดับสูงและผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ บิดา -มารดา สําหรับการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน พบวา นักเรียนและผูปกครองเห็นวาปจจัยดานราคามีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน ในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีดานสถานท่ี และดานบุคลากร ดาน
ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก
และสอดคลองกับงานวิจัยของไพลิน วงคฉายา ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกโรงเรียนเอกชนของนักเรียนมัธยมปลาย ในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมี
จุดประสงคในการเรียนเอกชนเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ดานปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนของนักเรียน พบวา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัย
ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานสถานที่ มีผล
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ตอการเลือกโรงเรียนเอกชนในระดับสําคัญมากสวนปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด มีผลตอการเลือกโรงเรียนเอกชนในระดับปานกลาง 

3. การบริหารแบบมีสวนรวม  ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดาน
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  3.1 ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนเอกชนยอมตองการใหการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด และยังตองการผูบริหารที่มีความพรอม
ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาได
ทํางานตามแผนงานท่ีผูบริหารโรงเรียนเอกชนกําหนดไวตามพันธกิจของโรงเรียนใหบรรลุผล
สําเร็จ ผูบริหารจําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลปบริหารงาน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการ
สอนของผูเรียน ยึดหลักการใชขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาบุคลากร ใหทุกคนเขามามีสวนรวมตาม
ขั้นตอนและตามความเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ นภาดาว เกตุสุวรรณ ศึกษาวิจัยเร่ือง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด พันธกิจ
ของโรงเรียนไวอยางชัดเจนและมีการประชุมเพ่ือชี้แจงเก่ียวของกับขอกําหนด นโยบาย และ
แผนการจัดการเรียนรู   สอดคลองกับงานวิจัยของ โรนาด (Ronald) ไดศึกษาลักษณะความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกลุมตัวอยางในเมืองนามิเบียกับชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดวาความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนมีสวนรวมสงเสริมคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
ความตองการของชุมชน  ผลการศึกษาพบวา  กอนที่นามิเบียทําความตกลงกับประเทศในทวีปยุโรป  
ชุมชนจะเปนองคกรท่ีมีบทบาทโดยตรง ในการดูแลการจัดการศึกษา  โดยการฝกอบรม  ประชาชน
จะรวมมือกับทางโรงเรียน  ภายหลังมีการนําระบบการจัดการศึกษาจากยุโรปมาใชราวตนศตวรรษ
ที่  18  ทําใหชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาลดลง  แตบุคคลที่มีความรูความสามารถดาน
วิชาชีพ  ดานการเรียนการสอนเขามามีบทบาทแทนที่ในชวงนั้น  กระทรวงศึกษาธิการของนา
มิเบียไดกําหนดเปาหมายใหทุกหนวยเขามามีบทบาทรวมกันในการจัดการศึกษา  แตยังคงเนน
บทบาทสําคัญของชุมชนในการจัดการศึกษา  โดยสรุปแลวการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาทุกฝาย เพื่อสรางสรรค
และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาระดับชาติ 
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3.2 ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนเอกชนยอมตองการใหผูบริหารและ
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา มีความจงรักภักดีในองคกรของตน มีความภาคภูมิใจ ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน การทํางานเกิดจากการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของกันในลักษณะ
กัลยาณมิตร รวมกันแกปญหา เปดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมชาติ ทองสมุทร ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความภูมิใจในองคการและ
ดานการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ สเตฟาโน(Stefano) ทําการ
วิจัยเร่ืองประสิทธิผลของโรงเรียน:  บทบาทการนําของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน 
Santa Fe Province ประเทศอาเจนตินา พบวา การแสดงออกถึงภาวะการเปนผูนําทางการบริหาร
ของครูใหญจะเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย และสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ได
ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา  : กรณีศึกษาของ
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวาสภาพปจจุบันมีสวนรวมบริหารและการจัด
การศึกษาในปจจุบันโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ้ืนฐาน
ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ในดาน
ประสิทธิภาพ ความรู ความสามารถ ทําไดมากนอยเพียงใด เชน  ดานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารงาน บุคคลและบริหารท่ัวไป รวมท้ังมีการเขารวมประชุมทุกคร้ังแตไมคอยกลาลงความเห็น
หรือใหคําแนะนําแกผูบริหารสถานศึกษา สําหรับปญหาท่ีพบ เชน เร่ืองการมีรายไดนอยหรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่าไมเอ้ือตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาความสัมพันธชุมชนกับ
สถานศึกษาและตองการรู บทบาทหนาที่และแนวทางปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารแบบมี
สวนรวมและกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ใหดียิ่งข้ึน และเปนแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผูบริหารควรสรางการยอมรับบทบาท หนาท่ีในการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อการสราง
ความรวมมือในการทํางานรวมกัน 

2. ผูบริหารควรประชุมเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอยู
เสมอเพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ผูบริหารควรใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการทํางานของหมูคณะ 

4. ผูบริหารควรใหความเปนอิสระในการรับผิดชอบงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อการ
ทํางานที่มีความคิดสรางสรรคไมถูกกําหนดดวยกรอบของผูบริหาร 

5. ผูบริหารโรงเรียนควรใชกลยุทธการตลาดในการสรางแรงจูงใจในการนําบุตรเขาศึกษา
ตอของผูปกครอง โดยการใชสวนประสมการตลาดบริการมาใชในการบริหารงาน เพื่อการมีสวน
แบงการตลาดของโรงเรียนเอกชนตอไป 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษา การบริหารแบบมีสวนรวมกับกลยุทธการตลาดของสถานศึกษาสังกัด
อ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษา การบริหารแบบมีสวนรวมในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3. ควรมีการศึกษาถึง วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับกลยุทธการตลาด 
4. ควรมีการศึกษาถึง กลยุทธการตลาดเชิงคุณภาพกับสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/280                                                           ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                                             พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000   
             

                           13 กุมภาพันธ 2557 

 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย  แบบตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม   จํานวน  1 ชุด 

     ดวย  นางสาวพรปวีณ  เชยกีวงศ   รหัสนักศึกษา   53252332 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง  “การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห จากทานตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยที่
แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะหของ
ทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                    ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.  

              (นพดล  เจนอักษร) 
                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

รายนามผูทรงคุณวุมิ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบา  บัวสมบูรณ 
 วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเขมร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ตําแหนง อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย ดร. นภาเดช  บุญเชิดชู 
 วุฒกิารศึกษา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. อาจารย ดร. เกรียงศักดิ์  บุญญา 
 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ตําแหนง อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. อาจารย ดร. จตุรงค  อินทรรุง 

 วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
5. อาจารย ดร. พิชญาภา ยืนยาว 

 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความทดลองเคร่ืองมือ 

และรายช่ือกลุมทดลองเคร่ืองมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/610                                                         ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                                          พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000    
            

                           27 มีนาคม 2557 

 

เร่ือง    ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน     
สิ่งที่สงมาดวย   แบบแบบสอบถาม   จํานวน  30 ชุด 

ดวย นางสาวพรปวีณ เชยกีวงศ  รหัสนักศึกษา  53252332 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง  “การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลกับ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห ใหนักศึกษาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือใน
หนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง  เพื่อนําไป
ประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 

                                              ขอแสดงความนับถือ 

                   ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.   

              (นพดล  เจนอักษร) 
                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

151 

รายชื่อสถานศึกษาทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 
2. โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 

3. โรงเรียนธีรศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 

4. โรงเรียนดุสิตวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 

5. โรงเรียนนารีวุฒ ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.962 66 

 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

b1 281.77 736.875 .501 .962 

b2 281.83 744.144 .332 .962 

b3 281.73 740.271 .390 .962 

b4 282.00 734.483 .511 .961 

b5 281.83 735.040 .484 .962 

b6 281.93 728.754 .801 .961 

b7 281.93 725.582 .824 .961 

b8 281.87 733.499 .701 .961 

b9 281.83 730.557 .635 .961 

b10 282.03 730.723 .533 .961 

b11 281.77 741.978 .393 .962 

b12 281.97 736.240 .420 .962 

b13 281.90 731.955 .535 .961 

b14 281.70 740.217 .353 .962 
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b15 281.80 728.028 .600 .961 

b16 281.97 728.654 .538 .961 

b17 282.20 730.579 .496 .962 

b18 282.27 731.651 .453 .962 

b19 282.03 730.723 .533 .961 

b20 281.77 732.323 .685 .961 

b21 281.80 728.579 .709 .961 

b22 281.93 734.685 .462 .962 

b23 281.93 724.409 .745 .961 

b24 282.07 724.064 .757 .961 

c1 281.57 741.771 .348 .962 

c2 281.67 738.782 .432 .962 

c3 281.90 745.197 .308 .962 

c4 281.80 737.614 .405 .962 

c5 281.73 732.064 .662 .961 

c6 281.77 729.013 .722 .961 

c7 281.70 739.390 .431 .962 

c8 281.67 734.782 .540 .961 

c9 281.83 744.764 .264 .962 

c10 281.97 729.482 .478 .962 

c11 281.83 731.385 .512 .961 

c12 282.07 728.823 .543 .961 

c13 282.17 739.385 .424 .962 

c14 281.77 734.323 .404 .962 

c15 281.63 739.826 .424 .962 

c16 281.73 726.685 .757 .961 

c17 281.80 733.890 .526 .961 

c18 281.67 731.816 .578 .961 

c19 281.80 732.097 .508 .961 

c20 281.90 737.059 .473 .962 
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c21 282.00 733.793 .496 .962 

c22 281.93 737.306 .426 .962 

c23 282.17 744.626 .341 .962 

c24 281.90 732.438 .524 .961 

c25 282.00 738.069 .452 .962 

c26 281.97 734.171 .528 .961 

c27 281.93 739.030 .540 .961 

c28 281.80 740.993 .502 .962 

c29 281.77 745.013 .336 .962 

c30 281.87 737.499 .516 .961 

c31 281.80 745.890 .210 .962 

c32 281.73 738.892 .463 .962 

c33 281.87 747.016 .216 .962 

c34 281.93 746.754 .174 .963 

c35 281.77 746.185 .243 .962 

c36 281.97 736.861 .594 .961 

c37 282.07 736.064 .409 .962 

c38 281.90 737.472 .616 .961 

c39 281.87 741.775 .390 .962 

c40 281.93 743.237 .358 .962 

c41 281.93 743.237 .358 .962 

c42 281.83 738.282 .511 .962 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

และรายช่ือกลุมตัวอยาง 
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ที่ ศธ 0520.203.2/601                                                           ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                                            พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000        
        

                           1 เมษายน 2557 

 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน    
ดวย  นางสาวพรปวีณ  เชยกีวงศ   รหัสนักศึกษา   53252332 นักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม”  ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห ใหนักศึกษาทําการเก็บขอมูลในหนวยงานของทาน เพื่อ
นําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 

                   ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.   

              (นพดล  เจนอักษร) 
                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 

ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

1 บํารุงวิทยา 19 สาธิตวิทยา 
2 สวางวิทยา 20 แสงทองวิทยานครชัยศร ี

3 อนุบาลไผทวิทยา 21 นาคประสิทธ์ิ 

4 บอสโกพิทักษ 22 นักบุญเปโตร 

5 อํานวยวิทยนครปฐม 23 เทพนิมิตวัฒนา 
6 อนุบาลสุธีธร 24 บวรธนวิทย 
7 อนุบาลจันทรสวางกูล 25 ภัทรนุสรณ 
8 อนุบาลเสริมปญญา 26 ภัทรบุตร 

9 ธรรมาภิสมัย 27 มารียอุปถัมภ 
10 หอเอกวิทยา 28 ยอแซฟอุปถัมภ 
11 ราษฎรบํารุงวิทยา 29 สกลวิทยา 
12 สหบํารุงวิทยา 30 สุคนธีรวิทย 
13 สารสาสนวิเทศนครปฐม 31 เอกดรุณ 

14 เด็กสายรุง 32 ยุวธัชพุทธมณฑล สาย ๕ 

15 จารุวรรณวิทยา 33 กันตวิชญ 
16 เจริญสุข 34 เจี้ยนหัว 

17 เดชอนุสรณ 35 เซนตแอนดรูว 
18 เมงฮ่ัวกงฮัก 36 อนุบาลแสงอรุณ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้สําหรับ 

 ผูบริหาร เชน ผูรับใบอนุญาต / ผูจัดการโรงเรียน   1   ฉบับ 

 ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการโรงเรียน 1   ฉบับ 

 หัวหนากลุมสาระ 1   ฉบับ 

 ครูผูสอน 3   ฉบับ 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 5 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐมจํานวน 24 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 42 ขอ 

3. โปรดกรอกขอมูลตามคําแนะนําในแตละตอนใหครบทุกขอ 

4. คําตอบของทานมีคาย่ิงตอการวิจัยครั้งน้ี เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในโอกาสตอไป 

5. ขอมูลใด ๆ ที่ทานระบุไวในแบบสอบถามนี้ จะถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมี
ผลกระทบใด ๆ  ทั้งสิ้นตอการปฏิบัติงานของทาน ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะห จาก
ทานเปนอยางดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

 

                                                                                  นางสาวพรปวีณ  เชยกีวงศ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

                                                                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  ใหทานตอบคําถามตามความเปนจริง โดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน � เพียงคําตอบเดียว 

 

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 

� ชาย                         � หญิง 

2 อายุ 
� นอยกวา 30 ป         � 31-40 ป 
� 41-50 ป                  � 51 ป ขึน้ไป 

3 วุฒิการศึกษา 
� ปริญญาตรี               � ปริญญาโท 

� ปริญญาเอก 

4 ตําแหนงหนาที่ 
� ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ 
� ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ 

� หัวหนากลุมสาระ 
� ครูผูสอน 

5 ประสบการณการทํางาน (เศษของปหากเกิน 6 เดือนใหถือเปน 1 ป) 
� นอยกวา 10 ป         � 10 - 20 ป 
� 21-30 ป                  � มากกวา 30 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

162 

ตอนท่ี 2 การบริหารแบบมีสวนรวม 

คําชี้แจง  ใหทานประเมินการดําเนินงานดานการบริหารแบบมีสวนรวม วามีการดําเนินการในระดับใด
โดยทําเคร่ืองหมาย √ลงในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอ  

 ระดับ  5 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ  4 หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

 ระดับ  3 หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ  2 หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอย 

 ระดับ  1 หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอท่ี การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

การไววางใจกัน (Trust) 

1 ผูบริหารมีคุณธรรมในการบริหารงานตอผูใตบังคับบัญชา      

2 ผูบริหารมีความเมตตากรุณาตอผูใตบังคับบัญชา      

3 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน      

4 ผูบริหารใหการยอมรับผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคกัน      

5 ผูบริหารใหความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชา      

6 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ      

7 บุคลากรไดรับการยกยองใหเกียรติ ตลอดจนยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

     

8 บุคลากรยอมรับบทบาท หนาที่ ในการทํางานซึ่งกันและกัน      

ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment)   

9 ผูบริหารใหการสนับสนุนชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา      

10 ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถแก
ผูใตบังคับบัญชา 

     

11 ผูบริหารสรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร      

12 ผูบริหารใหกําลังใจในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาในการทํางานอยู
เสมอ 

     

13 ผูบริหารใหคําแนะนําการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ      
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ขอท่ี การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

14 ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชาทําการประชุมการทํางานรวมกันเสมอ      

การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (Goals & Objectives)   
15 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน      

16 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีการปรับปรุงพัฒนาเปาหมายของ
องคกรรวมกัน 

     

17 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีความรับผิดชอบรวมกัน      

18 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีการทํางานในทิศทางเดียวกัน      

19 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชารวมกันดําเนินการบริหารตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

     

ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 
20 ผูบริหารใหความเปนอิสระผูใตบังคับบัญชาตอความรับผิดชอบในการ

ทํางาน 
     

21 ผูบริหารใหอํานาจหนาที่แกผูใตบังคับบัญชาในการรายงานผลงาน      

22 ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 

     

23 ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชามีอํานาจตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบตาม
หนาที่ 

     

24 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ 
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ตอนท่ี 3 กลยุทธการตลาด 
คําชี้แจง  ใหทานประเมินระดับการดําเนินงานดานกลยุทธการตลาด วามีการดําเนินการใน 

ระดับใดโดยทําเคร่ืองหมาย √ลงในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอ 

 ระดับ  5 หมายถึง กลยุทธการตลาดอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ  4 หมายถึง กลยุทธการตลาดอยูในระดับมาก  
 ระดับ  3 หมายถึง กลยุทธการตลาดอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ  2 หมายถึง กลยุทธการตลาดอยูในระดับนอย  
 ระดบั  1 หมายถึง กลยุทธการตลาดอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอท่ี กลยุทธการตลาด 

ระดับการ
ดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ  (product) 

1 โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม      

2 โรงเรียนมีความนาเชื่อถือในดานวิชาการ      

3 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการดําเนินงาน      

4 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการเรียนการสอน      

5 โรงเรียนรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

     

6 โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเรียนอยางเพียงพอและมีคุณภาพ      

7 โรงเรียนมีผูบริหารที่มีคุณภาพ      

8 โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ      

ราคา (price) 
9 โรงเรียนเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาอยางเหมาะสม      

10 โรงเรียนเรียกเก็บคาทรัพยากรทางการศึกษาอยางเหมาะสม      

11 โรงเรียนเรียกเก็บคาอาหารที่เหมาะสม      

12 โรงเรียนเรียกเก็บคาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม      

13 โรงเรียนเรียกเก็บคาบริการรถตูรับสงนักเรียนที่เหมาะสม      

การจัดจําหนาย (place หรือ distribution) 
14 โรงเรียนมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม      
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ขอท่ี กลยุทธการตลาด 

ระดับการ
ดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

15 โรงเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง      

16 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน      

17 โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปโภคบริโภคใหแกนักเรียน      

18 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางท่ัวถึง      

การสงเสริมการตลาด (promotion) 
19 โรงเรียนมีการสรางทัศนคติที่ดีกับผูปกครองในดานการเรียนการสอน      

20 โรงเรียนมีการแนะนํา / ใหคําปรึกษาแกผูปกครองดานการสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียน 

     

21 โรงเรียนมีการแจงขาวสารเก่ียวกับการเรียนการสอนกับผูปกครอง
อยางตอเนื่อง 

     

22 โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน      

23 โรงเรียนจัดกิจกรรมแขงขันทักษะดานวิชาการกับโรงเรียนในจังหวัด
เดียวกัน 

     

24 โรงเรียนมีชองทางการประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียนให
ผูปกครองทราบ เชน Website Face Book เปนตน 

     

บุคคล (people) 
25 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

การศึกษาของโรงเรียน 
     

26 ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ
นักเรียน 

     

27 ผูบริหารโรงเรียนบริหารงานอยางเปนระบบ      

28 โรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดการศึกษา      

29 ผูบริหาร ครูผูสอน ชุมชน และผูปกครอง มีสวนรวม รับรู                
การดําเนินงานของโรงเรียนดานตาง ๆ  

     

กระบวนการ (process) 
30 โรงเรียนมีกระบวนการใหบริการที่ดีและรวดเร็วเพื่อใหเกิดความ

ประทับใจ 
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ขอท่ี กลยุทธการตลาด 

ระดับการ
ดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

31 โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม 

 
     

32 โรงเรียนนําอุปกรณหรือเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใหบริการและใชในการเรียนการสอน 

     

33 โรงเรียนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

ภาพลักษณ (physical characteristics) 
34 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน      

35 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพครูผูสอน      

36 โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ      

37 โรงเรียนมีชื่อเสียงและภาพลักษณนาเช่ือถือ      

38 โรงเรียนมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      

39 โรงเรียนมีอัตลักษณที่เดนชัด      

40 โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการอยางชัดเจน      

41 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดตกแตงสวยงาม และมีบรรยากาศท่ี
ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียน 

     

42 โรงเรียนมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการศึกษาครบและอยูในสภาพท่ี
พรอมใชงาน 
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