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  The purposes of this research were to identify: 1) the participation of Primary school in 

Lamhei cluster, Dontoom district, Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1, 2) the 

guidelines of participative administration of Primary school in Lamhei cluster, Dontoom District, 

Nakhonpathom Primary Educational service area office 1. This study was descriptive research. The units 

of analysis were 4 primary schools in Lamhei cluster. The respondents from each school were a school 

administrator, 3 teachers, 3 school committees, and 3 representatives from parents, totally of 40 

respondents. The instrument for collecting the data was an opinionniare about participative 

administration based on Swanburg’s concept. The statistics used to analyses the data were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 

  The findings of this research were as follows: 

  1.The participative administration in Lamhei cluster, Dontoom District, 

Nakhonpathom Educational service area office 1 in over all and each aspect were rated at a high 

level. They ranked from the highest to lowest arithmetic mean as: goals and objectives, 

commitment, autonomy and Trust respectively. 

  2.The participative guidelines of schools in Lamhei cluster were: the school 

administrator should aware on the participating in curriculum management, he should encourage 

the commitment of the faculty, the personnel should participate in goals and objectives of 

school, the faculty member should participate in reporting and quality assessment. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

เจตนารมณ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดไวอยางชัดเจนใหการศึกษาเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ์ สรางความเสมอภาคใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึงไมนอยกวา 12 ป และใหโอกาสแกทุกฝายไดมีสวนรวมจัดการศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นับเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของประเทศท่ีสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สาระสําคัญคือมุงเนนใหมีการปฏิรูปการบริหาร
และจัดการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและใหมีอิสระ
ในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากรัฐในดานหลักสูตรจัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของ
ชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอและใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
หนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิ
ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
ตลอดจนดานกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลไดแสดงเจตนารมณที่จะปฏิรูปการศึกษาเปนวาระแหงชาติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสังคมไทยให
เปนสังคมแหงการเรียนรูอันเปนเงื่อนไขสูการพัฒนาเศรษฐกิจใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียม
กันที่จะเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและ
สรางรายได นําประเทศใหอยูรอดจากระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีผันแปรอยูตลอดเวลา โดยยึดหลักวา 
การศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน 1แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มุงเนนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนและของสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งจุดหมาย
ปลายทางของการปฏิรูปการศึกษาก็คือผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ถูกตองยอมกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ผูเรียน ตองนําทางใหผูเรียนเปนคนดีและการเรียนรูที่สมบูรณตองทําใหผูเรียนเปนคนเกงดวย 

สําหรับตัวผูบริหารที่นําการจัดการใหองคกรประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีความรูความเขาใจ
งานและคนท่ีตนรับผิดชอบ ดังนั้นความเขาใจคนและงานจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะคนซ่ึงถือวา

                                                 
 1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟก, 2542), 4. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

2 
 

เปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุด และมักจะเก่ียวของกับพฤติกรรมทั้งผูบริหารและผูรวมงานในอันที่
จะสรางความเขาใจระหวางกันทั้งนี้เพ่ือพัฒนาทักษะที่นําไปสูการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ นับวา
เปนการผสมผสานระหวางองคความรูดานการจัดการเขากับพฤติกรรมมนุษยดวยจิตวิทยาแขนงตางๆ
นั่นเอง2 

          ดงัน้ัน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ความพึงพอใจในผลงานของตนเอง การให
คําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งมีกระแสความตองการ
ใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะคณะกรรมการประจําโรงเรียนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากข้ึน 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
          การศึกษาเปนหวัใจสาํคัญในการพัฒนาประเทศเพราะในโลกปจจบุนัและอนาคตจะเปนโลก
แหงการเรียนรูมีการแขงขันสูง รัฐบาลตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชนและคนในองคกรจึง
เนนนโยบายการบริหารประเทศท่ีประชากรคือศูนยกลางการบริหารโดยนําแนวคิดประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวม( Participatory democracy) ซึ่งแนวคิดนั้นไดตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและการสงเสริมใหประชากรไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการชวยคิด รวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ และรวมถึงการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนทั้งในองคการและนอก
องคการ (มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐแนวใหม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2542) ผูบริหารยุคใหมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมซึ่งกอใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานแบบ
เปนทีม ( Team Work) และเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานแบบบนลงลาง ( Top-Down 

Management) เปนลางข้ึนบน (Bottom-Up Management) การบริหารในลักษณะจะกอใหเกิด
การพัฒนาแนวความคิดในเชิงสรางสรรคและกอใหเกิดนวัตกรรมอันจะนําไปสูการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น3 
 การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาสังคมตองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการศึกษา
เชนครอบครัว ชุมชน สื่อ กองทัพ สถาบันทางศาสนา ซึ่งตองมีความสอดคลองตอการเปล่ียน
โครงสรางและระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนจากแนวด่ิงมาเปนแนวราบใหมากขึ้นและผูบริหาร
การศึกษาเปดโอกาสใหครูในทุกระดับไดมีสวนริเริ่มการคิด การวางแผนและการบริหารการศึกษามาก

                                                 
 2ธร สุนทรายุทร,การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา พิมพครั้งที่ 1,(กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ, 
2553) 35. 
 3วีรยุทธ  แสงสิริวัฒน  การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (2550) 
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ขึ้นเพ่ือสรางการมีสวนรวมดวยความสมัครใจและเขาใจ 4และในขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ก็กลาววาการศึกษาจะสําเร็จมากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับวาชุมชนเห็นคุณคาของ
การศึกษาหรือไม ที่ใดท่ีการศึกษามีคามากและเปนที่เสาะแสวงหาชุมชนจะเขามามีสวนรวมและ
สนับสนุนภาระหนาที่และเปาหมายโรงเรียน 5  ฉะนั้นเราจึงตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนใน
ทองถิ่นมีบทบาทมากข้ึนและจากการสรุปผลการศึกษาโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้น ขอหนึ่งตองระบุวา
โรงเรียนดีมีคุณภาพเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมโรงเรียนเปดใหมีภาคีในการจัด
การศึกษารวมกับชุมชน  โรงเรียนสรรหาวิธีการตางๆ ในการสื่อสารและรวมมือกันชุมชนเพื่อสรรสราง
คุณภาพโรงเรียนเชื้อเชิญชุมชนเขามาใหมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยเชิญประชุมหรือ
เชิญเปนกรรมการในการตัดสินใจในการดําเนินงานของโรงเรียนเชิญเปนวิทยากรของโรงเรียน รับฟง
คําวิภาควิจารณจากชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงบทบาทในการประชาสัมพันธโรงเรียน เปด
โอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีบทบาทในการรวมใหการศึกษาแกนักเรียนในทุกๆ รูปแบบ6 

การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารจึงถือไดวาเปนปจจัยมีความสําคัญที่สามารถเปน
เครื่องมือสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลซ่ึงตองไดรับความ
รวมมือจากผูรวมงานในระดับปฏิบัติถือเปนเรื่องที่ทาทายโดยตองอาศัยความรูความสามารถและ
ประสบการณของผูบริหารเขาสนับสนุนเพื่อรวมใจของผูรวมงานใหมีความเห็นตรงกันและสามารถ
ทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษาไดดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ
และประโยชนที่อาจเกิดข้ึนตามมาทําใหผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนเพ่ือคนหาขอเท็จจริงตอไป 

 

ปญหาของการวิจัย  

 โรงเรียน ในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ดํา เนินการโดย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต  1  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว โรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการ เรียนการสอน และการบริหารจัดการไมทัดเทียมกับ

                                                 
 4อุทัย ดุลยเกษม, อรศรี งามวิทยาพงศ, ระบบการศึกษากับชุมชน,(กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนวิจัย, 2549), 86. 
 5สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,การบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา, 
(กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547), 152. 
 6สงบ ประเสริฐพันธ,รวมกันสรรคสรางคุณภาพโรงเรียน,(กรุงเทพฯ: สุวิริยสาสน, 2548), 
90. 
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โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับเดียวกัน ที่มีขนาดใหญกวา เนื่องจากขอจํากัดดานตางๆ  การที่โรงเรียน
จะมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองจัดการศึกษาตามท่ีมีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  ซึ่งมีหลักการจัดการศึกษาไว 3 ประการ คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิต ใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระและ กระบวนการเรียนอยางตอเนื่องและในการ
จัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหอาศัยหลักการ 6 หลักการ (ในมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ)    โดยเฉพาะหลักการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาน้ัน  

ถือไดวาเปนปจจัยมีความสําคัญที่สามารถเปนเครื่องมือสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานใน
สถานศึกษาเกิดประสิทธิผลซ่ึงตองไดรับความรวมมือจากผูรวมงานในระดับปฏิบัติถือเปนเรื่องที่ทา
ทายโดยตองอาศัยความรูความสามารถและประสบการณของผูบริหารเขาสนับสนุนเพื่อรวมใจของ
ผูรวมงานใหมีความเห็นตรงกันและสามารถทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษาได
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนที่อาจเกิดข้ึนตามมาทําใหผูวิจัยตองการท่ี
จะศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนเพ่ือ
คนหาขอเท็จจริงตอไป 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางใน
การนําไปสรางความสัมพันธและการรวมมือกัน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในกลุมลําเหยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี ้ 
1. เพ่ือทราบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือทราบแนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัย
เพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบในการวิจัยครั้งนี้ไว  ดังนี้ 

1.การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับใด 

2.แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนอยางไร 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

   เพื่อเปนแนวทางของการวิจัยผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้  

1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  อยูในระดับปานกลาง 

2. แนวการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนพหุวิธี 

 
ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนขอบขายของการวิจัยประกอบดวยปจจัยนําเขา 
(Input Output) กระบวนการ ( Process) และผลผลิต ( Product)7ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาวะ
แวดลอม (Environment) ทั้งภายในและภายนอกขององคกรซึ่งไมใชองคประกอบทางการศึกษาแต
สามารถสงผลตอคุณภาพการศึกษาไดแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมิศาสตร แตตัวปอน
ในระบบการศึกษาคือนโยบาย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณเปนตน ในรูปของระบบท่ีเปนปจจัย
นําเขาไดแกนโยบายการจัดการศึกษาทรัพยากรบุคคลเชนผูบริหาร ครู นักเรียน และทรัพยากรทีใชใน
การดําเนินการ ไดแกเงิน ( Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) โดย
นําปจจัยเหลานี้ผานกระบวนการเปล่ียนแปลงองคกรคือกระบวนการบริหารกระบวนการจัดการการ
เรียนการสอนและกระบวนการนิเทศเพ่ือใหเกิดเปนผลผลิต คือนักเรียนที่มีคุณภาพผูปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจผูบริหารจะตองใชความสามารถในการบริหารใหประจักษโดยแสดงออก
ทางดานพฤติกรรมความเปนผูนําดวยการชักนําใหสมาชิกในองคกรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคซึ่ง (Likert) พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบการบริหารที่
ดีที่สุดเพราะการกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ จะกระทําโดยใชกระบวนการกลุมใน
การจูงใจผูบังคับบัญชาผูบริหารพยายามใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีคุณคาและมี
ความสําคัญซึ่งจะเปนลักษณะของการสงเสริมความคิดที่เปนอิสระไดมีการเลือกเปาหมายมีการ
วางแผนและการจัดตารางทํางาน8 

 การบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของสวอนสเบิรก ( Swansburg) มีองคประกอบ 4 ดาน 
ไดแกการไววางใจ ( Trust) ความยึดมั่นผูก พัน (Commitment) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค

                                                 
 7Daniel katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of organization 

2nded (New York:Johnwiley and son ,1978) 20 

 8Rensis Likert, New Patten of Management (New York :McCraw – Hill, 1961) 

223. 
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รวมกัน (Goals and Objectives) และความเปนอิสระตอความรับผิดชอบใน งาน (Autonomy)9

โคเฮนและอัฟฮอฟ  ( Cohen and Uphoff)  ไดกลาววา  การมีสวนรวมของชุมชน คือสมาชิกของ
ชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน  4  มิติ  ไดแก 1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและ
ทําอยางไร 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ  3) การมีสวน
รวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
โครงการโดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและเขามามีอิทธิพล
ตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้นอยางเสมอ
ภาค10นอกจากนี้ สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน  แบงไดออกเปน  2  ลักษณะ  
ไดแก  1) ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานเหตุผล โดยการเปดโอกาสใหสังคม 
องคกรตางๆ ในชุมชน  ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ  หนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน  ตั้งแตการคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนตอชุมชนตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดดวยความสมัครใจ  2) ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ 
เปนการมีสวนรวมของชุมชน  ที่เกี่ยวของทางดานจิตใจ  อารมณ  รวมทั้ง  คานิยมของประชาชนเปน
เครื่องช้ีนําตนเองใหเขามามีสวนรวม  แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค  การกระทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ทําใหผูที่เขามามีสวนรวม  เกิดความผูกพัน  มีความรูสึกรับผิดชอบตอ
กิจกรรมท่ีดําเนินงานดวยความสมัครใจ 11  ฟอรนารอฟ (Fornaroff)  เสนอวากระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน มีข้ันตอนการมีสวนรวม  ดังนี้   1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนด
เปาหมาย  กลวิธี  ทรัพยากรท่ีตองใช  ตลอดจนการติดตามประเมินผล  2) การดําเนินงาน  3) การใช

                                                 
 9สมใจ ศรีเอ่ียม, การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 (2549) 15. 

 10Cohen , J.M. and Uphoff , N.T. Rural Development Participation : Concept 

and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural 

Development Committee Center for International Studies , Cornell University , 1981., 

6. 

 
11สุชาดา  จักรพิสุทธิ์. การศึกษาทางเลือกของชุมชน, วารสารศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.2547,4.  
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บริการจากโครงการ  4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน12  ม.ล.ว อคิน รพีพัฒน  ไดแบงข้ันตอน
การมีสวนรวมออกเปน 4  ขั้นตอน  คือ  1)การกําหนดปญหา  สาเหตุของปญหา  ตลอดจนแนวทาง
แกไข  2)การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แกไขปญหา  3)  การปฏิบัติงานใน
กิจกรรมการพัฒนาตามแผน  4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 12 A. Fornaroff , Community involvment in Health System for Primary 

Health Care. Geneva :World Health Organization ,1980., 104.                   

 13ม.ล.ว. อคิน รพีพัฒน. การมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนย
การศึกษานโยบายสาธารณสุข, 2547. 49. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ที่มา   : ประยุกตจาก Daneil Katz and Robert L.Kahm,  The social Psychology of 

organizations, 2nd ed. (New York :wiley& Sons,1978) 20. 

 :  กระทรวงศึกษาธิการ คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เนนนิติบุคคล (กรุงเทพ :โรง
พิมพคุรุสภา ลาดพราว 2546) ,51-63 

 :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา; พิมพครั้ง
ที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543) 74 

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ คูมือการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2546.32 

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

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996),391-393. 

 

 

สิ่งแวดลอม  (context) 

สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ  
การเมือง 

ปจจัยนําเขา  (input) 

- นโยบาย 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ 
 

ผลผลิต (output) 

 
- ผูเรียนเปนคนดี   

คนเกง  มีความสุข 

  มีคุณภาพท่ีพึง    
           ประสงค 

- บุคลากรมีความ 

       พึงพอใจ 

ขอมูลยอนกลับ  (feedback) 

กระบวนการ (Process) 

 - การบริหารจัดการ 
                  
 - การจัดการเรียนการสอน 
  - การนิเทศ 

- การบริหารแบบมีสวนรวม 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของสวอนสเบิรท  (Swansburg) 

ประกอบดวยการไววางใจ  (Trust) ความยึดมั่นผูกพัน ( Commitment) การตั้งเปา หมาย  และ
วัตถุประสงครวมกัน ( Goals and Objectives) และความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 
(Autonomy)14  เปนตัวแปรของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

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

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996),391-393. 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เพ่ือใหเขาใจตรงกันในความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพท

เฉพาะตางๆดังตอไปนี้ 
การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง พฤติกรรมการบริหารในการใชรูปแบบการบริหารท่ีเปด

โอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจใชความคิดเชิงสรางสรรคและความ
เชี่ยวชาญรวมแกปญหาของการบริหารที่สําคัญมีสวนรวมกําหนดนโยบายและกิจกรรมการบริหาร
ภายในสถานศึกษา      ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชหลักการการมีสวนรวมตามแนวคิดของสวอนสเบิรท 
(Swansburg) ซึ่งประกอบดวย การไววางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน การตั้งเปาหมาย และวัตถุประสงค
รวมกันและความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

โรงเรียน ในกลุมลําเหย  อําเภอดอนตูม สํานัก งาน เขตพื้นที่การ ศึกษา ประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 1 หมายถึง สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา
หรือถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัดจํานวน  4 โรงเรียน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                 
 14 Russell C. Swansburg ; Management and Leadership for Nurse Managers, 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996),391-393 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

1. การไววางใจ  
2. ความยึดมั่นผูกพัน  
3. การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  
4. ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน     ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน
ในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

การบริหารแบบมีสวนรวม 
 

ความสําคัญและความหมายของการมีสวนรวม 
   

 การมีสวนรวมเริ่มเปนที่รับรูของสังคมไทยในหวงไมก่ีปที่ผานมาดวยกระแสขอ งการเมืองใน
โลกยุคใหมท่ีมีทิศทาง  De-centralize และเนนไปในเรื่องสิทธิของพลเมืองท้ังในฐานะปจเจกและใน
ฐานะหนวยทางสังคมกับการเคล่ือนไหวและปฏิบัติการของชุมชนไทยที่คึกคักขึ้นจากความต่ืนตัวตอ
ปญหาและนโยบายประชานิยมเชนกันที่วาทกรรม  “การมีสวนรวม” ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 254515 ระบุวา ในการจัดการศึกษาใหยึดหลักการให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา  8 (3) และในกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชและการมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบันทางสังคมอ่ืนความจริงกอนหนาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติแวดวงการศึกษาไทยก็
เริ่มใหความสนใจตอแนวทาง  “บวร” หรือการประสานความรวมมือในการจัดการเรียนรูแกเด็กและ
เยาวชนระหวางบาน-วัด-โรงเรียนเพียงแตยังไมแพรหลาย และมีการปฏิบัติตางๆกันไปตามความ
เขาใจอีกทั้งยังมีปญหาในระดับกระบวนทัศนของโครงสรางบริหารการศึกษาสวนบนที่ยังไมเขาใจวา
การมีสวนรวมนั้นมีมิติท่ีมากไปกวาการใหโรงเรียนเปนศูนยกลางความรวมมือและความรวมมือนั้นมี
ความหมายแตกตางจากการมีสวนรวมเกือบสิ้นเชิงรวมถึงการมองไมเห็นลึกซ้ึงถึงการเช่ือมโยงบทบาท
ของการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เกาะเก่ียวบูรณาการไปสู
การเรียนรูตลอดชีวิต 16 ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา ไดกลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
ไวดังนี้ 

                                                 
15สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2546), 33. 
16ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม. แลหนาเศรษฐกิจสังคมไทย. เขาถึงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 

2557. เขาถึงไดจาก  http://www.thailabour.org/thai/news/47120601.html.   
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1. การมีสวนรวมของประชาชน  เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคน ที่เราเคารพ  
ใหการยอมรับ และยกยองโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุง
ชีวิตของเขา 

2. การพัฒนาเปนงานที่เกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก  เราจําเปนตองใหคนหมูมาก
เหลานี้ไดมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 

3. กลยุทธทั้งหลายในการพัฒนา  ที่ผานมายังไมสามารถสงผลถึงกลุมประชาชนผูดอยโอกาส
และยากจนและในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนที่ไดเปรียบ 

มีโอกาสมากข้ึนจึงจําเปนตองปรับปรุงกลยุทธในการพัฒนาใหมโดประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนมากข้ึน 

4. ประสบการณท่ีผานมาไดพบวา  มีโครงการจํานวนไมนอยที่ประสบความสําเร็จโดยอาศัย
วิธีการมีสวนรวมในรูปแบบการรวมกลุม  และการจัดตั้งองคก รประชาชน  ในขณะเดียวกันตัวอยาง
ของโครงการที่ลมเหลวเปนจํานวนมาก  อันเนื่องมาจากไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

5. การมีสวนรวมของประชนเปนเร่ืองของการปฏิบัติการเปนกลุม หรือของกลุมอันเปนผลมา
จากการเปนความผูกพันของสมาชิกแตละคนท่ีเขามารวม เพื่อพิทักษประโยชนของเขาและใน
ขณะเดียวกันก็ใชประโยชนตอสวนรวมดวย การมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน 

6. การมีสวนรวมของประชาชนเปนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน  ยิ่งประชาชนเขามามีสวน
รวมมากเทาใด  ยิ่งแสดงวาประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งขึ้น  ประชาชนยอมรูดีวา
ตนเองกําลังตองการอะไร มีปญหาอะไร และอยากจะแกปญหาอยางไร  ถาใหโอกาสแกประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา ยอมชวยใหโครงการตางๆ ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนไดดีกวา17 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหมีการจัดการศึกษาของรัฐ
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชนประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  เปด
โอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น การกระตุนสงเสริมใหประชาชนมีความพรอมและสนใจรวมจัดการการศึกษาเปนเรื่อง
จําเปนที่ทุกฝายตองรวมกันในการดําเนินการ 

ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมมีหลายทาน ไดใหความหมายของการมีสวนรวมใน
การบริหารการศึกษา ซึ่งพอประมวลได ดังนี้ 

                                                 
 

17ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา.การศึกษาคุณภาพเจาหนาที่ฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน, 
    (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร2549), 94. 
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 สมยศ นาวีการ ใหความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมวา   เปนกระบวนการของการให
ผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของ ในกระบวนการตัดสินใจเนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันของ
บุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกปญหาของการบริหารที่สําคัญ
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่ที่ถือวา ผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การ
บริหารของพวกเขาใหเขากับผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขาและตองการใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวน
รวมเก่ียวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญขององคการไมใชเพียงแตสัมผัสปญหาหรือ
แสดงความหวงใย18 
 โคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen and Uphoff.) ไดใหความหมาย  การมีสวนรวมของชุมชนวา  
สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ  ไดแก 1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทํา
อะไรและทําอยางไร 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 3) การ
มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
โครงการ โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและ เขามามี
อิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมใน การพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการ พัฒนานั้น
อยางเสมอภาค19   
 องคการสหประชาชาติ  ( UnitedNation)  และรีเดอร  (Reeder) ไดใหความหมายเจาะจงถึง
การมีสวนรวมวา  การมีสวนรวมเปนการปะทะสังสรรคทางสังคม  ทั้งในลักษณะการมีสวนรวมของ
ปจเจกบุคคล  และการมีสวนรวมของกลุม20 

 จุฑามาศ สนิทดี ใหความหมายวา การที่ชุมชนเขามามีสวนรวม สนับสนุนเสนอแนะใหการ
ชวยเหลือ และคาดหวังในการที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการวางแผนการ

                                                 
 18สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพบรรณกิจ 
1991 จํากัด,2545), 1. 

 19J.M. Cohen and ,N.T Uphoff.Rural Development Participation :Concept 

and Measures forProject Design Implementationand Evaluation. Rural 

DevelopmentCommitteeCenter for InternationalStudies ,CornellUniversity, 1981, 32. 
 20 W.W. Reeder , SomeAspects of The Information Social Participation of 

Farm Families inNew YorkState. NewYork : Unpublished Ph.D Dissertation 

,CornellUniversity, 1974, 17. 
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แสวงหาทรัพยากร การดําเนินการ การประเมินผล ทั้งท่ีเปนขอกําหนดระเบียบและวิธีการใน
สถานศึกษาท้ังทางตรง และทางออมท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน21 

 ชุมพล สนิทวงค  ใหความหมายไววา วิธีการที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในก ารวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข เพ่ือจัดการศึกษา22 

 ณรงค อภัยใจ    ไดใหความหมายวา การที่ชุมชนเขาไปเกี่ยวของในกิจการของโรงเรียนอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการโดยปจเจกบุคคล และกลุมบุคคลในฐานะผูสนับสนุนชวยเหลือรวมมือ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานการวางแผน การประสานงานการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผล23 

 ธีระ รุญเจริญ  กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมคือ การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงาน
เขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกัน รวมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอยาง 
เพ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงเบาภาระหนาที่ของผูบริหาร24 

 เมตต เมตตการุณจิต ใหความหมายวา การเปดโอกาสใหประชาชนหรือภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการบริหารการศึกษา ไมวาจะมีสวนรวมในการวางแผนการแสดงความคิดเห็น 
การตัดสินใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมินผลในลักษณะของการรวมคิด รวมทําและรวม
แกไขปญหาดวยความเสียสละและเต็มใจ25 

 จากความหมายท้ังหมด สามารถสรุปไดวา การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชน 
หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนไมวาจะเปนบุคคล คณะบุคคล องคกรของชุมชน หรือ สถาบันอ่ืนๆ  ใน
สังคมไดมีโอกาสเขามามีบทบาทเพ่ือระดมกําลังความคิด กอใหเกิดการมีสวนรวมสนับสนุน  เสนอแนะ 

                                                 
 21จุฑามาศ สนิทดี, “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 4”,วิทยานิพนธ ค.ม.,การบริหารการศึกษา,( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550), 6. 
 

22ชุมพล สนิทวงค , “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวย
ทรายขาวอําเภอเมืองเชียงราย ”, วิทยานิพนธ ค.ม. , การบริหารการศึกษา , (เชียงราย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย, 2550), 6. 
 

23ณรงค อภัยใจ , “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานเมืองก๊ืด 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ”, การศึกษาอิสระ กศ.ม. , การบริหารการศึกษา , (เชียงใหม : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), 5. 
 24ธีระ รุญเจริญ , ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 
ฉบับปรับปรุง, พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : แอล.ที.เพรส, 2550),206. 
 25เมตต เมตตการุณจิต , การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บุค พริ้นท, 2550), 8. 
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ใหการชวยเหลือ มีความรูสึกเปนเจาของ และรวมรับผิดชอบตลอดถึงการคาดหวังที่จะเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานบริหารการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจ 
การประสานงาน การแสวงหาทรัพยากร การดําเนินงาน และการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือใหงาน
บรรลุจุดมุงหมายตามที่ชุมชนตองการ 
 นอกจากน้ี สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ ศึกษาเร่ืองชุมชนกับกา รมีสวนรวมจัดการศึกษา  สรุปได
วา การมีสวนรวมของชุมชน  แบงไดออกเปน  2  ลักษณะ  ไดแก 
     1.  ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานเหตผุล โดยการ เปดโอกาสใหสังคม 
องคกรตางๆ ในชุมชน  ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ  หนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน  ตั้งแตการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและ การรับผิดชอบใน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล ประโยชนตอชุมชนตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดดวยความสมัครใจ  
 2.  ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของชุมชน  ที่การ
เกี่ยวของทางดานจิตใจ  อารมณ  รวมทั้ง  คานิยมของประชาชนเปนเครื่องชี้นําตนเอง ใหเขามามีสวน
รวม  แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค  การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ทําใหผูที่เขามามี
สวนรวมเกิดความผูกพัน  มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ดําเนินงานดวย ความสมัครใจ26 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 การบริหารแบบมีสวนรวมเริ่มไดรับความสนใจ ตั้งแตแนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธเกิดข้ึนโดย
กอนหนานั้นแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอการบริหารเปนอยางมากชวงนั้นคนงาน
เปนเพียงผูปฎิบัติตามที่ฝายบริหารสั่งการ โดยฝายบริหารไมใสใจตอความรูสึกนึกคิดของคนงานและ
มองคนงานเปนเสมือนเคร่ืองจักร แมถึงชวงที่แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธเกิดข้ึนอยางชัดเจนแตแนวคิด
เชิงมนุษยสัมพันธก็เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหฝายบริหารหันมาใหความสําคัญกับคนงานมากขึ้น ซึ่งมี
นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมดังนี้ 
 สุระศักดิ์ นานานุกูล และคณะไดเสนอแนวคิดไววา การทํางานในองคกรใด ๆ ก็ตามหาก
ดําเนินโดยเปดโอกาสใหบุคลากรในองค กรมีสวนรวมในการดําเนินการทุกข้ันตอน คือ ตั้งแตการหา
ขอมูล การหาสาเหตุของปญหาการทํางานรวมกัน ติดตามจนถึงข้ันบํารุงรักษาระยะยาวยอมทําใหการ

                                                 
 26สุชาดา  จักรพิสุทธิ์. “การศึกษาทางเลือกของชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.2547. 4. (ฉบับ 18 – 23. มิถุนายน – สิงหาคม 2547). 151. 
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ดําเนินงานนั้นประสบผลสําเร็จ บุคลากรในองคกรไดทํางานดวยความเต็มใจ มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน และเกิดความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคกร จึงจําเปนตองชวยพัฒนาใหดีขึ้น27 

 พิสัญ หิรัญวงษ เสนอแนวคิดไวโดยสามารถจําแนก ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ กระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการสําคัญท่ีตอง
ทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและ
ประชากรที่เก่ียวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่องที่ตองการดําเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต
การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงนี้ดําเนินการสรางแผนและการตัดสินใจในชวงการ
ปฏิบัติงานตามที่วางไว 
 ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานในสวนท่ีเปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการน้ัน จะไดมาจากคําถามท่ีวา ใครทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนใหได
โดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหาร การประสานงานและการขอความชวยเหลือ 
เปนตน โรงเรียนสามารถสรางหลักสูตรทองถิ่นในกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพัฒนาและใหความรู
แกนักเรียนใหสอดคลองกับทองถ่ินได 
 ขั้นที่ 3 การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลและชุมชน ซึ่งเรื่องดังกลาวสามารถนํามาใหการศึกษาในโรงเรียนเพ่ื อ
ปลูกฝงคานิยมใหมีความรัก หวงแหนและรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหกับนักเรียนและชุมชน
ได28 

แนวความคิดเก่ียวกับการท่ีประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชนนั้นไดบังเกิดข้ึนใน
ชุมชนตางๆทั่วโลก ทั้งซีกโลกตะวันตก และซีกโลกตะวันออก  ดังจะเห็นไดจากประเพณี  “ลงแขก” 
(cooperative work) ซึ่งมีการปฏิบัติในหมูเกษตรกรท่ัวโลก 

 การที่ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาครอบครัว กลุมละแวกบาน ชุมชนหมูบานตลอดจน
สังคมนั้น  ไดพัฒนาการชีวิตความเปนอยูของมนุษยในครอบครัวและสังคมใหเจริญกาวหนาและผาสุก
เรื่อยมา 

1) ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวงกังวลสวน
บุคคล ซึ่งบังเอิญพองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 

                                                 
 

27สุระศักดิ์ นานานุกูล และคณะ, TQC การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรในสหรัฐอเมริกา
และไทย (ม.ป.ท.), 15.  
 28พิสัญ หิรัญวงษ,การศึกษาการบริหารโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี, 2541. 30-31. 
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2) ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน ที่มีตอสถานการ ณที่เปนอยูนั้นผลักดันใหพุง
ไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทํารวมกัน  

3) การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา การ
ตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหเกิดการริเริ่มกระทําการท่ีตอบสนองความเห็นชอบ
ของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมน้ัน 

อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมยังอาจเกิดจากแนวคิดอ่ืน ๆ เชน 

1) ความศรัทธา  ที่มีตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทําใหประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ  เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร 

2) ความเกรงใจ  ที่มีตอบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศมีตําแหนงทําใหประชาชนเกิด
ความเกรงใจท่ีจะมีสวนรวมดวย ทั้งๆ ที่ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มเปยมที่จะ
กระทํา เชน  ผูใหญออกปากขอแรงผูนอยก็ชวยแรง 

3) อํานาจบังคับ  เกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวาทําใหประชาชนถูกบีบบังคับใหมีสวน
รวมในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ  เชน บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส ฯลฯ 

 ชินรัตน   สมสืบ ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมไวดังนี้  

1) การมีสวนรวมเปนสิทธิ ( right) และเปนเอกสิทธิ ( privilege) ในฐานะสิทธิจะตองไดรับ
การเคารพและใหเกียรติ ในฐานะเอกสิทธิจะตองไมถูกบังคับ ( enforce) และครอบงํา (manipulate) 

ทั้งสองประการน้ีตองเกิดจากบรรยากาศท่ีเปนประชาธิปไตยมากท่ีสุด ไมมีใครจะเปนหุนเชิดใน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

2) การมีสวนรวมเปนการทํางานเปนกลุม เปนผลรวมของขอมูลผูกมัดจากคนแตละคน   บน
พ้ืนฐานของความเชื่อที่วาโครงการเปนของพวกเรา เพื่อพวกเขา และโดยพวกเขา ที่แสดงออกมาใน
รูปพฤติกรรมรวมเปนการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชนรวม ดังนั้นการเรียนรูจะเกิดขึ้น ประชาชน
สามารถเรียนรูได ถูกสอนและถูกแนะนํา แตก็ไมไดทําเพ่ือประโยชนของคนอ่ืน 

3)  การมีสวนรวมคือสวนสําคัญของการบริหารการพัฒนาชนบทการมีสวนรวมจะถูก
ดําเนินการใน 2 บริษัท คือ นักบริหารพัฒนาจะตองรูในสิ่งที่ประชาชนมุงหวัง ( aspiration)  และตอง
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ( articulation) ประการท่ีสอง โครงการพัฒนาจะตองใหประชาชน
รับรู ประชาชนตองเขาใจในโครงการ รูถึงทรัพยากรท่ีจําเปนและประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

4) การมีสวนรวมคือเคร่ืองชี้วัดการพัฒนาชนบท  
การมีสวนรวมของประชาชนในระดับพ้ืนฐานในการพัฒนาชนบทยิ่งมาก และเขมขนเทาใดแสดงวา
ผลประโยชนของการพัฒนาจะตกแกประชาชนมากขึ้นเทานั้น 
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การมีสวนรวมจําเปนสําหรับความสําเร็จของการพัฒนาชนบท ซึ่งจะตองเปนการมีสวนรวมจริง ๆ 
ไมใชเพียงอยางหยาบ ๆ หรืออยางตื้น ๆ เปนเรื่องของการอาสาสมัคร เปนผลของทางเลือกท่ี
ประชาชนจะทําสิ่งตาง ๆ เพื่อตัวพวกเขาเอง29 

การเกิดแนวความคิด การมีสวนรวม เปนการเกิดจากประชาชนเอง เพื่อเปนการปฏิบัติงาน
รวมกันในการพัฒนาชนบท และเสนอความตองการของประชาชนโดยตรง ซึ่งเปนการทํางานเปนกลุม
และเปนกระบวนการบริหารโดยมีความสําคัญมาก  

การมีสวนรวมกับการบริหารนั้น ในอดีตที่ผานมามนุษยมารวมกันเพื่อระดมความคิด รวมกัน
ทําเพ่ือตอสูกับธรรมชาติ การสรางที่อยูอาศัย ตลอดถึงการดํารงชีวิตอยางปลอดภัย อยูดีกินดีและดี
ขึ้นตามลําดับ เปนเหตุผลใหเชื่อไดวา การรวมมือกัน ยอมประสบผลสําเร็จอยางแนนอน   
 จากแนวคิดและทัศนะที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปไดวา การมีสวน
รวมของประชาชนเกิดข้ึนจาก  เปาหมายที่ตองการ  คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี   ความ
ผูกพัน  การเสริมแรง  โอกาส  ความสามารถ   การสนับสนุน   ความคาดหมายในสิ่งที่ตองการ     
โดยมีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ดังนี้  1 ) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของเหตุผล  2)การมีสวนรวมบน
พ้ืนฐานของคานิยม   3) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของประเพณี   4) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของ
ความผูกพัน  ความเสนหา 
 โดยสรุป การมีสวนรวมนั้น เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เพ่ือให
บรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการเราใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมน้ัน  ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธีการดําเนินชีวิต  คานิยม ประเพณี  ทัศนคติของ
บุคคล เพ่ือใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม 

 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม 
 การที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมน้ัน  มีปจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวม  ซึ่งมี
นักวิชาการไดเสนอแนวคิด ดังนี้ 
 คูฟแมน  (Koufman) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนใน ชนบท  พบวา อายุ  
เพศ  การศึกษา  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น  มี
ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน30 
                                                 
 

29ชินรัตน สมสืบ. การมีสวนรวมชองประชาชนในการพัฒนาชนบท. ชุดวิชาการพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ม.ป.ท), 2549, 25-26. 
 30H.F Koufman, Participation Organized Activities 

inSelectedKentuckyLocalities. Agricultural Experiment Station Bulletins.March,1949, 
36. 
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 นอกจากน้ี  ประยูร  ศรีประสาธน ไดนําเสนอปจจัยของการมีสวนรวม วาปจจัยที่สงผลตอ
การมีสวนรวม  มีดวยกัน  3  ปจจัย  คือ 
 1.ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  เพศ 
 2 .ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  ไดแก  การศึกษา  อาชีพ  รายได  และการเปนสมาชิกกลุม 
 3. ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแกการรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 
     จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปปจจัยตอการมีสวนรวมทํากิจกรรมได ดังนี้ 
 1. ลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณตางๆ  
 2.ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ไดแก  อาชีพ รายได 
 3.การไดรับขอมูลขาวสาร  ไดแก  ความถี่ในการรับรูขาวสาร  และแหลงที่มาของขาวสาร 31 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

 จากการศึกษาทฤษฎีการมีสวนรวมของนักวิชาการท้ังหลาย พบวาการมีสวนรวมจะเกี่ยวของ
กับดานจิตวิทยา และสังคมวิทยา  มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม  ดังตอไปน้ี 

 ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว ( Hierarrchy of needs theory) 

 ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  นับวาเปนทฤษฎีดั้งเดิมเก่ียวกับการจูงใจใหบุคคล
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ  ใหบรรลุความสําเร็จดวยการจูงใจบุคคลโดยคํานึงถึงความ
จําเปนพื้นฐานของมนุษยเปนหลัก อับราฮัมเอช  มาสโลว ( Maslow)กลาววาความตองการของมนุษย
จะมีความตองการปจจัยตางๆ ที่ไมมีที่สิ้นสุดตามลําดับ ดังนี้ 

1.ความตองการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือวาเปนปจจัยในขั้นพื้นฐานของมนุษยทุก
คน ตองการเพ่ือการดํารงอยูและความอยูรอดของชีวิต ไดแก อาหาร น้ํา ความอบอุน ที่อยูอาศัย การ
พักผอน การนอน การขับถาย และเรื่องเพศ 

2.ความตองการม่ันคง และความปลอดภัยเปนความตองการท่ีเปนอิสระจากภยันตราย
ทางดานรางกาย ความกลัวตอการสูญเสียงาน ทรัพยสินตางๆ อาหาร และที่อยูอาศัย 

3.ความตองการทางสังคม ความรักใครและความเปนเจาของ เนื่องจากอยูในสังคม ยัง
ตองการความรัก  การเปนเจาของบุคคลอ่ืนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนคนที่มีคุณคา
ของกลุมที่เปนสมาชิกนั้นๆ 

                                                 
  31ประยูร  ศรีประสาธน. ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม ในการดําเนินงานขอ ง
คณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2542, 149. 
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4.ความตองการไดรับการยกยองและเปนที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งเปนความตองการของบุคคล
ที่จะเปนบุคคลที่มีคุณคาในสายตาของคนอ่ืน และไดรับการยอมรับทั่วไปวาตนเองมีความกาวหนา
และประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะความสามารถของตนเองและ
เกิดความเช่ือม่ันในตัวเองสูง 

5.ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึงแนวโนมของบุคคลท่ีจะเปน
หรืออยูในสถานภาพอยางใดอยางหนึ่งที่เปนไปได อาจกลาวไดวา เปนความปรารถนาท่ีจะเปนอยางท่ี
ตนเองเปนมากข้ึน สูงขึ้น โดยเปนทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถจะเปนไดและประสบความสําเร็จ เพ่ือท่ีจะ
มีศักยภาพบรรลุในระดับสูงสุด32 

 แนวความคิดเรื่องการบริหารคุณภาพสถานศึกษา เปนรูปแบบที่มักจะเร่ิมตนจากการ
ดําเนินการในสถานศึกษาซ่ึงผนวกกับแนวคิดทฤษฎีในความสําเร็จขององคการ แนวความคิดเรื่อง
คุณภาพจึงเปนเรื่องของการบริหารทั้งระบบ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมจึงเปนการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพที่สําคัญในยุคปจจุบัน ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดกลาวถึงคุณภาพของ
การบริหารวากอใหเกิดความสามารถทางวิชาการในการสรางความรูมีผลิตผลดีเยี่ยมทําใหเกิด
ประชาคมแหงการเรียนรู และเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา นอกจากการใฝแสวงหาความเปนเลิศ  
ทางวิชาการยังเปนการทํางานอยางคุมคาคุมเงินหรือมีประสิทธิภาพรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด 33และ
เหตุผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ( Whole school Approach: 

W.S A.) ซึ่งไดรับการสงเสริมใหนํามาใชในโรงเรียนและผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบดําเนินไปดวยความราบรื่น คือผูบริหารโรงเรียน โดยมีกิจกรรมสําคัญที่ตองบริหาร
จัดการอยู  3  ประการ  ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ? และกิจกรรม
โรงเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนจัดขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ ทั้งนี้เพ่ือเสริมการเรียนรูของนักเรียนและชุมชนที่แวดลอมโรงเรียนอยู ผูบริหารและ
บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของจําเปนตองทําความเขาใจเน้ือหาภาพรวมของการพัฒนาทั้งระบบ 
(W.SA.)เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ดังนี้ 
 ดานที่ 1 การบริหารจัดการเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของทําหนาที่
อํานวยการ สงเสริมสนับสนุน ประสานงาน นิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลแกไขปรับปรุง
และพัฒนา การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆในระบบท้ังการวางแผน การบริหารงานธุรการ  การเงิน 

                                                 
 

32A.H. Maslow,.Motivation and Personality.(2 nd ed.) (New York : Harper & 

Row.,1970), 42–57. 

 33W.K Hoy and C.G Miskel, Educational Administration  (Singapore: McGraw –
Hill, 2001), 308. 
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อาคารสถานท่ี งานบริการตางๆ และงานอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายและ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอน เปนบทบาทหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีหนาที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตร  โดย
การศึกษากรอบหลักสูตร จัดทําแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และจัดสภาพแวดลอมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

 ดานที่ 3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเปนบทบาทของบุคลากรทุกฝายเขามามีสวนรวม
จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ทั้งกิจกรรมประจําวัน  ประจําสัปดาห ประจําภาคเรียน 
ประจําป และกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 

 ดานที่ 4  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธเปนกิจกรรมท่ีบุคลากรในโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือสงเสริม
การเรียนรู โดยใหผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่น เขามารวมในกระบวนการและเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสงเสริมการเรียนรูสูชุมชน34  

 

ประเภทของการมีสวนรวม 

 ประเภทของการมีสวนรวมโดยใชมิติที่แตกตางกันซึ่งเปนแนวคิดของนักวิชาการสามารถ
จําแนกได 11 กลุมใหญๆดังนี้ 

1.จําแนกตามกิจกรรมในการมีสวนรวม จําแนกจากกิจกรรมในโครงการวากิจกรรมท่ี
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมดวย แบงได 3 มิติ คือ 

-การมีสวนในการริเริ่มโครงการ 
-การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ 
-การมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ 

2.จําแนกตามประเภทกิจกรรมหรือขั้นตอนของการมีสวนรวมสามารถแบงได 4 ขั้นตอนคือ 

-การมีสวนรวมในการริเริ่มงาน/โครงการ 
-การมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผน 

-การมีสวนรวมในข้ันดําเนินตามโครงการ 
-การมีสวนรวมในข้ันการประเมินโครงการ 

3.จําแนกตามระดับความสมัครใจในการเขารวม สามารถแบงตามความสมัครใจได 3  ระดับ
คือ 

                                                 
 34นพดล  เจนอักษร  และสุวิทย  มูลคํา , การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ  (กรุงเทพฯ:
บริษัทดิเอ็มเพอเรอร พี กรุป จํากัด, 2549), 13. 
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-การมีสวนรวมโดยสมัครใจ 

-การมีสวนรวมโดยการถูกชักนํา 
-การมีสวนรวมโดยการบังคับ/เกณฑจากผูมีอํานาจเหนือกวา 

4.จําแนกตามวิธีของการมีสวนรวม แบงได 2 วิธีคือ 

-การมีสวนรวมโดยตรง หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการพัฒนา
ดวยตนเองเปนหลัก 

-การมีสวนรวมโดยออม หมายถึง การมีสวนรวมโดยผานตัวแทนหรือไมไดเขาไปมี
สวนรวมโดยตรงอยางแทจริง 

5.จําแนกตามระดับความเขมของการมีสวนรวม แบงได 3 ระดับคือ 

-ระดับการมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม 

-ระดับการมีสวนรวมในเพียงบางสวน 

-ระดับการมีสวนรวมแทจริงอยางเต็มที่ 
6.จําแนกตามระดับความถ่ีของการมีสวนรวม เปนการพิจารณาจากจํานวนผูที่เขามารวมและ

หรือจํานวนครั้งในชวงเวลาหนึ่งๆ 

7.จําแนกตามประสิทธิผลของการมีสวนรวม แบงได 2 ลักษณะ คือ 

-การมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล หมายถึงการมีสวนรวมที่ผูเขามามีสวนรวมเขาใจใน
วัตถุประสงคของโครงการไดอยางชัดเจน 

-การมีสวนรวมไมมีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสวนรวมที่ผูเขามามีสวนรวมเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการไดเพียงบางสวนเทานั้น 

8.จําแนกตามนิสัยของกิจกรรม แบงได 2 ลักษณะคือ 

-การมีสวนรวมตอเนื่อง หมายถึง การมีสวนรวมกิจกรรมตลอดไดอยางตอเนื่อง 
-การมีสวนรวมเปนชวงๆ หมายถึง การมีสวนรวมกิจกรรมเปนระยะไมมีความ
ตอเนื่องกัน 

9.จําแนกตามระดับขององคการ แบงได 3 ระดับคือ 

-การมีสวนรวมในระดับลางขององคการ 
-การมีสวนรวมในระดับกลางขององคการ 
-การมีสวนรวมในระดับสูงขององคการ 

10.จําแนกตามประเภทของผูมีสวนรวม แบงได  4  ประเภทคือ 

-ผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น 

-ผูนําทองถิ่น 

-เจาหนาที่ของรัฐ 
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-คนตางชาติ 
11.จําแนกตามลักษณะการวางแผน แบงได 2 ลักษณะ คือ 

-การวางแผนจากบนลงสูลาง 
-การวางแผนจากลางสูบน35 

  

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม 

 สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นอยูที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ เชน การริเริ่ม การวางแผน  การตัดสินใจ และการรวมรับผิดชอบตลอดจนการ
รวมประมวลผลมากนองเพียงไร  และจะตองมีองคประกอบหรือปจจัยที่เปนสิ่งจูงใจใหมีความ
ตองการเขามามีสวนรวม  ซึ่งมีผูศึกษาคนควาไวหลายทานดังนี้ 
 ศิริกาญจน   โกสุมภ ศึกษาพบวาเงื่อนไขที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคในการมีสวนรวมของ
โรงเรียนและชุมชนแบงไดเปน  3 เงื่อนไข  ไดแก เงื่อนไขท่ีสนับสนุนเงื่อนไขเก่ียวกับคณะครูและ
เงื่อนไขเก่ียวกับโรงเรียน 

1. เงื่อนไขที่สนับสนุนกับชุมชน  แบงออกเปน  3  กรณีดังนี้ 
กรณีท่ี 1  เงื่อนไขเก่ียวกับชุมชน  ไดแกการที่มีการรวมกลุมกันเองในชุมชน  การมีสถาบันทางศาสนา
เปนศูนยกลางของชุมชน  ผูนําทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา  ผูนํา
ชุมชนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

กรณีท่ี 2  เงื่อนไขเก่ียวกับคณะครู  ไดแกการมีครูที่เปนคนในทองถิ่น  คณะครูใหความสําคัญและไป
รวมงานที่เปนกิจกรรมของชุมชนและของคนในชุมชน 

กรณีท่ี 3  เงื่อนไขเก่ียวกับโรงเรียน  ไดแกโรงเรียนมีศัก ยภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชน  ความโปรงใสในการบริหารดานงบประมาณและการเงิน  การเปดโอกาสให
บุคลากรในชุมชนและนอกชุมชนเขามาใชบริการตางๆ  ของโรงเรียน เงื่อนไขเก่ียวกับผูบริหาร
โรงเรียน ไดแก การมีคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารโรงเรียน 

2. เงื่อนไขที่เปนอุปสรรคนั้น  แบงเปน 3  กรณี  ดังนี้ 
กรณีท่ี 1  เงื่อนไขเก่ียวกับชุมชน  ไดแกคนในชุมชนขาดความรูเรื่องการดําเนินงานของโรงเรียน  
โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียนการสอน  ความไมสนใจของคนในชุมชนเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

กรณีท่ี  2  เงื่อนไขเก่ียวกับโรงเรียน  ไดแกโรงเรียนไมสามารถใหความสนใจหรือใหความสําคัญแกคน
ในชุมชนอยางทั่วถึง 

                                                 
 35ชูชาติ พวงสมจิตร, การวิเคราะหปจจัยสงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวน
รวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” 2547, 28-29, 
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กรณีท่ี 3  เงื่อนไขเก่ียวกับระบบราชการ  ไดแก  การกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรจากสวนกลาง  
การทํางานตามระบบราชการ36 

 

ชุมชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 
 วิถีชีวิตของสังคมไทยกับการศึกษามีความผูกพันกันมาเปนเวลานาน  แตโบราณเราจะเลา
เรียน เขียนอานหนังสือกันที่วัด  มีพระสงฆเปนผูสอน  รัฐบาลไดเห็นความสําคัญจึงไดตราเปน
กฎหมายโดยกําหนดใหลูกหลานที่มีอายุยางเขาปที่แปด  ตองเขาโรงเรียนทุกคนพรอมกับไดจัดตั้ง
โรงเรียนข้ึนเปนจํานวนมาก  กระจายอยูทุกทองถิ่นท่ัวประเทศไทย  คนไทยตางรูจักกันไดดีในนาม
ของ “โรงเรียนประชาบาล ” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนของประชาชน  โดยประชาชนรวมกันสรางรวมกัน
ดูแลรักษา  ชวยเหลือ  สนับสนุนและพัฒนาใหเจริญกาวหนาเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใน
ชุมชน  แตอยางไรก็ตามผูคนในชุมชนสวนใหญ  ยังมีความมุงหวังตอการสงลูกเขาเรียนในโรงเรียน
ประชาบาล  เพียงเพ่ือให “อานออกเขียนได”  เทานั้น 

 แตในปจจุบันแนวความคิดของคนสวนใหญไดเปลี่ยนไปอยางมาก  ตางไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษา  ตอการพัฒนาลูกหลานและจําเปนที่จะตองนําความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพ  การดํารงอยูในชีวิตประจําวัน  ประกอบกับความเจริญกาวหนาของบานเมืองและความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทั้งหลายที่มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก  โดยเฉพาะในอนาคต
ความเจริญทั้งหลายจะพ่ึงอาศัยความรูเปนหัวใจสําคัญทั้งสิ้น  การศึกษาจะเปนเครื่องมือในการพัฒนา
มนุษย พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ  ที่สําคัญท่ีสุดผูคนในสังคมในประเทศใด  ไดรับการศึกษาสูง
มากและฉลาดมาก  สังคมน้ันหรือประเทศนั้นจะเจริญรุงเรืองเปนผูนําและเปนมหาอํานาจในที่สุด  
ในทางตรงกันขามหากประเทศใดพลเมืองสวนใหญดอยการศึกษาจะเปนประเทศที่ลาหลัง  เศรษฐกิจ
ตกต่ํา  ผูคนมีชีวิตอยูดวยความแรนแคนยากจนตองขอความชวยเหลือจากประเทศที่เจริญรุงเรืองหรือ
ที่พัฒนาแลวเทานั้น 

 เมื่อการศึกษานับวันแตจะมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูของผูคนในทุกสังคม  ทุกชุมชน
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ และเพ่ือใหการศึกษาของชุมชนมีความเจริญกาวหนาทันตอความเจริญของส่ิงอื่น  
ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง 
 ธเนศ  ปานอุทัย  ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน พบวา 

                                                 
 36ศิริกาญจน  โกสุมภ. กระบวนการสรางประสิทธิผลโรงเรียนขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2542), 171-177.  
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1.ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ํา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

2.การมีสวนรวมในการปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง  และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพต่ํา  โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน  แตในรายดานมีดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
ตลอดจนประสานงานกับองคกรภาครัฐและเอกชน เอง ใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน37 

 

ลักษณะการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของบุคคลมีหลายลักษณะ ซึ่งนักวิชาการบางคนมองลักษณะของการมีสวน
รวมของประชาชนเปนแบบการมีสวนรวมที่แทจริง กับการมีสวนรวมไมแทจริง การมีสวนรวมที่
แทจริงหมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบ
โครงการเร่ิมตั้งแตรวมทําการศึกษาคนควาปญหาและความตองการรวมคิดและหาวิธีการแกปญหา 
หรือเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ รวมวางนโยบายแผนงานหรือโครงการ รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด ใหเปนประโยชนตอชุมชน รวมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานใหบรรลุผลตามท่ี
กําหนดไวและควบคุมติดตาม ประเมินผล สําหรับการมีสวนรวมที่ไมแทจริง เปนการมีสวนรวมเพียง
บางสวน โดยเฉพาะเขารวมในการปฏิบัติตามโครงการที่ไดกําหนดไวแลว 

กรรณิกา ชมดี แบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนเปน 10 รูปแบบ ไดแก1)การมีสวน
รวมในการประชุม 2) การมีสวนรวมออกเงิน 3) การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ 4)การมีสวนรวม
เปนผูนํา 5) การมีสวนรวมสัมภาษณ 6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน 7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค  8) 

การมีสวนรวมเปนผูเริ่ม 9) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 10) การมีสวนรวมในการหาวัสดุอุปกรณ38 

                                                 
 37ธเนศ ปานอุทัย. “การมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน” (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2548) 132.  

 38กรรณิกา ชมดี “การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ : ศึกษา
เฉพาะกรณีโครงการสารภี ตําบลทาชาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 2548; 11. 
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เจิมศักดิ์  ปนทอง ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนไวเปน 4 ขั้นตอนไดแก 1) การ
มีสวนรวมคนหาสาเหตุของปญหา 2) การมีสวนรวมวางแผน 3) การมีสวนรวมลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน และ 4)การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล39 

 

องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารตามแนวคิดของสวอนสเบิรก( swanburg) 
ศาสตราจารย ผูบริหารทางการศึกษาของโรงเรียนพยาบาลแหงวิทยาลัยทางการแพทยจอรเจีย ได
แบงองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมไว  ดังนี้ 

1. การไววางใจ (trust) การไววางใจเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการมีสวนรวมผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณเรียบรอย หากไดรับการยอมรับไววางใจจาก
ผูบริหาร ชวงเวลาในการใหผูรวมงานมีสวนรวมในการบริหารควรจะไดรับการควบคุมจากผูบริหาร 
ภาระงานทั้งหมดหรือการตัดสินใจ ผูบริหารจะใหโอกาสเทาท่ีจะเปนไปได ผูบริหารทีใชอํานาจและให
ความไววางใจแกผูรวมงาน จะแสดงใหเห็นถึงความสามารถและขอบกพรองของผูปฏิบัติงาน แนวคิด
พ้ืนฐานที่ทุกคนมีความไววางใจ ( trust) คือ ผูปฏิบัติงานทุกคนยอมรูจักงานของตนดีกวาใครๆ ทุกคน
สามารถทีจะยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน ถาความรับผิดชอบจะทําใหผูปฏิบัติงานอยูใน
แนวทางท่ีถูกตองเหมาะสม และสติปญญา ความเฉลียวฉลาด และความคิดสรางสรรคจะมีอยูใน
บุคลากรทุกระดับในองคการ 

2. ความยึดมั่นผูกพัน ( commitment) ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานตองการความยึดมั่นผูกพัน
ดังนั้นผูบริหารควรที่จะใหการยึดมั่นสนับสนุนชวยเหลือและการอบรมแกผูปฏิบัติงานมีความ
ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมากข้ึน จะเห็นไดวาภายใตการบริหารแบบมีสวนรวม 
จะทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันโดยไมทําใหเกิดโทษ 

3. การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( goals md objectives) ความขดัแยงเปน
ความตองการหลักหรือเปาหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลียงไมได
เมื่อมนุษยมีการทํางานรวมกัน ดังนั้นการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึง การรวมกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ ยอมจะขจัดความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนเพราะทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน มีการทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ การตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกันสามารถเกิดขึ้นไดบอยและอยางมีเหตุมีผล สามารถท่ีจะรวมกันตั้งเปาหมายและ

                                                 
 39เจิมศักดิ์ ปนทอง “การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบท ” ใน การบริหารงานพัฒนา
ชนบท, จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ บรรณาธิการ 2548, 265 -268. 
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วัตถุประสงคโดยการรวมกันประชุมปรึกษาจะเปนการทาทายความสามารถของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน สรางความชัดเจนทําใหมีความสอดคลองกัน สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน 

4. ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( autonomy)เปนภาวะที่มีความเปนอิสระตอ
ความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีอํานาจหนาที่และความสามารถในการรายงานสําหรับงานของ
แตละบุคคล ผูปฏิบัติงานตองการความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการตัดสินใจ
ในงานของตนเองซ่ึงจะทําใหมีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เต็มความรับผิดชอบ
ที่ตนไดรับ40 

 

ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารแบบมีสวนรวม เปนวิธีการทําใหความพึงพอใจในการทํางานเปดโอกาสใหบุคคล
เติบโต และประสบความสําเร็จในงาน สรางความรับผิดชอบทําใหบุคคลเกิด 

ความรูสึกเปนเจาของ รวมทั้งเปนการแกไขปญหาความไมสอดคลองกันระหวางความ
ตองการของบุคคลกับองคการดวย จึงมีผลดีตอการบริหารงานดังนี้  

1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น  เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลงทําใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน  ถาการเปลี่ยนแปลงถูกมองวาเปนสิ่งบังคับก็จะมี
แนวโนมที่จะเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลง 

2. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาราบรื่นมากขึ้น การบริหารแบบมี
สวนรวมทําใหความไมพอใจของกลุมถูกเปดเผยออกมา  และสามารถยุติไดโดยการอภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมา 

3. ความผูกพันของบุคคลตอองคการมีมากขึ้น เพราะสมาชิกรูสึกถึงความสําคัญและคุณคาใน
องคการ 

4. มีความไววางใจฝายบริหารมากข้ึน การมีสวนรวมในการตัดสินใจสําคัญขององคการทําให
สมาชิกมีแรงจูงใจ และความตองการของฝายบริหารทําใหมีความไวใจกันมากข้ึน อันนําไปสูความ
รับผิดชอบใหเกียรติและมีการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 

5. การบริหารจะงายขึ้นเมื่อผูใตบังคับบัญชามีความไววางใจในผูบริหารยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารจะงายข้ึน การควบคุมจะนอยลง สมาชิกมีความรับผิตชอบมาก ขึ้น 

                                                 
 40 Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers, (Boston : 

Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 
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6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากข้ึน การรวมความรูความสามารถของผูรูใน
หลายสาขาท่ีแตกตางกัน จนทําใหการตัดสินใจรอบคอบมากข้ึน 

7. การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้น อันเปนการพัฒนาการสื่อสารแบบ 2 ทางให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. เปนการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ41 

 สวอนสเบิรก ( swansburg) ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังนี้ 
1. ไดรับความไววางใจกันสูง และใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

2. เปนการใหความสําคัญของตําแหนงงานทุกงานและทุกคนมีความเสมอภาคกัน 

3. ผูบริหารและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

4. ลดความสับสนใน การปฏิบัติงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยการปรับปรุงการ
ติดตอสื่อสารใหมากข้ึน 

5. นิเทศงานดวยตนเอง กระตุนใหผูปฏิบัติงานไดวินิจฉัยและแกปญหา ใหผูปฏิบัติงานมีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการพัฒนาอาชีพ 

6. มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

7. ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎระเบียบ 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพในตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

9. การทํางานเปนทีมทําใหผูปฏิบัติงานรวมมือกันเพ่ิมแรงจูงใจและความคิดริเริ่มในการ
ทํางาน 

10. ปรับปรุงการติดตอสื่อสารในองคการ 
11. ลดการขาดงาน 

12. เพ่ิมประสิทธิผล และผลผลิตในงานรว มถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพ่ิมการเรียนรูนาน
ใหมากข้ึน 

13. เพ่ิมขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ิมความกระตือรือรนในการเขารวม ในการเขามา
มีสวนรวม ในการบริหารงาน ของผูปฏิบัติงาน 

14. ไดรับความคิดใหมๆ ในการตัดสินใจและแกปญหา 
15. แสดงใหเห็นถึงผูนําที่มีความสามารถ 

16. เปาหมายและวัตถุประสงคของผูบริหารคือตองการใหบุคลากรเปนมืออาชีพ 

17. ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนงานและสรางความม่ันคงในงาน 

                                                 
 41อนงค อนันตริยเวช. การมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
ไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร   (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548), 34-35.  
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18. เพ่ิมความยึดมันผูกพันตอองคการจากการท่ีมีทัศนคติตอองคการในทางท่ีดี 
19. การทํางานนอกเวลาลดลง 
20. ตนทุนในการบริหารลดลง 
21. เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางานเกิดความรูสึกชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะวาการ

บริหารงานแบบมีสวนรวมจะชวยทําใหเพ่ิมความสามารถของแตละนคคล เพิ่มความสามารถในการ
เรียนรู ขององคกรการปรับตัวและความพัฒนาสูความเปนเลิศ42 

เมตต เมตตการุณจิต ไดกลาวถึงประโยชนของการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษาวา 
1. ไดทราบถึงความตองการของทองถ่ิน 

2. แบงเบาภาระหรือรับภาระแทนราชการในการจัดการศึกษาไดบางกรณี 

3. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนหรือผูรวมงาน 

4. ลดความขัดแยงในการบริหารงาน 

5. เปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
6. เปนการเสริมสรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย 

7. เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน ซึ่งเทากับลดตนทุนในการผลิต เพราะทุกคนจะมี
ความรูสึกรวมกันวามีสวนเกี่ยวของผูกพันและเปนสวนหนึ่งขององคการ จึงชวยกันใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด   และการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาน้ัน มีประโยชนอยูหลายประการ
ดังตอไปน้ี คือ 

1. ผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
ตนเอง ไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรู มีความสุขในการเรียนรูและรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ครูมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการจัดก ารเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญชวยใหผูเรียนมีความสุข ผูสอนก็มีความสุข และเรียนรูพัฒนาตนใหเปนครูอาชีพ 

3. ผูปกครองรูและเขาใจความถนัด ความสนใจ ความสามารถและศักยภาพในการศึกษา
เรียนรูของผูเรียน มีความเขาใจบทบาทของคนในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนตลอดจน
มีความสุขที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาเรียนรูของผูเรียน 

4. ผูบริหารไดพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนเปนโรงเรียนที่
แทจริงไมใชโรงสอน และไดใชกระบวนการบริหารที่นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวม 

                                                 
 42swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers' (Boston : 

Jones and Bartlett Publishers, 1996), 399. 
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5. ชุมชน และสังคมมีสวนรวม ไดพลเมืองที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และมีสํานึกรับผิดชอบตอ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

6. องคกรอ่ืนๆ ไดมีสวนชวยประเทศในการพัฒนาบุคคลที่จะเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ  และ
ศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศตอไป43 

 
ขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน 
 การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน   เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนนั้นมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน   ดังนี้ 
 สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   กําหนดใหมี 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผน 
 2. การจัดองคการ 
 3. การอํานวยการ 
 4. การประสานงาน 
 5. การงบประมาณ 
 6. การประเมิน44 

 เมตต เมตตการุณจิต กลาววา ขั้นตอนของการมีสวนรวมมีอยู 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การคนหาปญหาและสาเหตุ ตลอดจนความตองการ 

 2. การวางแผนดําเนินงาน 
 3. การตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติการ 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 6. การเผยแพรประชาสัมพันธ45 
 ฟอรนารอฟ ( Fornaroff) เสนอวากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มีข้ันตอนการมีสวนรวม  
ดังนี้ 

                                                 
 43เมตต เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บุค พริ้นท, 2550), 63. 
 44สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ , รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550.,(กรุงเทพมหานคร : สานักงานฯ, 2550), 8. 
 

45เมตต เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บุค พริ้นท, 2550), 24. 
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 1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายกลวิธีทรัพยากรท่ีตองใช  ตลอดจน
การติดตามประเมินผล 
 2.การดําเนินงาน 
 3.การใชบริการจากโครงการ 
 4.การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 46 
 นอกจากนี้ อภิญญา  กังสนารักษ ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมี
สวนรวมใน  4  ขั้นตอน  คือ 
 1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ 
 2. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน   
 3. การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
 ม.ล.ว. อคิน รพีพัฒน  ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน 4  ขั้นตอน  คือ 
 1.การกําหนดปญหา  สาเหตุของปญหา  ตลอดจนแนวทางแกไข   
 2.การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แกไขปญหา 
 3.การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 4.การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 47 

 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ   ไดสรุปและนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมใน 2  ลักษณะ  ไดแก  
ลักษณะที่  1  มีข้ันตอน  ดังนี้   
 1. การคิด 
 2.การตัดสินใจ 
 3.การวางแผน 
 4.การลงมือปฏิบัติ 
ลักษณะที่  2   มีข้ันตอน  ดังนี้   
 1.การกําหนดปญหา 
 2.การวางแผน 
 3.การดําเนินงาน 
 4.การประเมินผล 

                                                 
 46Fornaroff , A.Communityinvolvment in Health System for Primary 

HealthCare. Geneva :World Health Organization , 1980. 61. 
47ม.ล.ว. อคิน รพีพัฒน. การมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนย

การศึกษานโยบายสาธารณสุข, 2547, 111. 
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 5.การบํารุงรักษา  และพัฒนาใหคงไว 48 
 จากแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมดสรุปไดวา  ขั้นตอนของการเขามา
มีสวนรวมของชุมชนนั้นมี  6  ขั้นตอน  ไดแก    
 1.การคนหาปญหา  สาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไข 
 2.ตัดสินใจกําหนดความตองการ 
 3.ลําดับความสําคัญ 
 4. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
 5. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน  ทรัพยากร 
 6.ดําเนินงานตามโครงการ  และ/หรือ  สนับสนุนการดําเนินงาน 
 7.ประเมินผล  

 
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 จากข้ันตอนของการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือการรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนนั้น  บนพ้ืนฐานของการเขามามีสวนรวม   

 ไพบูลย  วัฒนศิธรรม   ไดนําเสนอความคิดเห็นผานบทความ “แลหนาเศรษฐกิจสังคมไทย”   
สรุปการเขามีสวนรวมของประชาชนไดใน  2  ลักษณะ  ไดแก 
 1.การมีสวนรวมของประชาชนท่ีรัฐเปนผูนําการมีสวนรวมในลักษณะนี้เปนการมองมาจาก
เบื้องบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเปนเพียงผูคอยนโยบายและปฏิบัติตาม 

        2.การมีสวนรวมเกิดจากความตองการของประชาชนดวยความสมัครใจ โดยที่รัฐคอยชวยเหลือ
ใหคําแนะนําหรือคอยอํานวยความสะดวกเทานั้น49 
  ทังนี้จากการท่ีกฎหมายไดกําหนดบทบาทของทองถิ่นกับการจัดการศึกษาในมาตรา  41  
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  ที่ระบุ
ไววา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ ทุกระดับตามความ
พรอม  ความเหมาะสม  และความตองการภายในทองถิ่น  ทั้งนี้  วิชิต  นันทสุวรรณและ จํานงค  แรก
พินิจ ไดนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาไวดังนี้ 

                                                 
 48วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารและจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพโฟรเฟซ, 2546. 47. 

49ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม. แลหนาเศรษฐกิจสังคมไทย. เขาถึงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 
2557. เขาถึงไดจาก  http://www.thailabour.org/thai/news/47120601.html.   
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 1 .รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง  การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ เกิดจาก
ความสามารถและความตองการของคนในชุมชน   ที่มุงใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ วิถีชีวิต
และตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน  โดยยึดหลักใหผูเรียนไดเรียนรูอยางไมมี ขีดจํากัด
ของระยะเวลา สถานที่ เพศ และอายุ เปนการเปดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัยที่ แทจริง  
ชุมชนไดเขามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ รูปแบบการมีสวนรวมตามแนวทางนี ้ตองอาศัย
องคประกอบ  3  อยางที่มีอยูในชุมชน  ไดแก คน  ความรู และทรัพยากร โดยมีกระบวนการ
ดําเนินการ  คือ  1)  การวิเคราะห -  สังเคราะห  ปญหาชุมชน 2)  หาทางออกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับวิถีชีวิต3)   ดําเนินการสรางกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดแกไขปญหาที่มีอยู 
4) ประเมินผลกิจกรรมโดยการกําหนดเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรู จะเริ่มจากจุดเล็ก  ๆที่เกี่ยวของ กับ
ชีวิตประจําวันแลวขยายออกไปสูเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ซับซอน และเก่ียวของกับวิถีชีวิตทั้งหมด 
 2. รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ชุมชนมีสวนรวม กับโรงเรียนในการ
สรางหลักสูตรทองถ่ินท่ีสัมพันธ และสอดคลองกับความเปนจริงของสภาพชุมชน สนองความตองการ
และวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน โดยบุคคลในทองถ่ิน เชน  ปราชญชาวบาน   ผูรูผูนําชุมชน  
ผูปกครอง  มาจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและประเมินผล 
 3.รูปแบบการเชื่อมประสานการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมีสวนรวมของ
ชุมชนในรูปแบบนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะกับชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง  มี องคกรชุมชนเพ่ือ
จัดการเรียนรูรวมกัน  มีเครือขายการเรียนรูเพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณกับชุมชนอ่ืน 
 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามท่ีไดกลาวมานั้น สรุปไดวารูปแบบการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาน้ัน  นอกจากจะเปนการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแลว  ยังเปนไปในลักษณะของการรวมกันจัดการศึกษาใหแกคนในชุมชน  เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนน้ัน ๆ  ดวยบนพื้นฐานของการมีสวนรวมในระดับสูง50 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50วิชิต  นันทสุวรรณ และ จํานงค  แรกพินิจ. " บทบาทของชุมชนกับการศึกษา ". รายงาน

การศึกษาวิจัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี , 
2541 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 

ทฤษฎีระบบการบริหาร 4 ระบบ (system 4) 
 เรนซินไลเคิรท ( Rensis Likert) ไดเสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ 
และเรียกการบริหาร 4 ระบบ (System 4)ประกอบดวย 

ระบบท่ี1: เผด็จการ(System 1: exploitative authoritative) 

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะเชื่อม่ันในความคิดเห็นของตนเองสูง  โดยใหความ
ไววางใจตอผูรวมงานดวย การตัดสินใจใหทํางาน จะบีบบังคับ หรือสรางระเบียบ กฎเกณฑข้ึนใหเกิด
ความเกรงกลัว ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย และลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถ
สวนบุคคลเปนรายคน เปาหมายงานตางๆ จะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงของ
องคการเทานั้น 

ระบบท่ี 2: เผด็จการแบบมีศิลป(System 2: benevolent authoritative) 

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน มีวิธีการจูงใจ
ผูรวมงาน โดยรางวัล แตบางคร้ังก็มีการบังคับ ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหารบาง 
บรรยากาศอาจจะเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงานแตจริงๆ
แลวนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น ซึ่งผูบริหารอาจให
ผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารไดวางไว 
ระบบท่ี 3 การปรึกษาหารือ(System 3: consultative) 

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก มีความไววางใจ
และยอมใหรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบเปนแนวทาง มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญการติดตอสื่อสารเปนแบบ 
2 ทางโดยสมบูรณ ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวางๆเพ่ือเปนแนวในการ
ทํางาน ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้งผูบริหารและผูรวมงาน แตการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู 
ระบบท่ี 4 : กลุมที่มีสวนรวม (system 4 : participative group) 

 ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมีความเช่ือม่ันและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก มีการ
กระจายการตัดสินใจสั่งการไปท้ังองคการ การติดตอสื่อสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลวยังมีการ
ติดตอสื่อสารระหวางเพ่ือนรวมงานดวย การจูงใจอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการความสัมพันธ
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โดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุน
ความพยายามท่ีจะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธ์ิผลตามที่วางไว51 

โรเบิรทและเฟรด ( Robert and Fred) พิจารณาตอไปวา กระบวนการตัดสินใจมีความ
เกี่ยวของกับความรูสึกของการเลือกพฤติกรรมหนึ่งๆ ทามกลางทางเลือกมากมายท่ีปรากฏอยู ซึ่ง
กระบวนการการตัดสินใจประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก บุคคลจะตองมีความรูพอสมควร
ตอทางเลือกของพฤติกรรมเหลานั้น ซึ่งมีความเก่ียวของกับประเด็นที่พิจารณาเพื่อทําการตัดสินใจอยู  
ขั้นตอนท่ี 2 คือบุคคลท่ีเขาไปมีสวนรวมจะใหความหมายของทางเลือกแตละอัน ซึ่งคํานิยามดังกลาว
จะมีความเกี่ยวของกับขอกําหนดที่เปนไปไดมากท่ีสุด ตลอดจนมีความเปนเหตุเปนผลกัน สําหรับ
ขั้นตอนสุดทายนั้นบุคคลจะตองเลือกพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งในทามกลางทางเลือกตางๆ เหลานั้น
แลวทําการตัดสินใจ พวกเขาเสนอวาในองคการหนึ่งๆ นั้นผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาไปมีสวนรวม
ได ทั้งนี้เพราะขอเท็จจริงแลวทางเลือกตางๆ ถูกเสนอและไดรับการยอมรับมาแลวจากตัวผูบริหาร ซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการตัดสินใจ อยางไรก็ตามผูใตบังคับบัญชาสามารถเขารวมถกเถียง
ขาวสารกับผูบริหารโดยคํานึงถึงประเด็นและความเปนเหตุเปนผลตางๆของบรรดาทางเลือกท่ีถูกเสนอ
ขึ้นมา52 

 

นโยบายการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 

 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในชาติ  ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ไดบัญญัติใหการจัดการศึกษาตองเปนประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน และการจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ไดเปด
โอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 “มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ

                                                 
 51Rensis  Likert,four systems of management University of Michigan 

Columbia University 1967 : 16 – 24. 
 52Robert and Fred, Discrete mathematical models, with applications to 

social, biological, and environmental problems, New York, Prenctice 

Hall, University of California 1976.60. 
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ยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียม
กับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจาก 

รัฐ” 

 “มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย 
และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

 มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานการศึกษา ดังตอไปน้ี 

 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา
ปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 

องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการ 
ศึกษาวิจัยวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการ 
ศึกษาวิจัยจากรัฐ53 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 

 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปน ไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 มาตรา 8 การศึกษาใหยึดหลัก ดังตอไปนี้ 
 1.  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

 2.  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

                                                 
 53 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ , รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานฯ, 2550), 15-23. 
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 3.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานที่ศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกท้ังตองยึดหลักการมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ
เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน54 

 จากแนวนโยบายดังกลาวเปนการยืนยันไดวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ไดใหความสําคัญแกการศึกษาของประชาชนในชาติเปนอยางยิ่ง โดยใหสิทธิเขารับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพสิบสองปอยางทั่วถึง และไมเก็บคาใชจาย ทั้งยังใหสิทธิแกผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ อยางเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ในชาติ แมแตเสรีภาพทางวิชาการ เชนการศึกษาอบรม การ
เรียนการสอน และการวิจัย เปนตน ยอมไดรับความคุมครองเชนกัน  อีกท้ังยังกําหนดใหรัฐตองพัฒน า
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงตองสงเสริมและสนับสนุน การกระจายอํานาจเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน องคการศาสนา และเอกชนสามารถจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้แลว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติก็ยังเนนถึงการศึกษาของประชาชนในชาติดวยวา 
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกา ย จิตใจ มีความรูคู
คุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมทั้งใหยึดหลักการจัดการศึกษาวา ใหเปน
การศึกษาตลอดชีวิต เนนการมีสวนรวม และพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการมี
สวนรวมน้ัน เนนการใหใชหลักการกระจายอํานาจและทุกภาคสวน อันไดแก บุคคล ครอบครัวชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครอง สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

 
 

                                                 
 54สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545., (กรุงเทพมหานคร : สานักงานฯ, 2545), 5-16.  
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนในกลุมลําเหย  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  
 

วิสัยทัศน  (Vision) 

 กลุมลําเหย  เปนกลุมที่สงเสริมการประหยัด  การออมของสมาชิกใหสวัสดิการแกสมาชิก  มี
หลักการบริหารงานโดยสมาชิกมีสวนรวมและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนให
สมาชิกมีทักษะในการประกอบอาชีพ  ดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
 

พันธกิจ  (Mission) 

 1. จัดและสงเสริมการประหยัดการออมของสมาชิก 

 2. สงเสริมการบริหารงานโดยสมาชิกมีสวนรวม 

 3. จัดบริการการเงินและสวัสดิการแกสมาชิก  

 4. มีคณะกรรมการ บริหารงานที่มาจากการเลือกต้ังหรือคัดเลือก บริหารงานในกลุม เพื่อให
เกิดประสิทธิผลแกสมาชิก 

ประวัติการจัดต้ังกลุมลําเหย 

 ความเปนมาแรกเริ่ม มีผูบริหารจาก  7  โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดลําเหย  โรงเรียนบานใหม  
โรงเรียนบานรางมูก  โรงเรียนวัดทุงสีหลง  โรงเรียนวัดทุงพิชัย  โรงเรียนวัดหวยพระ  และโรงเรียน
บานแจงงาม  ประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการดําเนินการกิจกรรมกลุม  เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนครู  
จึงไดกอตั้งขึ้น  ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา  ซึ่งปจจุบันกลุมลําเหยเหลือประมาณ  4  โรงเรียน 

วัตถุประสงค 
 1. ใหสมาชิกมีการออมทรัพยเปนประจําทุกเดือน 

 2. รับฝากเงินออมทรพัยของสมาชิก  

 3. ใหบริการเงินกู  1  ประเภท  (สามัญ)  

 4. จัดใหมีสวัสดิการแกสมาชิก  

 5. มีคุณธรรมคือ มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ เห็นใจ และชวยเหลือกัน  

ประโยชนที่สมาชิกไดรับ 

 1. ไดสะสมทรัพยเพื่อวันขางหนา 
 2. ไดชวยเหลือเพ่ือนสมาชิก  

 3. สมาชิกสะดวกในการสะสมทรัพย  

 4. สมาชิกไดรบัสวัสดิการตางๆ   ดังนี้  

  - สวัสดิการเงินกู  

  - กลุมจัดใหสมาชิกไดรับความรู  

  - สมาชิกไดรับเงินปนผลหุนและคาตอบแทนเงินกูเมื่อสิ้นป  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 บุญทิพย แกวเนื้อออน เรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา  ผลการวิจัยพบวา   การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาใน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากกลุมผูแทนตางกัน มี
สวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ . 05 โดย
บุคคลภายในมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากกวาบุคคลภายนอก เมื่อพิจารณารายดาน
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากกลุมผูแทนตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการบริหาร
จัดการและดานการใหความเห็นชอบแตกตางกัน สวนดานสงเสริมและสนับสนุนไมแตกตางกัน
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มาจากกลุมผูแทนและวุฒิการศึกษาท่ีตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไม
แตกตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มาจากกลุมผูแทน และรายไดท่ีตางกันมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมแตกตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่วุฒิการศึกษา
และรายไดที่ตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมแตกตางกัน55 

 กมลาศน ศรประสิทธิ์ เรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอําเภอสะเดา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 พบวา ระดับการมี
สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ประเภทผูแทนตางกัน มีสวน
รวมในการบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01  โดยผูบริหาร
สถานศึกษามีสวนรวมมากกวาคณะกรรมสถานศึกษากลุมอื่นๆ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีสวนรวมสูง
                                                 
 55

 บุญทิพย แกวเนื้อออน, “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะ กรรมการ 
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา”, ปริญญานิพนธการบริหารการศึกษา, (สงขลา : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2552), 131. 
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กวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีสวนรวม ใน
การบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  เจตคติเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 และ
ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ยังขาด
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
มีขอเสนอแนะ คือ ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่แกคณะกรรมการสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
เจตคติ ตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา56 

 สุทธิรักษ ปณฑภานนท ทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาระบบการเรียนรูแบบดั้งเดิมในชุมชนชนบท ลักษณะการมี
สวนรวมและปจจัยเงื่อนไขที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาการเก็บรวบรวม
ขอมูลอาศัยการสัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการตีความ สรางขอสรุป และนําเสนอโดย
วิธีการบรรยายใหสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา ชุมชนเขามามีสวนรวม ในการ ศึกษาทุกข้ันตอน คือ
ขั้นตอนแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมโดยการใหขอมูลทางออม
ขั้นตอนประชุมเพื่อดําเนินการ ชุมชนมีสวนรวมประชุมโดยสงตัวแทนในฐานะกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีสวนรวมโดยเปนผูใหขอมูล ขั้นตอนการกําหนดหลักสูตร
จุดมุงหมาย เนื้อหา มีสวนรวมโดยเปนผูใหขอมูล ขั้นตอนกําหนดความเหมาะสมของผูบริการ ชุมชนมี
สวนรวมโดยเปนผูใหขอมูล ขั้นสรางรายละเอียดตางๆ ของเน้ือหา มีสวนรวมโดยเปนผูใหและสราง
รายละเอียดของเน้ือหา ขั้นตอนการนําเนื้อหาไปใชมีสวนรวมโดยเปนวิทยากรในข้ันตอนน้ี สวยปจจัย
เงื่อนไขที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาพบวา ทุกปจจัย พบวา มีผลกระทบตอ
การมีสวนรวมของชุมชนทั้งสิ้น ปจจัยที่ศึกษา คือ ความรูความเขาใจในเร่ืองการมีสวนรวม ในการจัด
การศึกษาของชุมชน การเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของชุมชน ความ
ตองการหรือความอยากจะมีสวนรวมของชุมชน ศักยภาพของประชาชนและองคกรในทองถิ่น การ
สนับสนุนจากรัฐและองคกรภายนอก ความสัมพันธระหวางหนวยงานที่มีการจัดการศึกษาหรือ
โรงเรียนกับชุมชน รายไดของประชาชนในชุมชน งบประมาณทรัพยากรท่ีจะมาสนับสนุน และสรุป
ผลการวิจัยไววา ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการรวมทางการศึกษานอยมาก เพราะโรงเรียนขาด

                                                 
 56กมลาศน  ศรประสิทธิ์ , “การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอําเภอสะเดา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3, ปริญญานิพนธการ
บริหารการศึกษา, (สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2552),124. 
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การประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง และกิจกรรมสวนใหญใหความสําคัญเฉพาะกับกลุมผูนําหรือผูที่รูจั ก
คุนเคยเทานั้น ซึ่งไมเปนการสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง อีกทั้งยังทําใหโรงเรียนแปลกแยกจาก
ชุมชนอีกดวย57 

 สมศักดิ์ จี้เพ็ชร  ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
พบวา ( 1) ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเปนกลุม พบวา กลุม
ปจจัยเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษามีความสําคัญอยูในระดับมาก ปจจัยรายขอท่ีมีระดับความสําคัญ
สูงคือ ความตองการรักษาผลประโยชนของนักเรียนและผูปกครอง และความรูสึกวาตนเองมี
ประโยชนตอสังคม กลุมปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียนมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ปจจัยรายขอที่มี
ระดับความสําคัญสูงคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร และความซ่ือสัตยสุจริตของผูบริหาร 
กลุมปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชนมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ปจจัยรายขอท่ีมีความสําคัญอยูใน
ระดับสูง คือความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน และความสามารถของคนในชุมชนกลุม
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ปจจัยรายขอที่มีระดับความสําคัญ
สูง คือ นโยบายของรัฐบาล และการสงเสริมสนับสนุนจากผูนําประเทศ ( 2) เมื่อเปรียบเทียบกลุม
ปจจัยทั้ง ๔ กลุม ไมมีความแตกตางกัน58 

 บุญเจิด สุขอภิรมย ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน กับ
การมีสวนรวมแกปญหาการดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยปรากฏวา ระดับการมีสวนรวมและระดับความตองการท่ีจะมี
สวนรวมของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน ในการแกปญหาการดําเนินงานโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี คาดหวังใหปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก แตการปฏิบัติจริงปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง บทบาทที่ตองการมีสวนรวมปฏิบัติมากท่ีสุด
ไดแก ดานการใหความชวยเหลือสนับสนุนการแกปญหา สวนบทบาทดานการใหคําแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะในการแกปญหาเปนบทบาทที่คาดหวังใหรวมปฏิบัติหรือตองการรวมปฏิบัติรวมทั้งมีการ
ปฏิบัติจริงนอยกวาทุกดาน สวนการเปรียบเทียบบทบาทท่ีเปนจริง และบทบาทท่ีคาดหวังของ
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนในการแกปญหาการดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

                                                 
 57สุทธิรักษ ปณฑภานนท, “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ”, วิทยานิพนธ การ
บริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), 116. 
 58สมศักดิ์ จี้เพ็ชร , “ปจจัยสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1”, ปริญญานิพนธ 
การบริหารการศึกษา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2553), 111. 
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ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการศึกษา กรรมการศึกษา และผูบริหารโรงเรียน จําแนกตาม
ลักษณะอาชีพ ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน ประสบการณการบริหาร พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับการมีสวนรวมในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ียัง
พบวา คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนตองการมีสวนรวมแกปญหาการดําเนินงานโรงเรียนเพ่ิม
มากข้ึน59 

 กมลชัย คีรีศรี  ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ พบวา การมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ยกเวนการมีสวนรวมรับผลประโยชนอยูในระดับมากการมีสวน
รวมเพศหญิงและชายไมแตกตางกัน แตรายได ระดับการศึกษา อาชีพขนาดโรงเรียน และประเภท
ของผูแทนที่ตางกันมีระดับการมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .0560 

 ชาติชาย ฤทธิ์น้ํา    ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระหวางชุมชนและ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมและความตองการในการ
มีสวนรวมจัดการศึกษาระหวางชุมชนและโรงเรียนสังกัดเทศบาล เปรียบเทียบระหวางกลุมประชากร 
ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี คา
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา กลุมประชากรและ
กลุมตัวอยางสวนมากมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การเอาใจ
ใสบุตรหลานในดานการเรียนการสอนเพ่ิมเติมแกบุตรหลานในดานอ่ืนๆ การเสียสละเงิน แรงงาน และ
วัสดุอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมประชุม และการเปนวิทยากร สวน
ความตองการเขามีสวนรวมในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้การเอาใจใสบุตร
หลานในดานการเรียน การสอนเพ่ิมเติมแกบุตรหลานในดานอ่ืนๆ การเสียสละเงินแรงงาน และวัสดุ
อุปกรณการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมประชุม และการเปนวิทยากร และยังพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูนําชุมชนสวนใหญตองการมีสวนรวมดานการเอาใจใสดูแล
บุตรหลานในดานการเรียนที่เกี่ยวกับการสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันของครูและผูปกครองในการ

                                                 
 59บุญเจิด สุขอภิรมย , “บทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนกับการมีสวนรวม
แกปญหาการดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ราชบุรี”, ปริญญานิพนธการบริหารการศึกษา , (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2552), 
136. 
 60กมลชัย คีรีศรี , “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานฐานโรงเรียน สังกัดสานักงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ ”, ปริญญานิพนธ
การบริหารการศึกษา,(เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2552), 110. 
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พัฒนาการศึกษา ผูปกครองนักเรียนและพนักงานครูสวนใหญตองการมีสวนรวมดานการเอาใจใสดูแล
บุตรหลานในดานการเรียนที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาและพฤติกรรมของนักเรียนทั้งการติดตาม
วิเคราะหผลการเรียน นอกจากน้ี สถานศึกษาควรกําหนดแผนของสถานศึกษาโดยใหชุมชนเขามามี
บทบาทรวมกันในการพัฒนาการศึกษา ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเนื่องมีการประเมินผล
รวมกันและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข จัดทําเอกสารระบบสารสนเทศของชุมชน มีการ
ประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินการตอชุมชน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูจากแหลงตางๆ และ
ภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถิ่นใหมากข้ึน จะเปนแนวทางใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองเชียงรายอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง61 

 ชุมพล สนิทวงค   ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุ มชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานหวยทรายขาว อําเภอเมืองเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิธีการที่จะทําใหเกิด
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวยทรายขาวอําเภอเมืองเชียงราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม และการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและหารอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายผลการวิจัย
พบวา ผลที่ไดจาการวิจัย โดยการนากิจกรรมท้ัง 3 ไดแก กิจกรรมระดมทุนทรัพย กิจกรรม
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น มาใชตามกรอบแนวคิดของการบริหารงาน
แบบวงจรคุณภาพของเด็มม่ิง ( Deming Cycle) สรุปไดดังนี้ ดานการวางแผนจัดการศึกษา สภาพมี
สวนรวมจัดการศึกษา ไดแก การวางแผนระดมทุนทรัพย การวางแผนประชาสัมพันธ และการ
วางแผนสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับสวนความตองการในการมีสวนรวมจัดการศึกษา ไดแก
การวางแผนประชาสัมพันธ การวางแผนสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และการวางแผนระดมทุนทรัพย
ตามลําดับ ดานการปฏิบัติตามแผนสภาพการมีสวนรวมจัดการศึกษา ไดแก กิจกรรมระดมทุนทรัพย
กิจกรรมประชาสัมพันธ และกิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับ สวนความตองการในการมี
สวนรวมจัดการศึกษา ไดแก กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมประชาสัมพันธ และกิจกรรม
ระดมทุนทรัพย ตามลําดับ ดานการตรวจสอบการจัดการศึกษา สภาพการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ไดแก การตรวจสอบการระดมทุนทรัพย การตรวจสอบการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และการ
ตรวจสอบการประชาสัมพันธ ตามลําดับ สวนความตองการนําก ารมีสวนรวมจัดการศึกษา ไดแก การ
ตรวจสอบการประชาสัมพันธ การตรวจสอบการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และการตรวจสอบการ

                                                 
 61ชาติชาย ฤทธิ์น้ํา, “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระหวางชุมชนและโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองเชียงราย”, วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (เชียงราย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย, 2552), 126. 
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ระดมทุนทรัพย ตามลําดับ ดานการปรับปรุงแกไขการจัดการศึกษา สภาพการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ไดแก การปรับปรุงการระดมทุนทรัพย การปรับปรุงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และการปรับปรุง
ประชาสัมพันธ ตามลําดับ สวนความตองการในการมีสวนรวมจัดการศึกษา ไดแก การปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ การปรับปรุงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และการปรับปรุงการระดมทุนทรัพย
ตามลําดับ สวนปญหาที่เกิดข้ึนหลังจาการนํากิจกรรมไปใช ปรากฏผล ดังนี้ ดานการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ พบวา ชุมชนไมใหความสนใจ อานหนังสือไมออก ไมมีบุตรเขาเรียนในสถานศึกษา
กลุมตัวอยางไมเขาใจบทบาทของตน เอกสารท่ีแจกขาดความละเอียดดานกิจกรรมสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น พบวา ชุมชนยังไมเขาใจวัตถุประสงค วัสดุอุปกรณไมพอ เวลามีนอย วิทยากรไมพอ ดาน
กิจกรรมระดมทุนทรัพย พบวา ชุมชนไมเขาใจวัตถุประสงค เวลามีนอย กลุมตัวอยางไมมีการ
ประชาสัมพันธ และประชากรบางสวนใหความรวมมือ62 

 เจตนสุดา ทศานนท ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค คือ ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองรวมกับโรงเรียน ความแตกตางของอาชีพผูปกครองกับการมีสวนรวม และศึกษาทางการให
ผูปกครองไดมีสวนรวมจัดการศึกษากับโรงเรียน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดย หาคาสถิติรอยละ มาตราสวนประมาณคา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจั ย
พบวา ผูปกครองอาชีพนักธุรกิจ มีสวนรวมมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ
อาชีพคาขาย อาชีพขาราชการบํานาญ อาชีพรับจางทั่วไป และอาชีพเกษตรกร ตามลําดับ แนวทางให
ผูปกครองมีสวนรวมจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน จากการประชุมแบบมีสวนรวม ดานการคิดวางแผน
งานวิชาการกับโรงเรียน พบวาโรงเรียนควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูบริหาร ครู และ
ผูปกครอง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง แตงตั้งคณะกรรมการรับนโยบายการวางแผนงาน
ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ จัดเวทีเสวนา สรางความตระหนักโดยการประชาสัมพันธมากข้ึน ดานการ
ปฏิบัติงานวิชาการกับโรงเรียน พบวา ควรจัดใหมีเครือขายพอแม ผูปกครอง ดานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการ พบวา ใหประธานผูปกครองและรองประธานผูปกครองประจํา

                                                 
 

62ชุมพล สนิทวงค , “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวย
ทรายขาวอําเภอเมืองเชียงราย ”, วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต , (เชียงราย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2552), 127. 
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หองเรียนทุกหองจัดประชุมรวมกับคณะครู กําหนดแนวทางในการติดตามการเรียนการสอนของกลุม
นักเรียนในชั้นเรียนและสื่อสารประสานงานกับผูปกครองตามแนวดําเนินการเดือนละ 1 ครั้ง63 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

ร็อค (Rock) ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนระหวางคณะกรรมการการโรงเรียนและชุมชนใน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวา 
คณะกรรมการโรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสินใจโดยจัดหารูปแบบที่เขากันไ ดกับชุมชน
โดยรวมกันเสนอรูปแบบการติดตอสรางความสัมพันธในการตัดสินใจแบบชวยเหลือกันคณะกรรมการ
โรงเรียนมีสวนชวยเหลือในการตกลงใจหาวิธีการดําเนินการที่เปนประโยชนกับชุมชน มีการตกลง
ตัดสินใจในผลลัพธที่ขัดแยงกัน64 

เฮฟเฟอรแมน ( Heffeman) ไดวิจัยเรื่อง การรับรูของการมีสวนรวมของผูปกครองและ
สมาชิกในการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเปนกุญแจสําคัญในการ
สนับสนุนสงเสริมใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับชาติ รัฐและทองถิ่น ได
พยายามดําเนินการปรับปรุงใหผูปกครองและสมาชิกไนชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับชาติ รุนและ
ทองถิ่น ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในคณะกรรมการ
โดยโรงเรียนจะตองเปลี่ยนทัศนคติทักษะความรูและบทบาทของกลุมในการตัดสินใจมีสวนรวมบริหาร
โรงเรียน65 

ฟอสเตอร (Foster) ไดศึกษาเร่ือง กลุมของผูปกครองท่ีเขามามีสวนรวม : ผลตออัตราของ
การเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน ผูปกครองที่เขามามีสวนรวม : ผลตออัตราของการเขามามีสวน
รวมกับโรงเรียน ผูปกครองที่เขามามีสวนรวมกับโรงเรียน แบงได 2 กลุม พบวา 

1. ผูปกครองที่เขามาในโรงเรียน จะพรอมอาสาการทํางานตางๆ รวมแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมสภาของโรงเรียน จะสงผลตอนักเรียนโดยออม 

                                                 
 63เจตนสุดา ทศานนท, “การมีสวนรวมของผูปกรองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เชียงราย”. วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต , (เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , 

2553), 132. 
 64Rock,Catherine F. school Boardtypes and Community participation in 

Desition – Making.“Dissertation Abstracts International.56,09 (March1996):3403 - A. 

 65Ann Nora Hefferman, “Perception of Involvement of Parents and 
Community Members on school Decision Making Cabinets ” Dissertation Abstract 

International53 (May 1992) : 1342-A-1371-A 
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2. ผูปกครองท่ีเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนจะชวยทําการบานหรือทําโครงงาน
รวมกับบุตรหลานของตนเอง66 

ออสวาลด (Oswald) ไดศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School – Based 

Management) กลาวถึงความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาผูบริหารจะตอง
ตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล กลุมคน ครู จะมีทัศนคติที่ดีตอผูบริหาร จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนจะใหการสนับสนุนเพิ่มข้ึนเพราะเขาไดออกความคิดเห็น
ตอการตัดสินใจ และผูบริหารจะไดรับขอมูลจากผูเกี่ยวของพบวา การบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัย
การมีสวนรวมของคณะบุคคลตามภาระหนาที่ ตามบทบาทท่ีกําหนดไว การที่มีสวนรวมมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับความรู ความสามารถ ความเขาใจในบทบาท ภาระหนาที่ตามตําแหนงที่ดํารงอยู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนคณะบุคคลท่ีมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญของการมีสวนรวมใน
การบริหาร67 

โรเบิรท  (Robert) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานตามการรับรูของผูมีสวนไ ดสวนเสียในโรงเรียนและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียนแหงหนึ่งใน Illinois โดยศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปร 4 ตัว คือภาวะผูนํา บรรยากาศ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการมีสวนรวม
ของชุมชน ผลการวิจัยพบวา มีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร 4 ตัว และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของจะ
สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน68 

 

 

 

                                                 
 66S.F. Foster Type ofparent involvement : Effecton parent rating ofschool 

[CD-ROM]. 1993. Abstract Item : MM91 1 10 อางถึงในชูชาติ หวงสมจิตร“การวิเคราะหปจจัย
ที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” , 72. 

67Lory Jo Oswald, “School–Based Management” ERIC Clearinghouse on 
Educational Management (Number 99), (1999), p 2. University Of Oregon Available : 

http://ericae.net/edo/ed 384950.htm [Accessed August, 2015]. 
 68 Brown B.Robert, An analysis of the perceived effectiveness of school-

based management byschool and community stakeholders (Doctorฝ Dissertation' 

Graduate school) (Illinois : The NorthernIllinois University ;1998) 237. 
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สรุป 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง  
การบริหารท่ีเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจใชความคิดเชิง
สรางสรรคและความเช่ียวชาญรวมแกปญหาของการบริหารที่สําคัญมีสวนรวมกําหนดนโยบายและกิจ
กรรมการบริหารภายในสถานศึกษาซ่ึงเปนการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมทํา
ใหทราบสภาพและปญหาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยเฉพาะของโรงเรียนชุมชน และทราบแนว
ทางการมีสวนรวม กอประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอไปโดยผูวิจัยใช
การบริหารแบบมีสวนตามแนวคิดของของสวอนสเบิรท  (Swansburg) ประกอบดวย 1) การไววางใจ
(Trust) 2) ความยึดมั่นผูกพัน ( Commitment) 3) การตั้งเปาประสงค และ วัตถุประสงครวมกัน 
(Goals and Objectives) และ 4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนในกลุมลําเหย  อําเภอดอนตูม   สํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 1  
2) แนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive 

research) ใชโรงเรียนในกลุมลําเหย สํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 เปน
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลประกอบดวยผู บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   และตัวแทนผูปกครอง  เปนผูใหขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนน้ีเปนการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให เกิดเปน

กระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 
ปญญา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตางๆใหสมบูรณ นําเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยสรางเครื่องมือ ตามขอบเขตการ
วิจัยโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวจึงนําไป
ทดสอบให (Try out) ปรับปรุงแกไข ขอบกพรอง ของเคร่ืองมือแลวเครื่องมือที่สรางไปเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอ บความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํา
รายงานการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัย เสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุม สารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข ขอบกพรอง ตามที่
คณะกรรมการผูควบคุม สารนิพนธ เสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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   O 
 
S   X 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร ผูใหขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
และสถิติท่ีใชไนการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( deseriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย

ในลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสถานการณ ไมมีการทดลอง ( the one-shot, non-

experimental case study) ซึ่งแสดงดวยแผนผัง (diagram) ดังนี้ 
 

 

 

     

 

 

    S  หมายถึง  ประชากรที่ใชศึกษา 
    X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
        O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 
 
ประชากร 

ประชาก รในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 4 แหง 

 

ผูใหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดใหผูใหขอมูลจากโรงเรียนที่เปนตัวอยางคือเปนผูบริหารสถานศึกษา แหงละ 
1 คน ครูผูสอน แหงละ 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แหงละ 3 คน และผูแทน
ผูปกครอง 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 40 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรทีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ดังรายละเอียด 

ดังนี้ 
 1.ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน 

 2.ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามแนวคิดของ  
สวอนซเบอรก (Swansburg)  ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

1) การไววางใจ (trust) หมายถึง ปรัชญาพ้ืนฐาน ขององคการบริหารแบบมีสวนรวม 
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณเรียบรอย หากไดรับการยอมรับ
ไววางใจจากผูบริหาร 

2) ความยึดมั่นผูกพัน ( commitment) หมายถึง การที่บุคคลไมวาจะเปนผูบริหาร
หรือผูรวมงานตองการความยึดมั่นผูกพัน ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือฝกอบรมแก
ผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองมีโอกาส ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหารประสบการณในการ
เขามามีสวนรวมงานจะทําใหผูรวมงานมีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลิต ในการทํางานมากข้ึน 
จะเห็นไดวาภายใตการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันโดยไมทําใหเกิดโทษ 

3) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  (goals and objectives) หมายถึง 
การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมถึงการรวมกันปรับปรุง
พัฒนาเปาหมายขององคการยอมจะขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนถาทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงค
เดียวกันมีการทํางานที่มีทิศทางเดียวมีความรับผิดชอบรวมกัน 

4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( autonomy) หมายถึง ภาวะท่ีเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในการทํางานความมีอํานาจหนาที่และความสามารถในการทํางานสําหรับ
งานแตละบุคคลผูรวมงานตองการความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและในการตัดสินใจในงานตนซึ่งจะ
ทําใหมีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เต็มความรับผิดชอบท่ีตนไดรับ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงเคร่ืองมือในการวิจัยออกเปน 2  ประเภท  คือ                     
1) แบบสอบถามความคิดเห็น และ  2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
 1. แบบสอบถามความคิดเห็น ใชเพ่ือศึกษาวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา  ในดานตางๆ ตามแนวคิดของสวอนซเบอรก ( Swansburg)  ประกอบดวย 4 
องคประกอบ ไดแก 1) การไววางใจ (trust) 2) ความยึดมั่นผูกพัน (commitment)  
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3) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  (goals and objectives) 4) ความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (autonomy)  

ตอนท่ี1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการ
ทํางาน 

ตอนท่ี 2 โดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมาเองและไดจากการศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี
เอกสารทางวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการศึกษา 

สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี  2 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ  5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ลิเคิรท (Likert)69  แทนคาสภาพที่ปรากฏตั้งแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด ตามลําดับดังนี้ 

ระดับ   5  หมายถึง   การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมาก
ที่สุดมีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ   4  หมายถึง   การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมาก       
มีน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง   การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับปาน
กลางมีน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ  2  หมายถึง   การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา   อยูในระดับนอย      
มีน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง   การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา   อยูในระดับนอย
ที่สุด  มีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  ใชเพื่อศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม  เพื่อใหไดกรอบความคิดแนวทางการบริหารแบบมี
สวนรวม ที่มีประสิทธิภาพ แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของฝายบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ และ
ครู แลวนํามาสรุปรวมกับผลสรุปของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เพ่ือใหไดกรอบแนวคิด
ของแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม  ดังนั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนน้ี คือ แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งใชเทคนิคการสัมภาษณท่ีมีคําถามชี้นํา  

                                                 
 

69
 Rennis Likert อางถึงในไพฑูรย เลียบวัน “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรนรี”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547) 84. 
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การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่เก่ียวของแลว

นําผลการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ 
ขั้นตอนท่ี 2. ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหา ของแบบสอบถาม แลว

นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ความตรงของเน้ือหา ( content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ดังรายชื่อในภาคผนวก  
พิจารณาตรวจสอบขอความ สํานวนภาษา ความถูกตองและความเทียงตรงดานเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 3. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบใช ( try out) กับโรงเรียนโดย
มีผูใหขอมูลคือ  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครอง
ในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 3 แหง จํานวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 4. นําเสนอแบบสอบถามท่ีไดคืนมา คุณคาความเช่ือม่ัน ( reliability)ของ
แบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค (cronbach) โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a-coefficient) .925 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือใหไดรับความรวมมือ การเก็บรวบรวมขอมูลมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูล และตอบแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 3. ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและใหคะแนนตามเกณฑที่ ตั้ง 
ไว 

4. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหารและครู โรงเรียนละ 3 คน ดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห ( unit of  

analysis) นําขอมูลที่ไดมาจัดระเบียบลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1.ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดคืนมาโดยพิจารณาคัดเลือกแบบสอบถามที่
ไมสมบูรณออกเพ่ือจะไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณสามารถนําไปวิเคราะหได 
 2.จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส 

 3.นําขอมูลดังกลาวดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยอายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน ประสบการณในการทํางาน ใชคาความถี่ และรอยละ  
 2. การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สถิติท่ีใช คือ คามัชฌิม
เลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งการวิเคราะหระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษาผูวิจัยใชคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบตามเกณฑ แนวคิดของของเบสท  (Best)70  ดังนี้ 
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา  อยูในระดับ มากท่ีสุด 

 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา  อยูในระดับ มาก 

 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49  แสดงวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา  อยูในระดับ ปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  แสดงวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา  อยูในระดับ นอย 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  แสดงวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา  อยูในระดับ นอยที่สุด 

 3. การหาแนวทาง การบริหารแบบมีสวนรวม โรงเรียนในอําเภอดอนตูม จากการสัมภาษณ  

ใชการวิเคราะหเนื้อหา  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

70John W. Best,  Research in Education, ( Englewood Cliffs,New 

Jersey:Prentice-Hall Inc.,1970), 190. 
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย 
อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  2) แนวทางการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
วิเคราะห จํานวนทั้งสิ้น 4 แหง ผูใหขอมูลคือผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนจํานวน 3 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงละ 3 คน และผูแทนผูปกครอง 3 คน รวม 40 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของสวอนสเบิรก 
(Swansburg) ไดแก  1) การไววางใจ ( trust) 2) ความยึดมั่นผูกพัน ( commitment) 3) การ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( goals and objectives) 4) ความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน (autonomy) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลข
คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา  
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บทที่  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
  

การนําเสนอผลการวิเคราะห เรื่องการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมลําเหย
อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและตอบคําถามในการวิจัยในเรื่องนี้ โดยกําหนดประชากร จํานวน 4 แหง มีผูใหขอมูล
คือ ผูบริหารสถานศึกษา แหงละ 1 คน ครูผูสอน แหงละ 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แหงละ 3 คน และผูแทนผูปกครอง นักเรียน แหงละ  3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 40  คน ซึ่งไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100   นํามาวิเคราะหเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย 

ตอนที 3 การวิเคราะหแนวการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมลําเหย  อําเภอ
ดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งไดแก  ผูอํานวยการ  ครู กรรมการสถานศึกษา  และ
ตัวแทนผูปกครองนักเรียน  ของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 จํานวน 4 โรงเรียน  รวม 40 คน จําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศกึษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางานปจจุบัน โดยหาคาความถี่ รอยละ   
ดังรายละเอียดในตารางที่  1 
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ตารางที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน ( คน ) รอยละ 

1.เพศ ชาย 12 30.00 
หญิง 28 70.00 
รวม 40 100.00 

2. อายุ ต่ํากวา 30 ป 2 5.00 
30– 40 ป 10 25.00 
41 – 50 ป 10 25.00 

มากกวา 50 ป 18 45.00 
รวม 40 100.00 

3. ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี - - 
ปริญญาตรี 33 82.50 
ปริญญาโท 7 17.50 
ปริญญาเอก - - 

รวม 40 100.00 
4.ตําแหนงหนาที่ ผูอํานวยการ 4 10.00 

ครู 12 30.00 
กรรมการสถานศึกษา 12 30.00 
ตัวแทนผูปกครอง 12 30.00 

รวม 40 100.00 
5. ประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 5 ป 2 5.00 

5 – 10 ป 9 22.50 
11 – 15 ป 7 17.50 
16 – 20 ป 5 12.50 

มากกวา 20 ปขึ้นไป 17 42.50 
รวม 40 100.00 
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จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ  70.00  เพศชาย จํานวน  12  คน คิดเปนรอยละ 30.00 มีอายุมากกวา 50 ป มากท่ีสุด จํานวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 45. 00 รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25. 00 
อายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 10 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 25. 00 และอายุต่ํากวา 30 ป นอยที่สุด 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 33 คน คิดเปน
รอยละ 82.50 ระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.5 0  ตําแหนงในปจจุบัน ครูผูสอน 
กรรมการสถานศึกษา  และตัวแทนผูปกครอง  มีมากท่ีสุด ตําแหนงละ 12  คน รวม 36 คน คิดเปน
รอยละ 30 .00  รวมคิดเปนรอยละ  90 .00  และผูอํานวยการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10 .00 
ประสบการณในการทํางานในชวง 2 0 ปขึ้นไปมีมากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 42.5 0 
รองลงมาคือชวงประสบการณในการทํางาน  5 – 10  ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.5 0 ชวง
ประสบการณในการทํางาน  11-15 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ชวงประสบการณในการ
ทํางาน 16-70 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และนอยที่สุดคือมี ประสบการณในการ
ทํางานต่ํากวา 5 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00  
 
ตอนที ่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของ ผูอํานวยการ ครู  กรรมการสถานศึกษา และตัวแทน
ผูปกครองนักเรียน ในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย  อําเภอดอนตูม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) แลว
นําคามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบตามเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท ดังตารางที่  3 
 
ตารางที่  2   คามัชฌิมเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุม
ลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวม 
           (n = 40) 

การบริหารแบบมีสวนรวม ( X ) (S.D) ระดับ 
1. การไววางใจ  3.83 0.57 มาก 
2. ความยึดมั่นผูกพัน 3.91 0.55 มาก 
3. การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  3.95 0.53 มาก 
4. ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  3.89 0.69 มาก 

รวม  3.89 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.89 , S.D 
= 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ดังนี้ การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ( X = 3.95, S.D = 
0.53) ความยึดมั่นผูกพันธ  ( X = 3.91, S.D = 0.55)  ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 
( X = 3.89, S.D = 0.69) และการไววางใจ ( X = 3.83, S.D = 0.57) 
 เมื่อวิเคราะหในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 3 - 6 
ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุม
ลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ดานการไววางใจ
                                                                                (n = 40) 

ดานการไววางใจ ( X ) (S.D) ระดับ 
1.  ผูบริหารยอมรับในความรู ความสามารถของผูรวมงาน 3.76 0.73 มาก 
2.  ผูบริหารมอบหมายงาน แกผูรวมงานไววางใจวาสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

3.81 0.80 มาก 

3.  ผูบริหารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูรวมงานและให
อํานาจการตัดสินใจ 

3.90 0.76 มาก 

4.  ผูบริหารและผูรวมงานใหเกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 3.74 0.86 มาก 
5.  ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

3.93 0.71 มาก 

รวม 3.83 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่ 3  ดานการ ไววางใจ  พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  =  
3.83, S.D = 0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย ผูบริหารใหอิสระแก
ผูรวมงานในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด  ( X  =  3.93 
, S.D = 0.71) รองลงมาคือผูบริหารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูรวมงานและใหอํานาจการ
ตัดสินใจ ( X  =  3.90, S.D = 0.76) ผูบริหารมอบหมายงาน แกผูรวมงานไววางใจวาสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ  ( X  =  3.81, S.D = 0.80) ผูบริหารยอมรับในความรู ความสามารถของ
ผูรวมงาน ( X  =  3.76, S.D = 0.73) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด คือ ผูบริหารและ
ผูรวมงานใหเกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ( X  =  3.74 , S.D = 0.86) 
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลํา
เหย อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานความยึดมั่นผูกพัน 
                            (n = 40) 

ดานความยึดมั่นผูกพัน ( X ) (S.D) ระดับ 
1. ผูบริหารสนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการฝกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู  ความสามารถอยูเสมอ 

3.83 0.62 มาก 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานพูดคุยปรึกษาหารือเก่ียวกับงาน
ที่กําลังดําเนินการอยู 

3.79 0.68 มาก 

3. ผูบริหารสนับสนุนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่ทาน
ดําเนินการเปนอยางดี 

3.95 0.58 มาก 

4. ผูบริหารแสดงพฤติกรรมเปนกัลยาณมิตรตอผูรวมงาน 3.79 0.65 มาก 
5. ผูบริหารเปดโอกาส ใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกปญหาของโรงเรียนรวมกัน 

4.10 0.79 มาก 

6.  ผูบริหารใหขอมูล  แนะนําสงเสริม  และฝกฝนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหแกผูรวมงานอยูเสมอ 

4.00 0.77 มาก 

รวม 3.91 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ดานความยึดมั่นผูกพัน  พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  =  
3.91, S.D = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารเปดโอกาสให
ผูรวมงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาของโรงเรียนรวมกัน  มีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด 
( X  =  4.10, S.D = 0.79) รองลงมาคือ ผูบริหารใหขอมูล  แนะนําสงเสริม  และฝกฝนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหแกผูรวมงานอยูเสมอ ( X  =  4.00 , S.D = 0.77) ผูบริหารสนับสนุนงาน  โครงการ  
หรือกิจกรรมที่ทานดําเนินการเปนอยางดี  ( X  =  3.95 , S.D = 0.58) และผูบริหารเปดโอกาสให
ผูรวมงานพูดคุยปรึกษาหารือเก่ียวกับงานท่ีกําลังดําเนินการอยู มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  ( X  =  
3.79, S.D = 0.68)   
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลํา
เหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ดานการ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 

                ( n = 40) 
ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ( X ) (S.D) ระดับ 

1. ผูบริหารใชวิธีการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน  ในการกําหนด
เปาหมาย  วัตถุประสงค   สรางความชัดเจนและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติของผูรับผิดชอบ 

3.93 0.71 มาก 

2. ผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานมีสวนรวมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและปรับปรุง-พัฒนาเปาหมายของโรงเรียน 

3.88 0.59 มาก 

3. ผูบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด
แผนการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน 

4.02 0.64 มาก 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน 

4.00 0.70 มาก 

5. ผูบริหารใชวิธีบริหารโดยใหผูรวมงานมีสวนรวมในการทํางาน
และรับผิดชอบงานรวมกัน 

4.02 0.64 มาก 

รวม 3.95 0.53 มาก 
   
 จากตารางที่ 5 ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X  =  3.95, S.D = 0.53)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
โดยผูบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงานตางๆ  ของโรงเรียน
และผูบริหารใชวิธีบริหารโดยใหผูรวมงานมีสวนรวมในการทํางานและรับผิดชอบงานรวมกัน  มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ ( X  =  4.02, S.D = 0.64) รองลงมาคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงาน
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานให เปนไปในทิศทางเดียวกัน  มีคามัชฌิมเลขคณิต  
( X  =  4.00, S.D = 0.70)  ผูบริหารใชวิธีการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน  ในการกําหนดเปาหมาย  
วัตถุประสงค  สรางความชัดเจนและแรงจูงใจในการปฏิบัติของผูรับผิดชอบ  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุด โดยมีคาเทากัน( X  =  3.93, S.D = 0.71) และผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานมีสวนรวมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและปรับปรุง-พัฒนาเปาหมายของโรงเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ( X  
=  3.88, S.D = 0.59)    
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ตารางที่  6  คามัชฌิมเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลํา
เหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1    ดาน
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 

                   ( n = 40) 
ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ( X ) (S.D) ระดับ 

1. ผูบริหารใหอํานาจและโอกาสผูรวมงานไดแสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

3.86 0.75 มาก 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดริเริ่มที่จะ
สรางสรรคงานอยูเสมอ 

3.86 0.68 มาก 

3. ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่
ไดรับมอบหมาย และใหรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง 

3.93 0.78 มาก 

4. ผูบริหารมอบอํานาจบริหารใหผูรวมงานควบคุมการปฏิบัติงาน
ของพวกเขาเอง 

3.79 0.92 มาก 

5. ผูบริหารใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการแสดงความคิดเห็น  
เรื่องการทํางานอยางเต็มที ่

3.90 0.79 มาก 

รวม 3.89 0.69 มาก 
  
 จากตารางท่ี 6  ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดั บมาก  ( X  = 3.89, S.D = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย และให
รายงานการปฏิบัติงานของตนเอง  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X  =  3.93, S.D = 0.78) 
รองลงมา คือผูบริหารใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการแสดงความคิดเห็น  เรื่องการทํางานอยางเต็มที่  
( X  = 3.90, S.D = 0.79)   และ ผูบริหารมอบอํานาจบริหารใหผูรวมงานควบคุมการปฏิบัติงานของ
พวกเขาเองมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ( X  =  3.79, S.D = 0.92)   
 

 ตอนที 3 การวิเคราะหแนวการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมลําเหย  อําเภอ
ดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การสัมภาษณฝายบริหารโรงเรียน
ในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ในรายดาน  
ดังนี้ 
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1) การไววางใจกัน    พบแนวทางการบริหาร ดังนี้  
 1) ควรใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ  มีสวนรวมในการจัดการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป  ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตร  เห็นชอบในการใชหลักสูตร  
 2) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษารวมกัน  
 2) ดานความยึดมั่นผูกพัน พบแนวทางการบริหาร ดังนี้  
 1) ควรมีวิธีการทําใหบุคลากรมีความผูกพันและทุมเทกับงานนั้น  ควรมีนโยบายใน

การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานเฉพาะดานของแตละบุคคล สงเสริมใหศึกษาตอ  
 2) ควรมีการการประชาสัมพันธ ติดตอกับหนวยงาน ภาครัฐ เอกชน ศิษยเกา และ

ชุมชน หรือในเขตบริการ ใหไดรับบริการอยางทั่วถึง  
3) การตั้งเปาหมายรวมกัน 
 1) ควรเชิญใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมต้ังเปาหมายของโรงเรียน  
4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  พบแนวทางการบริหาร ดังนี้ 
  1) ควรมีการใหความเห็นชอบในการรายงานผลการดําเนินงาน  
 2) ควรมีการสรางความสัมพันธที่ดีในโรงเรียน ปรับทัศนคติและการปฏิบัติงานให

อยูในระเบียบวินัย  
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บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน
กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) แนวทางใน
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1   ในการวิจัยครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดตามแนวคิดของสวอนซเบอรก 
(Swansburg)  ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก  1) การไววางใจ 2) ความยึดมั่นผูกพัน 3) การ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 4 แหง  ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
แหงละ 1 คน ครูผูสอน แหงละ 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แหงละ 3 คน และผูแทน
ผูปกครอง 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 40  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ
แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยแบบสอบถามความคิดเห็น แบง
ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 
สอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษา แนวทางการ
บริหารแบบมีสวนรวม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาความถ่ี คามัชฌิมเลขคณิต  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเนื้อหา จากการสัมภาษณ เพ่ือนําขอ มูลมาตอบโจทยตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย 
อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   สรุปไดดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  ความยึดมั่นผูกพัน  
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และการไววางใจ ตามลําดับ 

2. แนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  พบวา โดยภาพรวมสวนใหญพบวาผูบริหารแสดง
ความคิดเห็นเรื่องความตองการในการมีสวนรวม ดังนี้ (1) การไววางใจ  พบแนวทางในการบริหาร
ดังนี้ 1) ควรใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ  มีสวนรวมในการจัดการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตร  เห็นชอบในการใชหลักสูตร 2) กํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษารวมกัน  (2) ดานความยึดมั่นผูกพัน พบแนวทาง
การบริหาร ดังนี้ 1) ควรมีวิธีการทําใหบุคลากรมีความผูกพันและทุมเทกับงานนั้น  ควรมีนโยบายใน
การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานเฉพาะดานของแตละบุคคล  สงเสริมใหศึกษาตอ 2) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ ติดตอกับหนวยงาน ภาครัฐ เอกชน ศิษยเกา และชุมชน หรือในเขตบริการ ใหไดรับ
บริการอยางทั่วถึง (3) การตั้งเปาหมายรวมกัน 1) ควรเชิญใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมต้ังเปาหมาย
ของโรงเรียน (4) ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  พบแนวทางการบริหาร ดังนี้  1) ควรมี
การใหความเห็นชอบในการรายงานผลการดําเนินงาน  2) ควรมีการสรางความสัมพันธที่ดีในโรงเรียน 
ปรับทัศนคติและการปฏิบัติงานใหอยูในระเบียบวินัย  
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อธิปรายผล 
 

จากการวิเคราะหขอมูลเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย 
อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  สามารถอภิปรายผลได 
ดังนี้ 

1. จากการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอน
ตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ไดตั้งไวในระดับปานกลาง  ผลดังกลาวอาจเกิดจาก   
ในปจจุบันโรงเรียนทุกโรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับนโยบายของกระทรวง ซึ่งผูบริหารจะตองให
ความสําคัญกับการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารใหมากข้ึน  ประกอบกับผูบริหารโรงเรียน
ในกลุมลําเหยเปนผูอํานวยการโรงเรียนรุนใหมมีการเขาถึงชุมชนไดมากจึงทําใหผลการวิจัยอยูใน
ระดับมาก การมีสวนรวมในความคิด ในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของโรงเรียน รวมกันมีความ
รับผิดชอบ จึงเกิดการประสานงานรวมกันของทุก ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เปนการชี้ใหเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวมโดยใหโอกาสทุกภาคสวนมารวมขับเคลื่อน
พันธกิจของโรงเรียนรวมกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ประนอม ยังศิริ ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พบวา  ระดับการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนท้ังภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน  

เมื่อพิจารณารายดาน อยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน สามารถอภิปรายผล ตามลําดับ ดังนี้ 
 การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน   มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผูปกครอง มีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกัน  ในการกําหนดพันธกิจ เปาหมายวัตถุประสงค สรางความชัดเจนในการ
บริหารงานโรงเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
นักเรียน เขามาสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ เสาวนีย สวางอารมณ ได
ศึกษาบทบาทคณะกรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมาก  
 ความยึดมั่นผูกพัน  อยูในลําดับรองลงมา  อาจเนื่องมาจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียน กลาวคือ ผูบริหาร ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา ตลอดจนพอคาประชาชน ซึ่งเปน
ผูปกครองและผูสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ เห็นความสําคัญของโรงเรียนซึ่งเปนโรงเรียนของ
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ชุมชน เปนโรงเรียนที่เคยเรียนหรือเคยเปนศิษยเกา เมื่อผูบริหารหรือทางโรงเรียนเปดโอกาสใหเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวัตถุประสงคตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมในกิจกรรมของโรงเรียน 
โครงการของโรงเรียน เปนตน  เปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน
เปนการแสดงความจริงใจในการจัดการศึกษาใหบุตรหลานในชุมชน ซึ่งเปนเยาวชนของชาติ 
พฤติกรรมการมีสวนรวมในดานความยึดมั่นผูกพัน เปนความรวมมือของกัลยาณมิตรผูเห็นความสําคัญ
ของการบริหารจัดการโรงเรียน 
 ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  อยูในลําดับที่สาม  อาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาใหอํานาจและโอกาสผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนการใหอิสระ
แกผูรวมงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมายและใหรายงานการปฏิบัติงานดวยตนเอง 
หรือใหผูรวมงานควบคุมการปฏิบัติงานของพวกเขาเอง เปนการใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนการปฏิบัติงานการทํางานอยางเต็มที่ 
 การ ไววางใจ อยูในลําดับสุดทาย   อาจเนื่องมาจากการบริหารงานนั้น แนนอนวาการ
ไววางใจนั้นเปนเรื่องสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน  ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาตองยอมรับในความรู
ความสามารถของผูรวมงาน จึงจะมอบหมายงานใหรับผิดชอบ หากผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย
งานแกผูรวมงานโดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน ตลอดจนการใหอํานาจการตัดสินใจ
เปนการใหเกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  บางครั้งงานบางงานหรือกิจกรรมบางอยาง การ
ไววางใจมอบหมายงานหรือมอบอํานาจใหฝายใดฝายหนึ่ง หรือคนใดคนหน่ึง เปนเรื่องใหญของ
ผูบริหารในการกําหนดแผนงานหรือมอบหมายงาน  จึงทําใหการไววางใจอยูในลําดับสุดทาย  
สอดคลองกับงานวิจัยของ ร็อค ( Rock) ไดศกึษาการบริหารโรงเรียนระหวางคณะกรรมการการ
โรงเรียนและชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจพบวา คณะกรรมการโรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสินใจโดยจัดหารูปแบบที่
เขากันไคกับชุมชนโดยรวมกันเสนอรูปแบบการติดตอสรางความสัมพันธในการตัดสินใจแบบชวยเหลือ
กันคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนชวยเหลือในการตกลงใจหาวิธีการดําเนินการที่เปนประโยชนกับ
ชุมชน มีการตกลงตัดสินใจในผลลัพธที่ขัดแยงกัน   
 2. พบแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม  โรงเรียนในกลุมลําเหย  อําเภอดอนตูม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 66 

  การไววางใจ    ควรใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ  มีสวนรวมในการจัดการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตร  เพราะการเห็นชอบในการใช
หลักสูตร และกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ทําใหทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของเขามามีบทบาทรวมกัน ทั้งดานแนวคิด หลักการ การดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล   ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการบริหาร ควรไดรับการควบคุมจากผูบริหาร ผูบริหารควรจะ
ใหโอกาสเทาท่ีจะเปนไปได ในการเขามามีสวนรวม เปนการแสดงใหเห็นความสามารถและ
ขอบกพรองของผูปฏิบัติงาน  หากทุกฝายมีความเห็นรวมกันก็ดําเนินการไดเลย ถามีความเห็นขัดแยง
กันหรือไมตรงกันในบางประเด็น  ผูบริหารควรเปนคนกลางในการควบคุมในประเด็นนั้นๆ เพื่อจะได
กําหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาทางแกไขใหเหมาะสมและถูกตองตอไป 

  ความยึดมั่นผูกพัน ควรมีวิธีการทําใหบุคลากรมีความผูกพันและทุมเทกับงานนั้น  
จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานสวนใหญใหความคิดเห็นวา ควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร การ
ปฏิบัติงานเฉพาะดานของแตละบุคคล  สงเสริมใหศึกษาตอ เพราะ การสนบัสนุนใหบุคลากรไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ความชํานาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน นั้น จะทํา
ใหมีทัศนะคติในการทํางาน ตลอดจนมีทัศนะคติในการปฏิบัติงาน  การติดตอกับหนวยงาน ภาครัฐ 
เอกชน ศิษยเกา และชุมชน หรือในเขตบริการ ใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง การประชาสัมพันธ หาแนว
รวมหรือระดมทุนในการทําโครงการสงเสริมการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม ตลอดจน
ทุนการศึกษา  เมื่อชุมชนมีกิจกรรมก็ควรสงบุคลากรหรือนักเรียนใหบริการตามความเหมาะสม  หรือ
เมื่อชุมชนขอความรวมมือ เพื่อจะใหโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีชุมชนรักและเปนโรงเรียนของชุมชนอยาง
ภาคภูมิ รวมกันพัฒนา สนับสนุน สงเสริม เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพอยางมั่นคง ยั่งยืน เปนโรงเรียน
ของชุมชน ใหบริการกับบุตรหลานและเยาวชนในพื้นท่ีบริการอยางมีคุณภาพ 

  การตั้งเปาหมายรวมกันของโรงเรียน ควรเชิญใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการตามความเปนจริง  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ  
ดวยความเต็มใจ  ในการต้ังเปาหมายของโรงเรียน วัตถุประสงคของกิจกรรม เปนตน เพราะการท่ีทุก
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ มีสวนเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และสามารถนําไปปฏิบัติงาน 
ดําเนินงานไดจริง  ตามขอจํากัดที่มีอยู ใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิกับ
ผูเรียน เปนที่ยอมรับของชุมชน ผูสนับสนุน ตลอดจนผูปกครองที่มีตอโรงเรียน 

  ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  ควรมีการใหความเห็นชอบในการ
รายงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ประจําป  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรรวมเปน
คณะกรรมการจัดทํารายงาน ตลอดจนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให
มีสวนชวยในการดําเนินการตามบทบาทหนาที่  ตลอดจนการตัดสินใจรวมกัน  มีการสราง
ความสัมพันธที่ดีในโรงเรียน ปรับทัศนคติและการปฏิบัติงานใหอยูในระเบียบวินัย และมีสัมมาคารวะ
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ใหบุคลากรไดทํางานรวมกัน โดยไมเกิดปญหาขัดแยงในโรงเรียน สามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคลากรที่เปนไปในดานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการประสานงาน มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี มีศักยภาพในการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางใน
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1   ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 

สํานัก งาน เขตพ้ืนที่การ ศึกษา ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1   ควรมีการประชุมปรึกษาหารือในกําหนดแผนงาน 
นโยบาย การบริหารงานโรงเรียนแบบมีสวนใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของทราบถึงขอดี ขอเสียในการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม ใหชัดเจน 

2. ผูบริหารควรมีการระดม ชักชวน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชน ทองถิ่น
ใกลเคียง เขามามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน 

3. ผูบริหารและครูตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียน ควรมีการรวมกันแกไข
ปรับปรุง ปญหาตางๆ รวมกัน เปนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหสําเร็จรวมกัน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาวิจัยการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน อําเภออ่ืนๆ สังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ควรทําการศึกษาหรือวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ ใน
พ้ืนที่โรงเรียนอ่ืน มีความแตกตางกันมากนอยอยางไร  
 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

รายการอางอิง 

ภาษาไทย 

กมลชัย คีรีศรี , “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พื้นฐานฐาน
 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ”, ปริญญานิพนธ
 การบริหารการศึกษา,(เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2552) 
กมลาศน ศรประสิทธิ์ , “การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ัน
 พ้ืนฐานอําเภอสะเดา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา ประถมศึกษา  เขต 3, ปริญญา
 นิพนธการบริหาร การศึกษา, (สงขลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2552) 
กรมวิชาการ การบริหารระบบคุณภาพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 2549)  
เจตนสุดา ทศานนท, “การมีสวนรวมของผูปกรองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ”. 
 วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต , (เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , 

 2553) 
ชาติชาย ฤทธิ์น้ํา, “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระหวางชุมชนและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
 เชียงราย”, วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 เชียงราย, 2552) 
ชุมพล สนิทวงค, “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวยทรายขาวอําเภอ
 เมืองเชียงราย ”, วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (เชียงราย : มหาวิทยาลัยราช
 ภัฎเชียงราย, 2552) 
ณรงค อภัยใจ, “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานเมืองก๊ืด อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม ”, การศึกษาอิสระ กศ.ม. , การบริหารการศึกษา , (เชียงใหม : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549) 

ธีระ รุญเจริญ , ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง, พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : แอล.ที.เพรส, 2550) 

บุญเจิด สุขอภิรมย , “บทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนกับการมีสวนรวมแกปญหาการ
 ดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 จังหวัด ราชบุรี”,ปริญญานิพนธการบริหารการศึกษา(นนทบุรี
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2552) 
บุญทิพย แกวเนื้อออน, “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะ กรรมการ 
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 สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา ”, ปริญญานิพนธการบริหารการศึกษา , 

 (สงขลา :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2552) 
เมตต เมตตการุณจิต , การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บุค พริ้นท, 2550) 
วิโรจน สารรัตนะ การบริหาร : หลักกร ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๖ 

ทิพยวิสุทธิ์ 2546)  
ศุภมาศ การะเกต “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประจําโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545) 

ศิริพร อุดมกุศลศรี “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่จําแนกโรงเรียนที่จําแนกมาตรฐาน
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545) 

สมศักดิ์ จี้เพ็ชร , “ปจจัยสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถาน ศึกษาข้ัน
 พื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1”, ปริญญานิพนธ 
 การบริหารการศึกษา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2553) 
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ , รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.,(

กรุงเทพมหานคร : สานักงานฯ, 2550) 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.925 30 

 Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
_______________ 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน

กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1   และ
แนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดแก 
2.1 ผูบริหาร 1 คน  
2.2 ครูผูสอน 3 คน 
2.3 กรรมการสถานศึกษา 3 คน 
2.4 ผูแทนผูปกครองนักเรียน 3 คน 

3. แบบสอบถามน้ีมี 2 ตอน ประกอบดวย 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน   5  ขอ 
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน   
21  ขอ 
  
 ขอความกรุณาทานไดโปรดใหขอมูลตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏอยูใน
สถานศึกษาของทาน และกรุณาตอบใหครบทุกขอ เพราะขอมูลที่สมบูรณเทานั้น จึงจะ
สามารถนํามาวิเคราะหไดและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบทางลบตอตัวทานหรือ
สถานศึกษาของทานทั้งทางตรงและทางออมแตอยางใด หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรบัความ
อนุเคราะหดวยดีจากทุกๆ ทาน 
 
 

ขอขอบพระคุณมา   ณ   โอกาสน้ี 
               นายธัชพงศ     มีแกว 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
----------------------------- 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ใน    หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 
 

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1 เพศ 

       
 
         ชาย   

 
  หญิง 

 
[  ] 01 

2 อายุ 
 

 
         ต่ํากวา 30 ป 
         41-50 ป 

 
  31-40 ป 
  51 ป ขึ้นไป 

 
 
[  ] 02 

3 ระดับการศึกษา  
 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 สูงกวาปริญญาโท 

  
 
 
 
[  ] 03 

4 ตําแหนงหนาที่  
  ผูอํานวยการ 
  ครู 
  กรรมการสถานศึกษา 
  ตัวแทนผูปกครองนักเรียน 

 
 
 
 
[  ] 04 

5 ประสบการณในการทํางานในปจจุบัน 
                             ต่ํากวา 5 ป 
                             5-10 ป 
                             11-15 ป 
                             16 -20 ป 
          มากกวา  20  ป 

          
 
 
 
[  ] 05 
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ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 
 สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   ลงในชองระดับพฤติกรรมของผูบริหารตามสภาพ  
  ความเปนจริง  โดยพิจารณาระดับการปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียนของ ทาน ตามความ
คิดเห็นของทานวาอยูในระดับใด 

ขอที่ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติของผูบริหาร 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

 การไววางใจ          
1 ผูบริหารยอมรับในความรู ความสามารถ

ของผูรวมงาน 
      

[  ] 06 
2 ผูบริหารมอบหมายงาน แกผูรวมงาน

ไววางใจวาสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ 
      

 
[  ] 07 

3 ผูบริหารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูรวมงานและใหอํานาจการตัดสินใจ 

      
[  ] 08 

4 ผูบริหารและผูรวมงานใหเกียรติซึ่งกัน
และกันในการปฏิบัติงาน 

      
[  ] 09 

5 ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ 

      
 
[  ] 10 

 ความยึดมั่นผูกพัน       
6 ผูบริหารสนับสนุนใหผูรวมงานเขารับ

การฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู  
ความสามารถอยูเสมอ 

      
 
[  ] 11 

7 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานพูดคุย
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่กําลัง
ดําเนินการอยู 

      
[  ] 12 
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ขอที่ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติของผูบริหาร 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

8 ผูบริหารสนับสนุนงาน  โครงการ  หรือ
กิจกรรมท่ีทานดําเนินการเปนอยางดี 

      
[  ] 13 

9 ผูบริหารแสดงพฤติกรรมเปน
กัลยาณมิตรตอผูรวมงาน 

     [  ] 14 

10 ผูบริหารเปดโอกาส ใหผูรวมงานไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาของ
โรงเรียนรวมกัน 

      
 
[  ] 15 

11 ผูบริหารใหขอมูล  แนะนําสงเสริม  และ
ฝกฝนวิธีการปฏิบัติงานใหแกผูรวมงาน
อยูเสมอ 

      
[  ] 16 

        การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน       
12 ผูบริหารใชวิธีการประชุมปรึกษาหารือ

รวมกัน  ในการกําหนดเปาหมาย  
วัตถุประสงค  สรางความชัดเจนและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติของผูรับผิดชอบ 

      
[  ] 17 

13 ผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานมีสวน
รวมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
ปรับปรุง-พัฒนาเปาหมายของโรงเรียน 

      
[  ] 18 

14 ผูบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวน
รวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ตางๆของโรงเรียน 

      
 
[  ] 19 

15 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานกําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางาน
ใหไปในทิศทางเดียวกัน 

      
[  ] 20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติของผูบริหาร 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

        การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน       
16 ผูบริหารใชวิธีบริหารโดยใหผูรวมงานมี

สวนรวมในการทํางานและรับผิดชอบ
งานรวมกัน 

      
[  ] 21 

      ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน       
17 ผูบริหารใหอํานาจและโอกาสผูรวมงาน

ไดแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
      

[  ] 22 
18 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง

ความคิดริเริ่มที่จะสรางสรรคงานอยู
เสมอ 

      
[  ] 283 

19 ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
และใหรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง 

      
[  ] 24 

20 ผูบริหารมอบอํานาจบริหารใหผูรวมงาน
ควบคุมการปฏิบัติงานของพวกเขาเอง  

      
[  ] 25 

21 ผูบริหารใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการ
แสดงความคิดเห็น  เรื่องการทํางาน
อยางเต็มที่ 

      
[  ] 26 
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แบบสัมภาษณ 
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
_______________ 

 
1. ทานมีแนวทางในการบริหารแบบมีสวนรวมอยางไร ในการไววางใจกันในการทํางาน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ทานคิดวา การมีสวนรวมในความยึดมั่นผูกพันที่จะปฏิบัติงานควรใหการสนับสนุนชวยเหลือ
อยางไร 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ทานจะเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียนรวมกัน
อยางไร 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ทานคิดวา แนวทางการดําเนินงานในความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน อยางไรบาง 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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