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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดีโดยไดรับความกรุณาจาก ดร. ฐิติพัฒน  หิรัญนิธิธํารง 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และพระครูปริตรโกศล, ดร. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม             
อีกทั้งพระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย, ดร. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญจันทร  สีสันต และ ดร. ขัตติยา  
ดวงสําราญ ซึ่งทานอาจารยทุกทานไดกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธที่
ถูกตองตลอดจนการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวนและดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
เสมอมาผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานอาจารยเปนอยางย่ิงจึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูดานการบริหารการศึกษา            
ใหอยางดีย่ิงและขอขอบพระคุณคณะผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูในสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งอํานวยความสะดวกและให
ความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดีย่ิง  
 ประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบแดบิดามารดาครูบาอาจารยและ           
ผูมีพระคุณทุก ๆ ทานที่กรุณาใหความรูชวยเหลืออบรมสั่งสอนดวยความปรารถนาดีมาโดยตลอด 
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5620140432008 : สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา ; ศษ.ม.  
คําสําคัญ  : การมีสวนรวม/การบริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา 
   วราภรณ อินตะปญญา : การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอ          
การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 (THE 
PARTICIPATION OF THE SCHOOL BOARD AFFECTING THE MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER 

THE OFFICE OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2). อาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ: ดร.ฐิติพัฒน หิรัญนิธิธํารง, พระครูปริตรโกศล, ดร. 125 หนา. ป พ.ศ. 2558.  
  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2) การบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และ 3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ประชากร คือ โรงเรียน จํานวน 123 โรงเรียน กลุมตัวอยาง จํานวน 97 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 388 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ในการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (frequency) 
คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (X ) และคาสวนความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และใช
การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะหสมการ 
ถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การมีสวนรวมของคณะกรรมกาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากกวาทุกดาน โดยเรียง 
ลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน รองลงมา คือ 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 2. การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมาก             
ไปหานอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ดานงานบุคคล และนอยที่สุด 
คือ ดานวิชาการ 
 3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาสงผลตอการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 64.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 The purposes of this research were to study 1) the participation of the 
school board of the schools under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area 2, 2) the educational administration of the said schools, and 3) the participation 
of the school board affecting the management of the schools as mentioned. The 
population consisted of 123 schools, of which 97 samples were selected, and their 388 
teachers were the questionnaire respondents. The research instrument was the questionnaire, 
and the collected data were analyzed by the statistical package for the social science and 
multiple regression analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The participation of the school board of the schools under the Office of 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2  was found, in an overall aspect,  
to be at the ‘Much’ level. Individually, the item standing on the top of the scale 
was found to be the benefit sharing, followed by the decision participation, and the 
item lying at the bottom was the participation in evaluation. 
 2. The management of the schools in mention was found, in an overall aspect, to 
remain at the ‘Much’ level. Taking into account the individual aspects, the item that 
stood on the top of the scale was that of general administration, followed by the 
aspects of personnel and academic administration, respectively. 
 3. As for the participation of the school board affecting the management of the said 
schools, the research revealed that the participation in the school site management maintained 
the figure as high as 64.4 percent, which displayed a statistical significance of 0.01. 
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ดานการบริหารทั่วไป (Y4) 77 

 4.12 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
สงผลตอการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมนครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 78 

 



ช 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การพัฒนาประเทศไทยใน ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขั้น  ซึ่งเป็นโอกาส และความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข็มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคมและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส านักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554, หน้า 2) ประเทศจะ
พัฒนาไปได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากรของประเทศนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
 การศึกษาจึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติ                
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของประชาชนทั่วไป หรือการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรก็ตาม              
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2550, หน้า 15, 23) ได้ให้ความส าคัญ แก่การศึกษา ของประชาชนเป็นอย่างยิ่งดังได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 49 ไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และมาตรา 80 ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการด้านการศึกษาไว้ว่า 1. คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติการศึกษาของไทยที่ผ่านมาจัด
การศึกษาโดยฝ่ายราชการเป็นส่วนใหญ่การที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาน้อยมาก
โรงเรียนด าเนินการ คิด วางแผน ท า และตัดสินใจ ด้วยโรงเรียนเองเป็นส่วนใหญ่ขาดพลังจากชุมชนที่
ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2546, หน้า 109-123) การจัดการศึกษา
ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพอันแท้จริงของวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในชุมชนรัฐบาล
ควรเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา เพราะการศึกษา
มีบทบาทในการพัฒนาเด็กยากจน และประชาชนให้เป็นผู้มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของตน ครอบครัว และบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาทุก
ระดับควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา เพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชน 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพราะสถานศึกษาอยู่
ใกล้ชิดกับชุมชน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม คือ มาตรา 8 (2) สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 39 
ก าหนดว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 ก าหนดว่า ให้มี
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่ง เสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่
และผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
จึงแสดงให้ เห็นได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่และ มีส่วนร่วมในการ
บริหาร และการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อุทัย ดุลยเกษม, 2544, หน้า19) ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนะในการมองสถานศึกษาว่าเป็นของราชการให้เป็นสถานศึกษาของชุมชนอย่าง
แท้จริง เมื่อมีปัญหาก็ให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไข ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจใน
เรื่องการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มากข้ึนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยโอนอ านาจ จากหน่วยงานของรัฐ
และท้องถิ่น ไปยังโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
สามารถควบคุม การจัดการศึกษา รับผิดชอบการตัดสินใจเกี่ยวกับด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2546, หน้า 46) และในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปในสภาพที่พึง
ประสงค์ในมาตรฐาน การเรียนการสอน ซึ่งก็ได้ระบุความส าคัญของผู้ปกครองในด้านการเรียน การ
สอนไว้ว่าให้มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคลากร ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข และพัฒนานักเรียนด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือการ
ร่วมกันวางแผนการบริหาร ก าหนดนโยบาย ร่วมปฏิบัติการในการบริหารสถานศึกษา และร่วม
ประเมินผลการบริหารสถานศึกษาย่อมท าให้ชุมชนหรือท้องถิ่นรู้สึกรักและเป็นเจ้าของสถานศึกษาท า
ให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2544, หน้า 14) การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งจะประกอบด้วย
ภาระงาน 4 อย่าง คือ การส่วนร่วมในการตัดสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์, การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen & Uphoff, 1977, pp. 219-222) เพ่ือให้
การศึกษาของชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาของสิ่งต่างๆ รอบด้าน ซึ่งชุมชนจะต้องถือ
ว่าเป็นการภาระหน้าที่ที่เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของตนเองให้
เจริญก้าวหน้าสนับสนุนให้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาลูกหลานของชุมชนให้มีคุณภาพโดยพยายาม
ผลักดันให้โรงเรียน เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุมชนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพ่ือหาจุดพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้ระดับความส าเร็จ ร่วมค้นหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในท้องถิ่นให้เข้า
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มาช่วยพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ร่วมรณรงค์หาทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ทางโรงเรียนจัดให้มีขึ้น ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนสร้างความ ภาคภูมิใจในผลงาน 
การพัฒนาการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จร่วมกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หน้า 246) การบริหารงานใน
โรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือเป็นแรงผลักดันอีกทางหนึ่งให้การบริหาร
โรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
 จากสรุปผลรายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแผนกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนว            
การกระจายอ านาจเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาผลปรากฏว่า             
ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ต้องไปศึกษาหาจุดเด่นและจุดด้อยของการเข้ามา มีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก ในการ
จัดการศึกษานอกจากนี้เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 สถานศึกษายังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ปัญหา
ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา 
การวัดผล ประเมินผล เป็นต้น ด้านงบประมาณ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ ในปัจจุบันไม่เพียงพอ 
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง งบประมาณล่าช้า และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหลายฉบับและ
ขาดความคล่องตัวในการด าเนินการ ด้านบริหารงานบุคคล ปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดอัตราก าลัง 
ศักยภาพของข้าราชการครูไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของโรงเรียนและการโยกย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารทั่วไป ปัญหาการด าเนินการพ้ืนฐานการรับนักเรียนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนการเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและอ านาจหน้าที่ ที่เหมาะสมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 จากปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าวและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ระบุไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง มาตรา 40 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละสถานศึกษาเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มาตรา 57 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ การบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในครั้งนี ้
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
2.3 ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 2. การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อการบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หรือไม ่
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
 2. การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
 3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ใช้ตัวแปรต้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยใช้
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ โคเฮน และ อัฟฮอป (Cohen & Uphoff, 1977, pp.219-222) ได้แบ่งการ
มีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตัวแปรตาม ใช้ทฤษฎีการ
บริหารสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 1) ด้านวิชาการ 2) ด้าน
งบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป  
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กำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

  1. ด้านวิชาการ 
  2. ด้านงบประมาณ 
  3. ด้านบริหารงานบุคคล 
  4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 

   ตัวแปรต้น        ตัวแปรตำม 
           (Independent Variables)                  (Dependent Variables) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ที่มา : ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ John M. Cohen & Norman T. Uphoff  
 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
 1. ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 
 3. สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  
 
1.7 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยท าการศึกษาภายใน
ขอบเขต ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จ านวน 388 คน โดยแบ่ง ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 2) ผู้แทนครู 1 คน 
3) ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน เปิดตารางส าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) รวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน จ านวนทั้งสิ้น 388 คน 
 
 

กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

  1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ   
  3.การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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 2. ขอบเขตตัวแปร 
 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
แนวความคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen & uphoff มี 4 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารสถานศึกษา ในมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2542 ใน 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านบริหารงานบุคคล 4. ด้าน
การบริหารทั่วไป 
 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างานที่บุคคลหรือคณะบุคคล ปฏิบัติกิจกรรมหนึ่ง
ร่วมกันในองค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีส่วนร่วมกันในการตัดสินใจ 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการ
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนด้านการจัดสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและก าหนดนโยบาย รวมทั้งการพิจารณาสาระ
ของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร หมายถึง การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานที่สถานศึกษาก าหนดไว้พร้อมทั้งประสานความ
ช่วยเหลือ โดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นเพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางด้าน
วัตถุร่วมกับสถานศึกษาและทางด้านสังคมมีส่วนร่วมท าให้เกิดความสัมพันธ์ความสามัคคีเพ่ือลดความ
ขัดแย้งภายในหมู่คณะโดยทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันและยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน               
และท้องถิ่น 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จึงต้อง
อาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายและเข้าใจการศึกษา มีความมุ่งมั่น มีเวลาที่จะ
อุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติต้องการ  
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 กำรบริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหาร
โรงเรียนที่จะน าโรงเรียนนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้โดยทั้งนี้เป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพได้ร่วมกันปฏิบัติเพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการท างานให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ โรงเรียนและผลผลิต
ของโรงเรียน คือ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาออกไปให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ด้ำนวิชำกำร หมายถึง การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การก าหนด
ครูประจ าสาระการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา 
 ด้ำนงบประมำณ หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวข้องกับการก าหนดงบประมาณและจัดท า
แผนการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณและ           
การด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน บริหารการบัญชี 
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีวินัย
และการรักษาวินัย การลาออกจากราชการ 
 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมายถึง การมีส่วนร่วมขอบบุคลากรในการด าเนินงานธุรการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานกิจการนักเรียน งานทุนการศึกษา ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
183 เขต ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 
 วิสัยทัศน์ หมายถึง วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่
จะพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เสริมสร้ าง
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง การศึกษาให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยโดยท าการค้นคว้า จากหนังสือ ต ารา เอกสาร 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานน าไปเป็นข้อมูลประกอบ การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในครั้งนี ้ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  2.1.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
  2.1.3 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  2.1.4 รูปแบบของการมีส่วนรวม 
  2.1.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
  2.1.6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2.1.7 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  2.1.8 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  2.1.9 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
  2.1.10 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  2.1.11 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.1.12 หลักพุทธธรรมบูรณาการกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.1 ความหมายของการบริหาร 
  2.2.2 ความส าคัญของการบริหาร 
  2.2.3 ขอบข่ายของการบริหาร 
  2.2.4 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.5 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
 2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏีกำรมีส่วนร่วม 
 Whang (1981. pp. 91-92) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเข้าไปด าเนินงาน
ของบุคคลหรือกลุ่มเพ่ือสะท้อนถึงความสนใจของตน เพ่ือให้การสนับสนุนด้านก าลังงาน ทรัพยากร 
หรือระบบท่ีครอบคลุมการด าเนินชีวิตแก่สถาบัน เออร์วิน (Erwin, 1976, p. 138) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจแก้ปัญหาของตัวเองร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยากรที่
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เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานองค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดวิดและนิวสตรอม 
(David & Newstrom, 1989, p. 232) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม หรือเป็น
แรงกระตุ้นที่ช่วยท าให้ มีความส าเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรม
ร่วมกัน ด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผิดชอบและสมยศ 
นาวีการ (2545, หน้า1) นิยามว่า การมีส่วนร่วมคือ กระบวนการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาที่ส าคัญบนพ้ืนฐานของแนวคิดการแบ่งอ านาจ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(2545, หน้า 176-177) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยสนับสนุน 
ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆในลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วม อาจเป็นเรื่องกระบวนการตัดสินใจหรือ
กระบวนการบริหาร 
 อรุณ รักธรรม (2546, หน้า 270) กล่าวว่า การที่บุคคลและคณะบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในองค์การด าเนินภารกิจร่วมกัน มีความเกี่ยวข้องจนเกิดความผูกพันต่อสมาชิกและองค์การเพ่ือ ให้
เกิดผลทั้งตนเองและหน่วยงาน/องค์กร นิยามว่า การมีส่วนร่วมคือ การที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมในด้านของการก าหนดแนวทางที่ควรปฏิบัติ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งขององค์การ การมีส่วนร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลเพ่ือท ากิจกรรมหนึ่งให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และ ประชุม รอดประเสริฐ (2547, หน้า 222) 
การมีส่วนร่วมนั้นมีกรอบแตกต่างกันซึ่งแต่เดิมนั้นมักจะมองในแง่ของการร่วมสมทบแรงงาน ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมท างานและร่วมบ ารุงรักษามากกว่า ร่วมสมทบด้านเงินและวัสดุ สุพานี สฤษฏ์วานิช 
(2549, หน้า 235-236) อธิบายว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) นั้นเป็นวิธีการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 3 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมก าหนดเป้าหมาย 2) ร่วมแก้ปัญหา 
3) ร่วมตัดสินใจในการท างาน และลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น อาจเข้าร่วมโดยตรงหรือร่วมในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ความผูกพันต่อองค์กร และเพ่ิมผลผลิตขึ้นได้ตาม
เป้าหมายอย่าง มีคุณภาพ ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 540) การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิด
โอกาสบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
ลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่ายได้ส านึกใน
หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 223) การมีส่วนร่วมในทัศนะของ 
การพัฒนาชนบทว่าการมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชน4ประการ 
ได้แก่ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไร และท าด้วยวิธีการอย่างไร มีส่วนในการด าเนิน
โครงการ ตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการร่วมมือกับองค์กร หรือกลุ่มกิจกรรม
เป็นการเฉพาะ มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการพัฒนาและมีส่วนในการ
ประเมินผลโครงการ โอคเลย์ (Oakley, 1991, pp. 8-9 ) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะต่อไปนี้ คือ เป็นการให้การช่วยเหลือเป็นการให้อ านาจ เป็นงานของ
องค์กรโดยย้ าความส าคัญของการให้อ านาจว่า หมายถึง การมีส่วนร่วม การให้อ านาจเป็นการเพ่ิมหรือ
พัฒนาทักษะขีดความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมจึงมีความสัมพันธ์กับการให้อ านาจองค์กร
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เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการให้อ านาจและมักจะเป็นรากฐานส าคัญของการให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้วย 
ดังนั้น การช่วยเหลือ การให้อ านาจ และงานขององค์กร จึงมีความเก่ียวข้องกับ การมีส่วนร่วม 
 ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเข้าไปด าเนินงานของ
บุคคลหรือกลุ่มเพ่ือสะท้อนถึงความสนใจของตน เพ่ือให้การสนับสนุนด้านก าลังงาน ทรัพยากร 
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นกระบวนการให้ผู้ร่ วมงานมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาที่ส าคัญบนพ้ืนฐานของแนวคิดการแบ่งอ านาจ ท าให้บุคคลที่
เข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินภารกิจร่วมกัน มีความเกี่ยวข้องจนเกิดความผูกพันต่อสมาชิกได้ร่วมรับรู้ ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่ายได้ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ร่วมกันอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและยังเป็นการให้อ านาจการเพ่ิมหรือพัฒนาทักษะ
ขีดความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมจึงมีความสัมพันธ์กับการให้อ านาจองค์กรเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ของการให้อ านาจและมักจะเป็นรากฐาน 
 2.1.1 ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วม 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation Theory) ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎี ทางจิตวิทยา
และทางสังคมวิทยา เนื่องจากการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวบุคคลและสังคม ในด้านตัวบุคคล
ทฤษฎีทางจิตวิทยาช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากแนวความคิด ความปรารถนา 
แรงจูงใจ ความจ าและความรู้สึก โดยศึกษามนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจ
แตกต่างกัน ในด้านสังคม ทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจาก การกระท า 
ระหว่างกัน (Human Interaction) โดยศึกษามนุษย์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp.233) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีและรูปแบบ 
การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโดยทั่วไป ประชาชนอาจเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไร เข้าร่วมในการน าโครงการไปปฏิบัติ การเสียสละทรัพยากรต่าง ๆ 
เช่น แรงงาน วัสดุหรือร่วมลงมือในการจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเข้าร่วมในผลที่เกิดจากการพัฒนา 
รวมถึงประเมินผลโครงการที่ด าเนินการได้ สามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ คือ 
 1.การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) สิ่งที่ต้องท าประการแรกในกระบวนการนี้ 
คือ การล าดับความส าคัญของปัญหา หลังจากนั้นจึงเลือกนโยบายและกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง การ
ตัดสินใจเป็นกระบวนการต่อเนื่องจะต้องท าการตัดสินใจเรื่อย ๆ นับตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น 
การวางแผน และการตัดสินใจในช่วงที่ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 2.การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) ในส่วนของการด าเนินงานนี้เป็นช่วงที่
จะต้องดูว่าใครสามารถท าประโยชน์ให้กับโครงการได้ในส่วนใดบ้างและมีวิธีการอย่างไร เช่น การช่วย
ประสานงาน การบริหารงาน การช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 
 3.การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) นอกจากเป็นผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพแล้ว จะต้องมีการกระจายผลประโยชน์ทางบวกและลบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
ทางด้านวัตถุผลประโยชน์เศรษฐกิจสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลทุกคนจะต้องได้รับเช่นกัน 
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 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบและการควบคุม การด าเนิน
กิจการทั้งหมดเพ่ือที่จะดูว่ามีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคด้านใดเพ่ือจะได้หาทางแก้ไขหรือให้ความ
ช่วยเหลือให้โครงการบรรลุผลดังที่ต้องการ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเทย์เลอร์ ได้กล่าวไว้ดังนี้ทฤษฎีการ
จัดการและการบริหารหรือทฤษฎีองค์การดั้งเดิมของเทย์เลอร์ (Taylor) ได้เสนอหลักการจัดองค์การ 
ซึ่งมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ (อ้างถึงใน สามารถ จันหา, 2555, หน้า 22-23) ซึ่งนิยมเรียกย่อ ๆ ว่า OSCAR 
โดยการน าอักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษของแนวปฏิบัติทั้ง 5 ประการร่วมกันท าให้สามารถง่ายต่อ 
การจดจ า คือ 
 1. วัตถุประสงค์ (Objective) องค์การจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน ตลอดจน
ก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ แต่ละต าแหน่งจะต้องก าหนดเป้าหมายให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์การ
เมื่อผู้ปฏิบัติแต่ละคนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ วัตถุประสงค์ขององค์การก็ส าเร็จไปด้วย 
 2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง (Specialization) งานแต่ละต าแหน่ง แต่ละคนควรจ ากัด
ขอบเขตให้แต่ละคนท าหน้าที่อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 
ก็ต้องจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันด้วย ถือว่าเป็นหลักการแบ่งงานกันด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง 
 3.การประสานงาน (Coordination) เมื่อมีการแบ่งงานกันท าและมีคนจ านวนมากจ าเป็นต้องมี
การประสานงาน เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและท าให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไป            
สู่วัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การ 
 4.อ านาจหน้าที่ (Authority) องค์การจะต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ใน
ต าแหน่งสูงสุดมีอ านาจสูงสุดในการก าหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจสั่งการได้โดยไม่มีใครมีสิทธิ์โต้แย้ง 
 5.ความรับผิดชอบ (Responsibility) อ านาจหน้าที่ก าหนดให้แต่ต าแหน่งหรือแต่ละบุคคล
จะต้องสัมพันธ์กับความรับผิดชอบของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อผลส าเร็จขององค์การ
ระดับใด ก็ควรได้รับมอบอ านาจให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานนั้น 
 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Neo-Classical Theory of Organization) ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิม นักทฤษฎีกลุ่มนี้หันมา (อ้างถึงใน สามารถ จันหา , 2555, 
หน้า 23-25) สนใจปัจจัยมนุษย์มากกว่าองค์การและเครื่องจักร เพราะทฤษฎีองค์การสมัยใหม่จะเน้น
ระบบสังคม (Social) มองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกมีจิตใจ (Organic) และน าความรู้ด้านมนุษย์
สัมพันธ์มาใช้ (Human Relations) และมีจิตใจ นักทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 การศึกษาที่ฮอว์ธอร์นของ มาโย (Mayo) เป็นเจ้าของผลการศึกษาทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ของคนในโรงงาน (Howthorn Western Electric) ที่เมืองชิคาโก เมือ่ปี 1932 ดังนี้ 
 การทดลองที่ 1 เรียกว่า Room Studies การให้แสงสว่างต่างกันในห้องท างาน 
 การทดลองที่ 2 เรียกว่า Interview Studies การสัมภาษณ์คนงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
 การทดลองที่ 3 เรียกว่า Observation Studies การสังเกตเกี่ยวกับระบบสังคมผลการศึกษา 
สรุปว่าดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพการท างานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสภาพ
ทางสังคม 
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 2. ปฏิบัติงานจะดีมากข้ึน ถ้าได้รับการดูแลในศักดิ์ศรีของความมนุษย์ 
 3. เงินไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญ รางวัลทางจิตใจในการทางานส าคัญมากกว่า 
 4. การบริหารไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดการเพียงคนเดียว เป็นการจัดระบบงานของกรรมกรด้วย 
 5. คิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน การปรับเปลี่ยนวิธีท างาน การนิเทศงาน การไม่เคร่งครัด
บรรยากาศเป็นกันเอง ท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
 6. มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ มีผลดีต่อการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 
 7. การปรับเปลี่ยนวิธีท างาน การนิเทศงาน การสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ 
ความอบอุ่นและความสามัคคี 
 ทฤษฎีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของอาจีรีส (Argyris) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 อาร์กีรีส (Argyris, 1923, pp. 45, อ้างถึงใน ทรงพล เจริญค า, 2555, หน้า 384) กล่าวไว้ว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
รับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์กรที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน 
ขององค์กรประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คือ สมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพันกับองค์กร
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และมีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร แม้เพียงได้รับฟัง
ความคิดเห็น ก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร 
 2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมายคือ นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก 
ความร่วมมือนั้นแพร่ขยายไปทั้งองค์กร ท าให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันการมีส่วนร่ วมเป็น
การยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ มีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุนและ
ผลการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ การที่บุคคลได้แสดง
ความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน ช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
 ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบันได้รับการพัฒนา โดยน าเอาแนวคิดของทฤษฎีสมัยดั้งเดิมและ
สมัยใหม่มาปรับปรุง ใช้ศาสตร์หลายสาขามาประยุกต์ร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นักทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบันที่ส าคัญมี ดังนี้ 
 ทฤษฎีองค์การของบาร์นาร์ด (Chester I Barnard) ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นบิดา แห่งการบริหาร 
เชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) ได้อธิบายถึงองค์การว่า องค์การเป็นระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ได้ระยะหนึ่งภายในระบบนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ประสานกัน โดยเป้าหมายของการตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคล เช่น ในบริษัทเป็นระบบของสังคมที่ประกอบด้วย คนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีเป้าหมาย
ต่างกันนั่นคือ 
 1. กลุ่มผู้ถือหุ้น ต้องการก าไร 
 2. กลุ่มผู้ผู้บริหาร ต้องการเงินเดือนสูง ชื่อเสียง เกียรติยศ 
 3. กลุ่มคนงาน ต้องการค่าจ้างมาก 
 4. กลุ่มลูกค้า ต้องการสินค้าดี ๆ ราคาถูก คุณภาพดี 
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 นอกจากนี้ ภายในบริษัทเองก็ยังมีการจับกลุ่มกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทาง การเพราะฉะนั้น
ผู้บริหารจะต้องสนใจกลุ่มแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้องค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเช่น ยุบเพ่ิมแผนก 
ใช้เครื่องแทนคน แม้ระบบจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ต้องท าให้คนเกิดความพึงพอใจทฤษฎีองค์การของวิเนอร์
หรือทฤษฎีระบบ (Wiener Theory and System Theory) เป็นนักวิทยาศาสตร์ มองว่าองค์การเป็น
ระบบหนึ่งที่ประกอบด้วย ปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Out-Put) ข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ (Environment)  
 เบคฮาร์ด (Beckhard, 1978, pp.56, อ้างถึงใน เพชรรัตน์ มณีพงษ์, 2550, หน้า 23) 
กล่าวไว้ว่า การท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการจัดการให้เรื่องของการก าหนด
เป้าหมายซึ่งสมาชิกต้องร่วมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทุกคนร่วมรับรู้ 
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการก าหนดหรือตั้งขึ้นมา บทบาทเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใครท าหน้าที่อะไร 
เพ่ือจะได้ท าให้ส าเร็จ โดยสมาชิกจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและของอ่ืนเป็นบทบาทที่
ทุกคนยอมรับการตัดสินใจจะต้องมีการก าหนดว่าใครจะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ จะตัดสินใจ
อย่างไร และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นของสมาชิกหรือไม่สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้จะถูกก าหนดไว้
อย่างเป็นหลักการ การติดต่อสื่อสารเปิดโอกาสให้สมาชิกสื่อสารได้อย่างอิสระ สมาชิก มีส่วนร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ไขปัญหาทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของการ
ท างานร่วมกัน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระท าให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
 ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม (2550, หน้า 13) แบ่งทฤษฎีการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1. ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฎีนี้เน้นการเป็นตัวแทนของผู้น าและถือ 
ว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอนผู้น าเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้เป็นหลักประกันกับ
การบริหารงานที่ดี อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ เน้นเฉพาะการวางโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในการให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้นเช่นการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งโดยคะแนนลับและการ
ประชุมปรึกษาหารือประจ าปี จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมตามนัยของทฤษฎีนี้มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้
เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจขององค์การอย่างแท้จริง ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน การตัดสินใจ ได้แก่ 
บรรดาผู้น าต่าง ๆ ที่เสนอตัวเข้ามาสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ตามนั้นเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้น  
 2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ตามแนวความคิด 
ของทฤษฎีนี้ การมีส่วนร่วมไม่เฉพาะวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่เข้าไปพิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอน
ผู้น าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบายยิ่งกว่านั้นทฤษฎีนี้
ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้ค าปรึกษา และพัฒนาการกระท าทางการเมือง และการกระท าทางสังคม
ให้เด็กมีความรับผิดชอบนั้น คือการไม่ยอมให้มีส่วนร่วม ถือว่าเป็น การคุกคามเสรีภาพของผู้ตาม 
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Theory of Social Psychology) ของมาสโลว์ (Maslow, 1987, p. 25) 
ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation) ของการกระท าของมนุษย์ไว้หลายประการและได้อธิบาย
ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นจากความ พึงพอใจความต้องการ
เหล่านั้นถูกจ ากัดความต้องการ จากน้อยไปหามาก เมื่อความต้องการใดเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการบ าบัด
เพียงพอความต้องการเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ และจะเป็นแรงขับที่มีผลักดันให้บุคคล มีพฤติกรรมโน้มไป
ในทางท่ีจะบ าบัดความต้องการเหล่านั้นอยู่เสมอ และได้อธิบายว่าความต้องการพ้ืนฐานที่ท าให้คนเรา
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ 5 ประการด้วยกัน และแยกออกเป็นระดับต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
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 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) ถือเป็นความต้องการข้ันแรกสุด 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety-Need)  
 3. ความต้องการความรัก (Love or Belonging Need)  
 4. ความต้องการยกย่องนับถือจากคนอ่ืนหรือมีเกียรติในสังคม (Esteem Need)  
 5. ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (Self Actualization Need)  
 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) ของโรเจอร์ (อ้างถึงใน ศักดา สุคนธวัฒน์, 
2542, หน้า 28) ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับของใหม่กับกระบวนการสื่อสารว่า การที่บุคคล
จะมีการรับของใหม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร และปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนตัวดังนี้ 
 - ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว ซึ่งได้แก่ อายุบุคคล สถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งรวมถึงรายได้ ขนาดที่ดินและความสามารถเฉพาะอย่างซึ่งรวมถึงระดับการศึกษา 
 - ช่องทางการสื่อสาร ความรู้หรือกระบวนการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสารหรือ
แหล่งก าเนิดสาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร 
 ส่วนช่องทางการสื่อสารซึ่งเน้นวิธีการที่ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. ช่องทางสื่อสารมวลชน (Mass Media Channel) เป็นวิถีทางในการถ่ายทอดข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นต้น 
 2. ช่องทางสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Channel) เป็นการติดต่อระหว่างบุคคล
เพ่ือถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้สื่อสาร กับผู้รับสาร 
 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Theory Exchange) โฮแมน (Homan, 1992, อ้างถึงใน รัตนา  ชูสิริ, 
2545, หน้า 27) เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1. กิจกรรม คือการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ก าหนด เพ่ือมุ่งรางวัล  
 2. การกระท าระหว่างกัน เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหนึ่งหน่วยกิจกรรมเพ่ือ 
ต้องการรางวัลและหลีกเลี่ยงการลงโทษจากบุคคลอื่น  
 3. ความรู้สึกเป็นสภาพจิตภายในตัวบุคคลในกิจกรรมและการกระท าระหว่างกัน เช่น 
ความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ 
 กล่าวโดยสรุป ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกิดจากความพึงพอใจของมนุษย์เป็น
แรงผลักดันให้มนุษย์เกิดการมีส่วนร่วมบุคคล หรือผู้กระท าซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมมีความสมัครใจที่
จะเข้าไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้น โดยผู้กระท าแต่ละคนจะมีบทบาท สถานภาพและประสบการณ์ 
ต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้กระท ารู้จักควบคุมสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดมุ่งหมาย 
และวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นกระบวนการที่คนครอบครับ หรือองค์กรในชุมชนเข้า
มามีส่วนในการคิด การตัดสินใจการวางแผนด าเนินการพัฒนาครอบครัวและชุมชนของตนเองโดย
หลักการที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมในลักษณะ ของความรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบถึงผลประโยชน์และ โทษที่เกิดขึ้น กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมนั้นท าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ท า และท าอย่างไร นอกจากนี้ยังพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้อง



15 

ประกอบด้วยคือ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมนั่นเอง เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้น
ของการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น 
 2.1.1 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 
 ค าว่า “การมีส่วนร่วม” หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Participation” มีนักวิชาการของไทย
และต่างประเทศหลายๆท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้  
 เอ้ือมพร เครือบุตรดา (2554, หน้า 13 ) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะ
บุคคลได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกระท ากิจกรรมในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันใน
องค์กร ร่วมกันพิจารณาก าหนดปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสนับสนุน ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญร่วมกันซึ่งบุคคลและ
คณะบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันจนเกิดความผูกพันต่อสมาชิกและองค์การเพ่ือให้เกิดผลทั้งตนเองและ
หน่วยงาน / องค์กร แล้วร่วมกันลงมือปฏิบัติภารกิจของกิจกรรมนั้นตามขั้นตอนต่างๆเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระท าร่วมกัน 
ทรงสุดา ไตรปกรณ์กุศล (2545, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของค าว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วม ในกระบวนการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ระบุปัญหาตัดสินใจแก้ไขปัญหา การวางแผนการลงมือปฏิบัติ
และการประเมนิผลโดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกระบวนการนี้ช่วยให้เขาเกิดพลังอ านาจในตนเอง
มีความมั่นใจและกล้าจะตัดสินใจในการพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ศรีอัมพร ทองสืบสาย (2545, 
หน้า 13) ได้ให้ความหมายของค าว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกันในการวางแผน การด าเนินงานตามแผนและการประเมินผล เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามที่ต้องการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมกัน
แก้ปัญหา  
 เดวิส คิช และนิวสตรอม (Davis Keith & Newstrom, 1985, p.85) ได้ให้ค านิยามการบริหาร 
โดยการมีส่วนร่วมว่า เป็นการจัดกิจกรรมและให้ผู้ปฏิบัติงานร่วม กันคิด ร่วมกันท าตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ 
จนกระท้ังกิจกรรมเป็นความรับผิดชอบมากขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้นโดยเน้นค าจ ากัดความ 
3 ประการ คือ การเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อมา ดูจ์ลาห์ 
(Douglah, 1970, p. 90) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นค าที่มีความหมายกว้างและ
ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน นักการศึกษาใช้ค านี้ในการอ้างอิงถึง การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ กิจกรรม 
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร์ใช้ค านี้ ในความหมายของการเข้าร่วมกับ
สถาบันทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยาใช้ในความหมายของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ส่วนกลุ่ม 
อ่ืน ๆ ใช้ค านี้ในความหมายของการมีส่วนร่วมในการตัดสิน 
 โคเฮน และ อัพฮอฟ ( Cohen & Uphoff, 1980, p. 223) ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม
ในทัศนะของการพัฒนาชนบทว่าการมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชน
สี่ประการ ได้แก่ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไร และท าด้วยวิธีการอย่างไร มีส่วนใน
การด าเนินโครงการ ตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและ การร่วมมือกับองค์กรหรือ
กลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการ
พัฒนาและมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ โอคเลย์ (Oakley, 1991, pp. 8-9) กล่าวว่าการมี
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ส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะต่อไปนี้ คือ เป็นการให้การช่วยเหลือ
เป็นการให้อ านาจ เป็นงานขององค์กร โดยย้ าความส าคัญของการให้อ านาจว่า หมายถึง การมีส่วนร่วม 
การให้อ านาจเป็นการเพ่ิม หรือพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมจึงมี
ความสัมพันธ์กับการให้อ านาจองค์กรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการให้อ านาจและมักจะเป็นรากฐาน
ส าคัญของการให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้วยดังนั้นการช่วยเหลือ การให้อ านาจ และงานขององค์กร 
จึงมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล (2547, หน้า 182-183 ) ได้กล่าวว่าการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงการที่บุคคล หรือคณะบุคคลเข้าช่วยเหลือสนับสนุนท าประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นการร่วมมือในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารเป็นวิธีการร่วม
พลังและความคิด สติปัญญา ในการด าเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นผล ซึ่งท าให้บุคคลมีความ
ผูกพันต่อกิจกรรมหรือองค์กร สุกัญญา หน่อทิม (2546, หน้า 14) ได้กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การที่บุคคลต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมใน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการปรับปรุงพัฒนา 
และด้านการประเมินผล โดยร่วมด าเนิน การทุกข้ันตอนด้วยความรับผิดชอบและเต็มใจ  
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึงการที่บุคคล
หรือคณะบุคคลได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกระท ากิจกรรมในสิ่งที่เห็นพ้อง
ต้องกันในองค์การ ร่วมกันพิจารณาก าหนดปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสนับสนุน ร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญร่วมกัน
ซึ่งบุคคลและคณะบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันจนเกิดความผูกพันต่อสมาชิกและองค์การเพ่ือให้เกิดผล
ทั้งตนเองและหน่วยงาน/องค์กร แล้วร่วมกันลงมือปฏิบัติภารกิจของกิจกรรมนั้นตามขั้นตอนต่าง ๆ 
เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
กระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในการวางแผน การด าเนินงานตามแผนและ
การประเมินผล เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบ 
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมกันแก้ปัญหา 
 2.1.2 ควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วม 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนด 
เป็นนโยบายส าคัญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (รุ่ง แก้วแดง, 2541, หน้า178)          
ปี พ.ศ. 2538 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
อนาคตของประเทศ โดยก าหนดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2 เรื่อง คือ ความพร้อมที่
จะเรียนและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในเรื่องความพร้อมที่จะเรียน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ถือว่าพ่อแม่ของเด็กทุกคนจะต้องเป็นครูคนแรกของลูก เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนที่จะเข้า
โรงเรียนและอุทิศเวลาในแต่ละวันเพ่ือช่วยเหลือลูกให้ได้เรียน โดยพ่อแม่จะต้องเข้า รับการฝึกอบรม
และสนับสนุนตามความต้องการ มีการจัดระบบสุขอนามัยก่อนคลอด ให้เด็กได้ รับโภชนาการและ
ประสบการณ์กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเข้าเรียนอย่างมีความพร้อมด้วยร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
ส าหรับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครองนั้น ได้ก าหนดให้โรงเรียนทุกแห่งส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนท าให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของเด็กใน ด้านสังคม อารมณ์ และ
ด้านวิชาการ 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้สถาบันศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน ให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร 
ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน และมาตรา 40 ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ, (2546 ก, หน้า 10-12) จากที่กล่าวข้างต้น การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและผู้ปกครองมีความส าคัญต่อการศึกษา ดังนั้นจึงมี การก าหนดไว้ใน ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546, หน้า 106-110) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การกระจาย 
อ านาจการบริหารจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การน าชุมชน
เข้ามาร่วมคิดร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนาการศึกษา และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนอีกด้วย 
 จิตติชัย ดอกไม้ (2549, หน้า 11) กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันในการพัฒนาทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่าง มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องจากได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถ
สร้างการยอมรับในคุณค่าของสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชนได้บางครั้งสามารถเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานของชุมชนที่ไม่พึงปรารถนาได้อีกด้วย 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นวิธีการ ที่สามารถ
สร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ให้กับประชาชนได้เรียนรู้และน าเอาไปปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง 3. การมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นการระดมพลังความคิด พลังกาย พลังใจและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4. การมีส่วนร่วมของชุมเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยที่มีการกระจายอ านาจ 5. การมีส่วนร่วมของชุมชนสอดคล้องกับปรัชญา ทางสังคม 
และการเมือง ที่ต้องการให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายการพัฒนา การวางแผนการ
ปฏิบัติและการประเมินผล 6. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา การพัฒนาใด ๆ 
ก็ตามถ้าขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมแล้ว กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ นั้นก็ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะประสบกับความล้มเหลวในที่สุด  สายหยุด ประกิคะ. 
(2552, หน้า 68) กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของการมีส่วนร่วม หมายถึง ความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร เป็นการตอบสนองความต้องการ ของบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติใน
โรงเรียน ทั้งนี้ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลกระทบต่อทุกๆ ฝ่าย ซึ่งผลกระทบที่
เกิดข้ึนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนี้การมีส่วนร่วม ยังมีความ
สอดคล้องกับบรรยากาศการบริหารในเชิงประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ทิพย์รัตน์ ชมพูแสง (2550, หน้า 48) กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของการมีส่วนร่วม หมายถึง 
ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมบุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่ง คือ ผู้บริหาร ครูอาจารย์บุคลากร
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ทางการศึกษาดังนั้นควรมีความเป็นมืออาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนพัฒนาผู้เรียนโดยยึดถือ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการระหว่างภูมิความรู้ของสถานศึกษาและภูมิความรู้ของชาวบ้าน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาและชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งต้องเข้าใจ
ในบทบาทและหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีเพราะจะเป็นแรงผลักดันให้การมีส่วนร่วม จากกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนจึงทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชนเป็น อย่างดี นิตญา ไชยหอม 
(2553, หน้า 11) กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เช่น เครื่องมือในกระบวนการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความคิดใหม่ ๆ ในทุกภาคส่วน 
สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ เป็นต้น 
 สมยศ นาวีการ (2548, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม โดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม PM (Participative Management) ว่ามีประโยชน์ดังนี้ 1. การตัดสินใจได้ดีกว่าการมี
ส่วนร่วม (Participative Management-PM) ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจในองค์การให้ดีขึ้น
การแก้ปัญหาด้วยกลุ่มท าให้การวิเคราะห์ปัญหาและการสร้างทางเลือกได้ดีกว่าความคิดสร้างสรรค์ 
ในกระบวนการตัดสินใจมีมากขึ้น ความผูกพันของพนักงานต่อการปฏิบัติ ต่อการตัดสินใจมีมากกว่า 
เพราะว่าพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ ถ้าหากว่า การมีส่วนร่วมไม่ท าให้การตัดสินใจดี
ขึ้นแล้ว การมีส่วนร่วมคงจะไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบัน 2.ประสิทธิภาพการ
ท าง่ายดีขึ้นการมีส่วนร่วม ช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น คือผลติดตามมาจากการปรับปรุง
การตัดสินใจให้ดีขึ้น การตัดสินใจที่ดีท าให้ประสิทธิภาพใน การท างานสูงขึ้นเนื่องจากว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ พวกเขาย่อมมีความผูกพันต่อผลการตัดสินใจที่ถูกต้อง การบรรลุ 
ถึงเป้าหมายมากขึ้น ความผูกพันน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น 3. ก าลังใจและความพอใจ
งานที่ท ามากยิ่งขึ้น การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ การท างานที่สูงขึ้นเกิดจากการมีส่วนร่วมท าให้ก าลังใจ
และความพอใจงานที่ท าของพนักงานสูงขึ้น พนักงานส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการ การมีส่วนร่วม 
สร้างความพอใจให้กับพวกเขามาก สิ่งเหล่านี้ ท าให้พวกเขาพอใจงานที่ท ามากขึ้น พนักงานมีความ
พอใจงานที่ท ามากข้ึน เนื่องจากพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนส าคัญขององค์การ 4. การออก
จากงาน การขาดงาน และความเฉื่อยชาน้อยลง การมีส่วนร่วมช่วยลดการเฉื่อยชา การขาดงานและ
การออกจากงานน้อยลง เนื่องจากพนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับความผูกพันต่องานและ
ความพอใจงานที่ท า มีมากขึ้น พวกเขามีความรู้สึกห่างเหินคับอกคับใจและความไม่พอใจที่น าไปสู่
ความเฉื่อยชา การออกจากงานและการขาดงานน้อยมากความเฉื่อยงาน การออกจากงานและการ
ขาดงานค่อนข้างมากเป็นอาการโดยทั่วไปของความไม่พอใจของพนักงานอย่างหนึ่ง การลดความไม่
พอใจด้วยการใช้ การมีส่วนร่วมสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 5. การติดต่อสื่อสารและการยุติการ
ขัดแย้งดีกว่าองค์การทุกแห่งมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์การ ถ้าหากว่าความ
ขัดแย้งถูกจัดการอย่างถูกต้องการมีส่วนร่วมช่วยให้การติดต่อสื่อสารในการยุติการขัดแย้งอย่าง
เปิดเผยได้ ความขัดแย้งถูกยุติภายในกรอบของการมีส่วนร่วม ผู้บริหารทุกคนต้องเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่คาดหวังไว้ในการใช้การมีส่วนร่วมก่อนที่จะรับวิธีการนี้ไว้พวกเขายังต้อง
ประเมินค่าใช้จ่ายและประโยชน์เหล่านี้ เป็นระยะในขณะที่พวกเขาก าลังใช้ การมีส่วนร่วมอยู่ด้วยการ
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์เหล่านี้ ไม่ได้เป็นงานที่ง่ายและจ าเป็นต้องพิจารณาถึงกระบวนการ
หลายอย่างในกรณีของผู้บริหารและองค์การ ส่วนใหญ่แล้วประโยชน์ได้จากการมีส่วนร่วมมากกว่า
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า การมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่จ าเป็นต่อผู้บริหาร แต่ละคน
และองค์การแต่ละแห่งองค์การแต่ละแห่ง และผู้บริหารแต่ละคนเท่านั้นที่สามารถพิจารณาถึงความมี
ประโยชน์ของการมี ส่วนร่วม ภายในสถานการณ์โดยเฉพาะของพวกเขา 
 สิริลักษณ์ แพรพรม (2550, หน้า 11) ได้สรุปความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เนื่องจาก
จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานและขวัญก าลังใจสูงขึ้น ลดความสูญเสียและการขาดงานน้อยลงและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้ได้ดีกับองค์กรและพนักงานทุกประเภท  
 จ านงศ์ แก้วเนื้ออ่อน (2552, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนไว้ 
ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนที่เคารพให้การ
ยอมรับและยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุงชีวิต 
2. การพัฒนาเป็นงานที่ต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องให้คนหมู่มากเหล่านี้ได้
มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 3. กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่ม
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข้าม กลับส่งผลให้กลุ่มคนที่ได้เปรียบมีโอกาส
มากข้ึน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงในการพัฒนาใหม่ โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ้น          
4. ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้พบว่า มีโครงการจ านวนไม่น้อยที่ประสบความส าเร็จ โดยอาศัยวิธีการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบการร่วมกลุ่มและการจัดตั้งองค์กรประชาชน ในขณะเดียวกันมีตัวอย่างโครงการที่
ล้มเหลวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม หรือของกลุ่มอันเป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละ
คนที่เข้ามาร่วม เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของเขาและในขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ ต่อส่วนรวมด้วยการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 6. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนยิ่งประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าใด ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งขึ้น 7. ประชาชน
ย่อมรู้ดีว่าตนเองก าลังต้องการอะไรและอยากจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาย่อมช่วยให้โครงการต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนได้ดีกว่า 
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา ความส าคัญของการมีส่วนร่วมหมายถึงการกระจายอ านาจ 
การบริหารจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การน าชุมชนเข้ามาร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนาการศึกษา และตอบสนองความต้องการของชุมชนรวมทั้ง
ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และเป็นการตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา 
ดังนั้น ควรมีความเป็นมืออาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนพัฒนาผู้เรียนโดยยึดถือผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการบูรณาการระหว่าง ภูมิความรู้ของสถานศึกษาและภูมิความรู้ของชาวบ้านเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่สถานศึกษาและชุมชนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ การตัดสินใจ 
การวางแผน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาโครงการต่างๆ และเปิดโอกาสให้สามารถสะท้อนปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 
 2.1.3 ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม 
 ลดาวัลย์ มชะศรี (2550, หน้า 28) ลักษณะการมีส่วนร่วม จ าแนกได้ตามการมีส่วนร่วมร่วมวางแผน 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการบริหาร การพัฒนา การประสานงานและต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
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สถานศึกษาจัดขึ้น โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff) ได้ศึกษาวิจัยในโครงการที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมได้เผยแพร่งานการศึกษาวิจัย โครงสร้าง กล่าวถึง ลักษณะของการ
มีส่วนร่วมทั้งนี้ นักวิชาการท้ังสองท่าน แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in decision making) การตัดสินใจชนิดนี้
เป็นศูนย์กลางของการเกิดทางเลือกตัดสินใจความคิดที่หลากหลาย มีการก าหนดและประเมิน
ทางเลือกและการตัดสินใจเลือก ซึ่งเปรียบได้กับการวางแผนเพ่ือน าทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ 
สามารถแบ่งการตัดสินใจนี้ออกเป็น 3 ระยะ คือ  
  1.1 การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (initial decision) เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการและ วิธีการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่านการการใช้กระบวนการตัดสินใจในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่
ส าคัญและเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา 
  1.2 การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ (ongoing decision) ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้นได้
มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของบุคคลที่
เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนินโครงการและ
วิธีการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
  1.3 ตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational decision) เป็นความเกี่ยวข้องในองค์กร
เมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการ มีการรวมตัวขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเกณฑ์
ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการกรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วยการประชุมเพ่ือจัดท า
นโยบายการคัดเลือกผู้น าที่มีอิทธิพลต่อองค์กร 
 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Participation in implementation) การมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติการ แบ่งได้ 3 ทางคือ  
  2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource contribution) สามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาโครงการการส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุ
ต่างๆแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและ
ท าอย่างไร โดยวิธีการจูงใจ การได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับสนับสนุนเรื่องทรัพยากร
บ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
  2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน (Project administration and 
coordination) คนในองค์กรสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน หรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็น
ผู้บริหารโครงการเป็นสมาชิกอาสาซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการมีการฝึกอบรมให้รู้
เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความ
ไว้วางใจให้กับคนในองค์กรแล้วยังช่วยให้สมาชิกเกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย ทั้งยังท าให้
เกิดการสื่อสารข้อมูลภายในและได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบที่
ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา 
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  2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Participation in enlistment) การขอความร่วมมือ
ไม่จ าเป็นต้องการผลประโยชน์เสมอไปแต่พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
น าโครงการมาใช้และผลกระทบต่อคนในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ 
 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in benefits) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและ
มีผลในทางเศรษฐกิจมีความส าคัญต่อการยอมรับเอาโครงการที่ส าคัญๆเข้ามาทั้งที่การตัดสินใจอาจไม่
เกิดข้ึนหรือมีขีดจ ากัด การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ 3 ชนิด 
  3.1 ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
เช่น เป็นการเพ่ิมการบริโภค รายได้ ทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวได้            
ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่า ใครคือผู้มีส่วนร่วมและด าเนินการให้เกิดข้ึน 
  3.2 ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social benefits) เป็นความต้องการด้านพ้ืนฐานด้านสาธารณะ 
ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค โดยใช้รูปแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ให้กับคนยากจนจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่ง
ผลประโยชน์และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
  3.3 ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมือง โดยผ่าน
ความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
อ านาจการเมืองและความรู้สึกว่าตนเองท างาน มีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควร
ศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วยเพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แตกต่างกันจะ
เป็นข้อมูลส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วมหากผลออกมาตรงข้ามกับ
ความคาดหวัง จะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อมในการประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของ
บุคคลต่อโครงการ การมีส่วนร่วม วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ
ผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไป เพ่ือน าความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ใครที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความหมายกว้าง ๆ 
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม แบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่น 2. ผู้น าท้องถิ่น 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4. คนต่างชาติ จาก กลุ่ม บุคคล 4 กลุ่ม มีคุณลักษณะที่
แตกต่างกัน ล้วนส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เช่น อายุ เพศ สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษา 
การแบ่งกลุ่มในสังคม กลุ่มชนชาติ เผ่าเชื้อชาติ ศาสนาที่นับถือชั้นวรรณะ ภาษาที่ใช้แหล่งก าเนิด 
อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ระยะทางที่พักกับที่ตั้งของโครงการที่มีส่วนร่วม 
สถานภาพของการถือครองที่ดิน และสถานภาพของการได้รับการจ้างงาน (ทั้งเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) 
การมีส่วนร่วมนั้นเกิดข้ึนอย่างไร มีประเด็นที่ควรพิจารณาอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ พ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
จะพิจารณาเกี่ยวกับแรงกระตุ้นที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มาจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง แรงจูงใจที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากแหล่งที่ใดบ้าง รูปแบบของการมีส่วนร่วมจะพิจารณาเกี่ยวรูปแบบของ
องค์การและการมีส่วนร่วม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 นิรุต ดีดพิณ (2549, หน้า 28) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนและเห็นพ้องต้องกัน เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
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มีส่วนในการรับรู้และมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นให้เหตุผลอย่างอิสระเกิดการร่วมมือและมีวิธีการด าเนินงานที่ดี มีการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง ภิญโญ ยอดกระโทก (2550, หน้า 10) สรุปไว้ว่า ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
นั้นเกิดจากผู้น าแบบประชาธิปไตยที่บริหารงาน ด้วยโครงสร้าง การบริหารงานที่เอ้ือเฟ้ือต่อการมีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่ว่าจะให้ร่วมในการตัดสินใจ หรือมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอน 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนไว้ในเอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและชนบท 
โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) การรับรู้ข่าวสาร (Public 
Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็น ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนิน
โครงการ 2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารข้อมูลไปยังประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบทางเลือกการ
ตัดสินใจ 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการท า
ความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับชุมชน (Community 
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting) 4) การประชาพิจารณ์ 
(Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น 
เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังของผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคม
และคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และ
ประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบอย่างชัดเจน 5) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งอาจจะด าเนินการโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มี
อ านาจการตัดสินใจ 6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในเชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเอง
อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับ                  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการและ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 
 เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551, หน้า 24) ได้สรุปว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้นพิจารณาได้
หลายรูปแบบ แต่ลักษณะโดยรวม ได้แก่ มีลักษณะการมีส่วนร่วมการวางแผน การตัดสินใจ มีส่วนร่วมใน
การจัดองค์การ การปฏิบัติหรือการด าเนินงาน การบริหาร การสื่อสารและการประเมินผล ซึ่งอาจจะ
เป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือมีส่วนร่วมทางอ้อม ทั้งในระดับของการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนและมี
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ส่วนร่วมทั้งหมด โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าแนวคิดลักษณะการมีส่วนร่วมเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มณฑล จันทร์แจ่มใส 
(2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมา
โดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ และการบริหารจัดการ 
ด าเนินงานตามแผนการเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ 
ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552, หน้า 18) ได้สรุปไว้ว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถกระท า
ได้หลายระดับแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและเจตนารมณ์ ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
อาจเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่มแค่ผิวเผินไม่มีบทบาทจนถึงขั้นร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และขั้นสูงสุดเป็น
ผู้ควบคุม จ านง แก้วเนื้ออ่อน .(2552, หน้า 16) กล่าวว่า สภาพหรือลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษา จะเป็นไปในลักษณะเป็นความต้องการของชุมชน ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ          
มีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ เพ่ือการตัดสินใจ            
มีส่วนร่วมใน การด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในทางสังคมหรือประโยชน์ส่วนตน ร่วมทั้ง
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา ลักษณะการมีส่วนร่วม หมายถึง ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อ
ประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะด าเนินการโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอ านาจการ
ตัดสินใจ การร่วมมือของบุคคล ในการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลงาน ตลอดจนมีการ
พัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติ
อะไรบ้าง ใครเป็นผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยวิธีการอย่างไร นอกจากนี้ยังพิจารณาบริบทของการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ คุณลักษณะของโครงการที่กระทบต่อการมีส่วนร่วมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับบุคคล
จะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการการ
บริหารจัดการด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลัง
เงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่  
 2.1.4 รูปแบบของกำรมีส่วนรวม 
 จักรินทร์ ชัยยันต์ (2548, หน้า 13-14) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ 
เช่น แบบกลุ่มงาน แบบโครงงานหรือแบบแมทริก แบบมีการเจรจาต่อรอง แบบประชาธิปไตยหรือ
แบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือถ้าพิจารณาตามประเภทจะประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนการถูกกระท า การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น 
การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนความกระตือรือร้น จิณณวัตร ปะโคทัง (2550, หน้า 113) ได้กล่าวถึงรูป
แบการมีส่วนร่วม ที่มีกระบวนการมีส่วนร่วม 5 ประการ คือ 1. การระดมความคิด (Brainstorming 
Participation) คือ การคิดค้นและวิเคราะห์ ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการร่วมคิดที่มาจากทุกฝ่าย 
2. การรว่มวางแผน (Planning Participation) คือ การน าสิ่งที่ร่วมคิดมาก าหนดเป็น แผนปฏิบัติการ
ร่วมกัน ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 3.การร่วมลงมือท า (Taking Action Participation) คือ 
การน าแผนงานที่ได้ไป ร่วมกันท าหรือแบ่งงานกันรับผิดชอบเพ่ือให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่
วางไว้ 4. การร่วมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation) คือ การร่วมกันติดตาม ผลงานที่
ท าและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้น 5.การรับ
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ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits Participation) เป็นการร่วมรับ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมชื่นชม
ยินดีในผลงานที่เกิดจากการ่วมคิด ร่วมท า ซึ่งจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีสมานฉันท์และเอ้ืออาทร            
ซึ่งกันและกัน 
 สิริลักษณ์ แพรพรม (2550, หน้า 15) สรุปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนก เช่น ใช้ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ จะมี 4 รูปแบบ คือ 
ขั้นริเริ่มโครงการ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล ถ้าใช้ขั้นตอนในการด าเนินการเข้าร่วม
ท างานจะมี 4 รูปแบบ คือ การเข้าร่วมวางแผนและตัดสินใจ การเข้าร่วมด าเนินงานปฏิบัติการ การเข้าร่วมรับ
ผลประโยชน์และการเข้าร่วมวัดและประเมินผล ถ้าใช้ลักษณะการเข้าร่วมทางตรงกับทางอ้อมเป็น
เกณฑ์ก าหนดมี 2 รูปแบบ คือ การเข้าร่วมทางตรง และการเข้าร่วมทางอ้อม ถ้าใช้ลักษณะการมีส่วนร่วม
เป็นเกณฑ์ก าหนดจะมี 3 แบบ คือ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การมีส่วนร่วมเป็นบางส่วน การมีส่วนร่วม
แบบชายขอบ โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) การมีส่วนร่วม ที่แท้จริงของประชาชน ในการพัฒนา 
ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของ
ตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะ
ไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุน
และ การปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้า
ร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง 
ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหาก
การติดตามงานและประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเอง 
เกี่ยวกับงานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป  
จึงอาจจะประสบความยากล าบาก 
 ส านักมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 116) ยังได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้ 1.ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชนตลอดจน ก าหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการ 2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่ใช้ 3. ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน ประสานงาน
และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน การรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ 
ผลประโยชน์อนัเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา 
เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 สุภาพ อุตตะวิใจ (2553, หน้า 19) รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นจะเกิดจากผลกระทบของบุคคล 
สังคมชุมชน ท้องถิ่นและโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนปัจจัยพ้ืนฐานและมอบประโยชน์แก่กัน
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ตามที่ต้องการ จึงพิจารณาการมีส่วนร่วมใน 2 รูปแบบ คือ 1. การมีส่วนร่วมในเชิงกระบวนการโดยจะมี
ขั้นตอนในการร่วมกันปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.1 การวางแผน (Plan) 1.2 การปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตามแผน 
(Implementation) 1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Evaluation) 1.4 การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
(Improvement) 2. การมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณ หรือระดับของการมีส่วนร่วม โดยจะเริ่มจากน้อยไปหามาก 
ดังนี้ 2.1 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน 2.2 การเป็นที่ปรึกษา 2.3 การมีส่วนร่วมครั้งเดียว 2.4 การมีส่วนร่วม
บางโอกาส 2.5 การเป็นผู้ร่วมงาน 2.6 การเป็นผู้น า ซึ่งในสภาพความเป็นจริงทั้ง 2 รูปแบบอาจจะ
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กันหรือต่อเนื่องกันก็ได้ ราตรี พูลพัฒน์ . (2553, หน้า 19-20) ได้กล่าวถึงรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมที่ส าคัญว่า มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมแบบกลุ่มงาน กลุ่มงานประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืนในองค์การที่กลุ่มเกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้งบุคคลเหล่านี้
ท างานร่วมกันและประสานงานกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยท าเป็นแบบ
ประชาธิปไตย 2.การมีส่วนร่วมแบบโครงการ หรือ แมทริก (Matrix or Project Management) การม ี
ส่วนร่วมแบบนี้เกี่ยวข้องกับ การจัดโครงสร้างขององค์การโดยส่วนร่วมใหม่ ผู้อ านวยการ โครงการถูก
แต่งตั้งเพ่ือประสานงานกับพนักงานจากแผนกตามที่ต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือท างานร่วมกัน เผชิญกับ
โครงการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นว่าการบริหารสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมมากขึ้น 3.การมีส่วนร่วมแบบมีการเจรจาต่อรอง (Collective Bargaining) การร่วมเจรจาต่อรองเป็น
การบริหารแบบมีส่วนร่วมอีกแบบหนึ่งที่ผู้บริหารบางคนมักจะไม่ยอมรับ การที่พนักงานเลือกสหภาพ
แรงงานให้เป็นตัวแทนของพวกเขาในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายบริหาร แสดงว่าพวกเขาก าลังมีส่วนร่วม 
อาจจะเป็นค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน การร่วมเจรจาต่อรองเป็นตัวแทนของความต้องการเพ่ื อให้มี
ข้อมูลบางอย่างในการตัดสินใจ แทนที่จะให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง และชั่วโมงการท างานแต่เพียงฝ่ายเดียว 
4. การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในทางอุตสาหกรรม ( Industrial Democracy) องค์การที่มี
ลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตยการให้ความส าคัญของพนักงานในการตัดสินใจมากกว่าหรืออย่างน้อย
ที่สุดเท่ากับความต้องการของเจ้าของกรรมการบริหารแทนที่จะถูกแต่งตั้งโดยเจ้าของคนงานอาจจะ
เลือกสมาชิก เป็นกรรมการของบริษัทก็ได้ คณะกรรมการวางแผนและนโยบายอาจจะประกอบขึ้น
ด้วยคนงานที่แต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร หรือถูกเลือกโดยคนงานอ่ืน ๆ พนักงานจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
อย่างมากโดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยในการบริหาร 
 จากการศึกษา เอกสาร ต ารา รูปแบบการมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วมทางตรงและ
การมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับรู้ถึงปัญหาและหาวิธีการ
หรือแนวทางแก้ไข โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปฏิบัติงาน การวางแผน การด าเนินการ การได้รับ
ผลประโยชน์ จากการปฏิบัติงานตลอดจนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ สามารถ
จ าแนกได้เป็น การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานและ
การประเมินผล ฉะนั้น การบริหารงานในสถานศึกษาที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายประเภทควรน าแนวคิดของ
รูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 วัฒนา สมจิตร (2548, หน้า 18) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 1. ช่วยสร้าง
ความสามัคคี และการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 2.ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์การทั้งหมด 
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3.ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการท างาน การย้ายงานและการ
หยุดงาน 4.ช่วยลดความขัดแย้ง และการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 5.ช่วยสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน และท าให้สุขภาพจิตในองค์การดีขึ้น นิรุต ดีดพิณ (2549, หน้า 31) ได้สรุปถึงประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆด้าน สังเกตได้จาก การก าหนดการมีส่วนร่วมที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ระบุไว้ สมเจต วิลัยสูงเนิน (2551, หน้า 10) 
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาในท้องถิ่น มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพ่ึงตนเองได้ มีความรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเจ้าของผลงาน 
 การศึกษาเอกสารต าราประโยชน์ของการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ในท้องถิ่นส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยสร้างความสามัคคี ช่วยให้ทราบถึงความ
ต้องการขององค์การทั้งหมด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร บุคลากรทุกฝ่าย มีความสัมพันธ์กัน
มีการไว้วางใจซึ่งกันและกันการมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การได้รับผลประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล ฉะนั้นการบริหารงานในสถานศึกษาที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายประเภทควร
น าแนวคิดของรูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.6 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อการบริหารการศึกษาอยู่มากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการ
จัดการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ กลุ่มการจัดการแบบนักบริหาร และกลุ่มการจัดการแบบราชการก็ตาม 
การบริหารและกระบวนการก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของแต่ละคน กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ เซียร์ (Sear, อ้างถึงใน ประจวบ สื่อประสาน, 2542, 
หน้า 42) เป็นอีกคนหนึ่งที่แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 5 ขั้นตอน เช่นเดียวกับฟาโยล ที่มีความ
แตกต่างกันไปตรงที่ฟาโยลเรียกการสั่งการ (commanding) แต่เซียร์ เรียกว่า การอ านวยการ (directing) 
กระบวนการบริหาร 5ขั้นตอน ของเซียร์ (Sear) ได้แก่ การวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) 
การอ านวยการ (directing) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม (controlling) ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค ที่ส่งผลให้การด าเนินงานไม่
ส าเร็จตามเป้าหมาย อาทิเช่น บุคลากรไม่เข้าใจงาน ขั้นตอนการท างานไม่ชัดเจนทรัพยากรไม่เพียงพอ 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ผู้บริหาร ต้องให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจ หรือเรียกว่า “อ านวยการ” และต้อง 
มอบหมายงานแก่บุคลากรตามความสามารถ ดังนั้นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องมีหลักการ 
หรือทฤษฎีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน แคมพ์เบลล์ (Campbel, อ้างถึงใน ประจวบ สื่อประสาน, 
2542, หน้า 42) ได้แบ่งกระบวนการบริหารดังนี้การตัดสินใจสั่งการ (decision-making) การจัดโปรแกรม 
(programming) การกระตุ้น (stimulation) การประสานงาน (coordinating) การประเมินผล (evaluating) 
กระบวนการบริหารของการมุ่งสู่เป้าหมายจากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการบริหารจัดการนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ คน (man) 
เงิน (money) วิธีการ (method) และการบริหาร (management) ซึ่งเราสามารถ น าตัวแปรทั้ง 4 
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มาประยุกต์เพ่ือให้เข้ากับ PDCA สมศักดิ์ สินธุเวชศ์ (2541, หน้า 39) โดยมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2543, หน้า ค-ง) ได้ให้หลักการส าคัญในการบริหารงาน ดังนี้ หลักการกระจาย
อ านาจ ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้
มากที่สุด โดยมีความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษา 
ของเด็กหลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่าและตั วแทนนักเรียน 
การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากขึ้น หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชนโดยในอดีต การจัดการศึกษาจะท ากัน
หลากหลาย บางแห่งก็ให้วัดหรืองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ต่อมาได้มีการรวมการจัดการศึกษา
ไปให้กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
ความเจริญต่าง ๆ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษา โดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัดเกิดความล่าช้า 
และไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริงจึงต้องมีการคืนอ านาจให้
ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเอง หลักการบริหารตนเอง ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะ
ก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง 
ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง การท างานให้บรรลุเป้าหมายและ
นโยบายของส่วนกลางแต่มีความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธีการ 
ส่วนกลางท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้การด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการ
ได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ซึ่งผลที่ได้
น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ถูกก าหนดจากส่วนกลางไม่ว่า จะโดยตรงหรือทางอ้อม และประการ
สุดท้ายหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งส่วนกลาง มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก าหนด
มาตรฐานมีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 3) ได้ให้หลักการของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) โดยการคืนอ านาจการจัดการศึกษา 
ให้กับประชาชน เช่นเดียวกับสาธารณสุข ซึ่งการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นกิจกรรมระหว่าง
หมอกับคนไข้ ไม่ใช่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาก็เช่นนั้น เป็นกิจกรรมระหว่างครูกับผู้เรียน
ไม่ใช่อยู่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในต่างประเทศมีการกระจายอ านาจ จากส่วนกลางและเขตการศึกษา
ไปยังโรงเรียนหลักการบริหารตนเอง (self-management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจด้วย
ตนเองมากขึ้น ภายใต้การบริหารในรูปองค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participation) ของผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) เช่นผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
แผนการตัดสินใจการก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น การร่วมคิด ร่วมท าและแม้องค์คณะบุคคลก็ตามต้อง
เน้นการกระจายโอกาสไปให้ทั่วถึงองค์กร เพ่ือโยงใยให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด  หลักการมี
ภาวะผู้นาแบบเกื้อหนุน ไม่ใช่มีผู้น าแบบชี้น าหรือสั่งการแต่มีผู้น าที่เน้นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
หลักการพัฒนาทั้งระบบ (whole school approach) โดยมีเรื่องโครงสร้างตลอดทั้งวัฒนธรรมองค์กร 
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โดยการเปลี่ยนแปลงต้องให้ระบบทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุน หลักการความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ (accountability) เมื่อโรงเรียนได้รับอิสระและอ านาจมาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบที่
จะให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้การบริหาร และการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้จาก
แนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอ านาจ
จากรัฐไปสู่สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให้กับสถานศึกษาในด้านวิชาการ งบประมาณ 
บริการงานบุคคล และการบริหารทั่วไปและมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ 
รวมทั้งให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจและสั่งการด้านต่าง ๆ มากขึ้น
นอกจากนี้ยังใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ทุกฝ่ายได้เข้ามีส่วนร่วม ในการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา เช่น 
ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา ก าหนดหลักสูตรของสถานศึกษาทุกฝ่ายเกิดความรู้สึก เป็นเจ้าของ
สถานศึกษาและมีความรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้น การตัดสินใจจะตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ  
ซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้แทนศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้สามารถมีส่วนร่วมใน
การที่จะสร้างสรรค์ให้โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเอกสาร ต าราการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง หลักการกระจายอ านาจ 
ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด 
โดยมีความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก
หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ
และร่วมจัดการศึกษาทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียน การที่
บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้นจากการศึกษาการมีส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมตัวแปรที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล รายละเอียดดังนี้  
 2.1.7 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
 หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบ
ธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations) ไม่วางระบบไว้ให้ดู
เหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น (อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2546, หน้า 6-8 ) 
ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มี
อ านาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดย
มีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ และ Roger 
และ Shoemarker (อ้างถึงใน ธานี คลังช านาญ, 2548, หน้า 18) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  มีดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในอ านาจอย่างกว้างขวาง 2. การตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษากับพวกที่ได้รับผลกระทบกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจดังกล่าวมีความส าคัญกับตัวแปร ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง การ
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ชักจูงและการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ 
อันมีผลมาจากการประเมินการสื่อสารเกี่ยวกับการตัดสินใจ การกระท าตามการตัดสินใจ 
 วรูม และเยทตัน (Vroom and Yetton, 1973, อ้างถึงใน ภูดิศ พันแสน, 2550, หน้า 10) 
ได้อธิบายถึงรูปแบบของความร่วมมือในการตัดสินใจระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเน้นว่าไม่มี
รูปแบบใดที่ดีที่สุด มีเพียงรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ผู้น าอาจจะต้องใช้
รูปแบบการตัดสินใจอย่างหนึ่งในขณะหนึ่งและเวลาต่อมาก็อาจจะต้องใช้รูปแบบการตัดสินใจอีกแบบ
หนึ่งได้เช่นกัน ทั้งนี้ผู้น าจะต้องมีวิจารณญาณว่าจะใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบใดต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
และมีความยืดหยุ่นต่อการน ารูปแบบนั้นๆ ไปใช้แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินให้เกิดขึ้นโดยตัว
ผู้บริหาร เมื่อต้องการประสานสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่
และเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะเป็นผู้ผลักดันผลส าเร็จให้แก่องค์กรโดยผ่าน
พนักงาน รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ขององค์การ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์การ นอกจากนี้ในกระบวนการตัดสินใจมีความ
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของการเลือกทางเลือกหนึ่งท่ามกลางทางเลือกมากมายที่ปรากฏอยู่                    
ซึ่งกระบวนการตัดสินใจจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ บุคคลจะต้องมีความรู้อยู่พอสมควรต่อ
ทางเลือกเหล่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าลังพิจารณาเพ่ือท าการตัดสินใจอยู่บุคคลผู้เข้าไปมีส่วนร่วม
จะต้องให้ค านิยามของทางเลือกแต่ละทางซึ่งค านิยามดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้อง กับข้อก าหนดที่
เป็นไปได้มากที่สุด ตลอดจน มีความเป็นเหตุเป็นผลกันบุคคลจะต้องเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่งในหลาย ๆ 
ทางเลือกแล้วท าการตัดสินใจคุณภาพ พิศาล ศกุนะสิงห์ (2552, หน้า 36) ได้วิเคราะห์กระบวนการ
ตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 1. การพิจารณาถึงตัวปัญหา (Identification of Problem) 2. การพิจารณา 
ค้นหาทางเลือก (Search of Alternatives) 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหา (Choiceand Implementation of Alternatives)  
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219-222) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ สามารถแบ่งการตัดสินใจ ออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น 
(Initial Decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนรวมใน
โครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความ
เป็นรูปธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่น 
และป้องกันความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้น และเสนอกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถ
เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในโครงการ และสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามา 2. การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going 
Decisions) คนในท้องถิ่นอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้น แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการ 
เมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดข้ึนได้มากกว่าการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น 
ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้  และจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
3. การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความเกี่ยวข้องในองค์กรเมื่อโครงการ 
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เข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น มีการรวบรวมขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
กฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการกรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วยการประชุม เพ่ือจัดท า
นโยบายการคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร กริฟฟิทส์ (Griffiths, 1967, อ้างถึงใน สุรภา เอ้ือนไธสง, 
2555, หน้า 36) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง เป็นการวินิจฉัยสั่งการเป็นกระบวนการรวบรวม
แนวความคิดและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาวะแห่งการสั่งการที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานได้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งส่วนตัวและสังคมหรือองค์การตามที่ก าหนดไว้ บาร์นาร์ด (Bamard, 1972, 
อ้างถึงใน ปัญจมา เจริญวงศ์, 2554, หน้า 45) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการทางการ
ตรรกวิทยาในการพิจารณาวิเคราะห์และคัดทางเลือกจากทางเลือกต่าง ๆ โดยอาศัยเหตุผลและความ
เป็นจริงเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านั้น ดรักเกอร์ (Drucker, 1986, อ้างถึงใน ปัญจมา เจริญวงศ์, 2554, 
หน้า 45) ได้เสนอกระบวนการตัดสินใจส าหรับนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ (The Effective Executive) ไว้ 
5 ประการ คือ 1) ตระหนักชัดว่าปัญหาเป็นเรื่องทั่วไปและสามารถแก้ไขได้ ผ่านการตัดสินใจที่มี
กฏเกณฑ์ ก ากับอยู่ 2) การให้ค านิยามของการจ าแนกแนวทางแก้ไขหรือขอบเขตของสภาพการณ์ 
(Boundary Conditions) 3) การได้มาซึ่งแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นคือ คนที่พอใจเต็มที่ต่อการ
จ าแนกที่จะท าให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับได้ 4) การตัดสินใจในแนวปฏิบัติที่จะด าเนินการ 5) ข้อมูล
ย้อนกลับที่ทดสอบความเป็นได้และประสิทธิผลของการตัดสินใจที่ไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, อ้างถึงใน สุรภา เอ้ือนไธสง, 2555, หน้า 36) 
กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจที่ผู้บริหารตัดสินว่าจะท าการหรือละเว้นการกระท า 
การใด ๆ การตัดสินใจจึงเป็นความรับผิดชอบหลักของนักบริหารทุกคนและเป็นกระบวนการที่การ
ตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะไม่สิ้นสุดจนกว่าการตัดสินใจจะได้รับการด าเนินการ
ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย” นวลจันทร์ พรรณพิจิตร (2549, หน้า 33) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง 
กระบวนเลือกทางที่มีอยู่ การเลือกระหว่างทางเลือก การเลือกทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย กระบวนการ
ตรรกวิทยา คัดเลือกทางใดทางหนึ่ง การตกลงใจที่ ผู้บริหารว่าจะท าหรือ ละเว้นการกระท าใด ๆ สุรภา 
เอ้ือนไธสง (2554, หน้า 45) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่อาศัยเหตุผลและความเป็นจริงใน
การพิจารณา คัดเลือกทางเลือกเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติการตัดสินใจ จึงเป็นกระบวนการ 
ด าเนินการปฏิบัติจนเป็นที่เรียบร้อยให้เหตุผลในการพิจารณาวิเคราะห์และหาทางเลือกเพ่ือน าไปสู่ขั้น
ของการปฏิบัติ การตัดสินใจจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการเพ่ือประสิทธิภาพขององค์การ 
ปัญจมา เจริญวงศ์ (2554, หน้า 49) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ การที่ผู้บริหารจะตัดสินใจสั่งการนั้นพอ
จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ การตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ ระเบียบและอ านาจหน้าที่และการตัดสินใจสั่ง
การที่ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ข้อมูลและประสบการณ์ที่มีอยู่มาประกอบในการ
ตัดสินใจสั่งการ วิโรจน์ สารัตนะ (2555, หน้า 53) กล่าวว่า การตัดสินใจทางการบริหารนั้น ผู้บริหารมัก
เผชิญกับปัญหาสามลักษณะ คือ1. ปัญหาวิกฤติ (Crisis) ที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างฉับไว 2. ปัญหาไม่วิกฤติ 
(Non-crisis) แต่ต้องได้รับการแก้ไขผู้บริหารส่วนใหญ่จะเผชิญกับปัญหาลักษณะนี้ 3. ปัญหาเชิงโอกาส 
(Opportunity) เป็นสถานการณ์ที่องค์การจะได้รับผลประโยชน์ หากมีการตัดสินใจที่เหมาะสมส่วนใหญ่
จะเก่ียวข้องกับแนวคิดหรือทิศทางการพัฒนาใหม่ ๆ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม มักชอบเผชิญ
ปัญหาลักษณะนี้มากกว่าสองลักษณะแรก 
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 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543, หน้า 143) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน 
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อมูลในการท างานและหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพ่ือก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง 
การด าเนินงาน และทรัพยากรที่จะต้องใช้ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หน้า 195) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและตัดสินใจเป็นมรรควิธีหนึ่งในการพัฒนา หรือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในทีมงานและสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหน่วยงาน 
สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หน้า 142-149) กล่าวว่าแบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกิดการยอมรับและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ฝ่าย โดยการรับรู้ 
(Perception) โดยต้องสร้างจิตส านึกในการรับรู้ใหม่ให้แก่ทุกฝ่ายว่า ไม่ใช่ “รัฐกิจ” หากแต่เป็น 
“สาธารณะกิจ” ที่สาธารณชนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด ร่วมท า และร่วมตรวจสอบ โดยไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชนก็มีสิทธิและหน้าที่เท่า ๆ กัน และทุกฝ่ายต้องประสานประโยชน์และ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการรอมชอม มีทัศนคติ (Attitude) การปรับทัศนคติทุกฝ่ายให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมี
ส่วนร่วมและทุก ฝ่ายต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกันและมีความอดทนในการท างาน เพราะกระบวนการมี
ส่วนร่วมจะใช้ระยะเวลานานและต้องท าอย่างต่อเนื่อง มีความจริงใจต่อกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นทุกฝ่ายควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน เพ่ือให้เกิดการร่วมมือแบบ “ประชารัฐ” จะเกิด
การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น มีความประสงค์หรือมุ่งหมาย (Purpose) ต้องก าหนดจุดประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจได้ ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ และท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
และด าเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่า มีรูปแบบ และลักษณะอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนของกิจกรรมจะต้องระบุว่าในกิจกรรมแต่ละ
อย่างมีกี่ขั้นตอน และประชาชนสามารถเข้าร่วมในขั้นตอนใดบ้าง เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ (2555, 
หน้า 33) กล่าวว่า ครูส่วนมากมิได้มีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุก ๆ เรื่องการที่ครู
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบทบาทขอบเขตและเงื่อนไขที่จ าเป็น ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ การที่ครูได้มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจก็นับว่ามีประโยชน์ต่อขวัญและความพึง
พอใจและความรู้สึกที่ดีต่อการบริหารงานและต่อตัวผู้บริหารเองด้วย 
 จากการศึกษาเอกสาร ต าราการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึงการมีส่วนร่วมใน การเลือก
แนวทางด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการมีส่วนในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรมีการก าหนดท าแผนพัฒนาสถานศึกษามีส่วนในการก าหนดวิสัยทัศน์ และร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมทั้งมีการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเห็นถึงความชอบธรรมที่
จะเลือกตัดสินใจการชักจูงและการประเมินผล การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นจาก การตัดสินใจ มีการ
ประสานสิ่งต่างๆตลอดจนการควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่และเป้าหมายของ
องค์การที่ก าหนดไว้และร่วมไปถึง กระบวนการท างานของบุคลากรแบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การก าหนดนโยบายทิศทางการบริหารงานรวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนร่วมจัดท าหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน การก าหนดคุณภาพมาตรฐาน
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การเรียนการสอน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการวางแผนในการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน 
 2.1.8 กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร 
 ยุธณา แดงนุ้ย . (2551, หน้า 14) การมีส่วนร่วมปฏิบัติ/ด าเนินการ หมายถึง การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมตัดสินใจ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ร่วมไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุ่ม ตลอดจนการ
เสียสละเวลาแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219-222) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ การบริหารงาน การท า
กิจกรรม และประสานความช่วยเหลือ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource 
Contribution) สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่ส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นน ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการการส่งเสริม
โดยใช้แรงงาน ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็น
ทิศทางท่ีชัดเจน ของการมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและ
ท าอย่างไร โดยวิธีการสมัครใจ การได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุนเรื่องทรัพยากร
บ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกัน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถ
รวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีม ที่ปรึกษา หรือเป็นผู้บริหารโครงการ 
เป็นสมาชิกอาสาซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการ
ปฏิบัติงานในโครงการส าหรับ ผู้เข้ามาบริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจ
ให้กับคนในท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกทั้งยังท าให้เกิด
การสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบที่
ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่
จ าเป็น ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลเสียที่ตามมาหลังจาก 
น าโครงการเข้ามา และผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 
 ธวัช เสือทรงศิล (2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Implementation) หมายถึง 
การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม บริหารการใช้ทรัพยากร หรือช่วยสนับสนุนทรัพยากร 
เช่น ออกเงิน วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการร่วมลงแรงในกิจกรรมพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายหรือ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย รีดเดอร์ (Reeder, 1963, p. 39) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงาน/ปฏิบัติการ หมายถึง การมีส่วนร่วมใน การพบประสังสรรค์ทางสังคม 
ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม และปรีชา ธารมัติ (2551, หน้า 9) 
กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง การมีส่วนร่วมถึงแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง 
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมใน การวางแผนพัฒนาชุมชน และร่วมด าเนินการให้
ตรงกับความต้องการของจนเองและชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกในความ
เป็นเจ้าของชุมชน และจะน าไปสู่ซึ่งการปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
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 ประนอม ขันทะ (2553, หน้า 30) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ มีส่วนร่วมค้นหาปัญหา การจัดตั้งกองทุน การประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
เกิดแนวคิดเห็น ประโยชน์และความส าคัญของกองทุน การให้ความรู้ การส ารวจสภาพปัญหาด้านสุขภาพ 
วิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญ น าเสนอด้านปัญหาสุขภาพการจัดประชาคม ชี้แจงความ
คิดเห็น และการสนับสนุนในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดกิจกรรมการบริหารกองทุน การก าหนด ผู้รับผิดชอบ 
การจัดหาทรัพยากร การก าหนดแนวทางการติดตามประเมิลผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมี
ส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุน จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดหรือวางแผนไว้ ประสานความช่วยเหลือจากบุคคล หน่วยงานอ่ืน ๆ การปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานเมื่อเกิดปัญหา อุปสรรค การควบคุมก ากับและการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล มีส่วนร่วมในการสอบถามความคิดเห็นของความขาดหวังของประชาชน การติดตาม
การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากองทุนและการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนให้
ประชาชนได้ทราบ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์คณะกรรมการ ครอบครัว ประชาชนในชุมชน 
ได้รับความภาคภูมิใจในกองทุน การบริการสุขภาพที่ดีขึ้น การพัฒนาสุขภาพดีขึ้น มีความพึงพอใจใน
การได้รับบริการสุขภาพมากขึ้น และมีความรักความสามัคคีมากขึ้นและสมเกียรติ จองจิตรมั่น (2550, หน้า 10) 
กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติการ หมายถึง การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมทางการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมชักน าสนับสนุนกระตุ้นให้ประชาชนมีบทบาทใน
การริเริ่มคิด สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ 
รวมทั้งหนุนช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะด าเนินกิจกรรม
ของตนเองภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจาย
ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตสังคมอันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในท้ายที่สุด 
 สรอนงค์ เกวียนสูงเนิน (2554, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนในการด าเนินงานพัฒนา ตามกระบวนการที่รัฐบาลให้ การส่งเสริม
และสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของกลุ่มตลอดจนให้ เกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มเช่นเดียวกันกับการมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเหมือนกัน วิลัยวรรณ เอ่ียมสอาด 
(2554, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/ปฏิบัติการ หมายถึง การที่บุคคลหรือ
หน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือร่วมด าเนินงานและพัฒนาให้เป็นไป ในทิศทางที่ต้องการและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ชาญศักดิ์ ทุรันไธสง (2551, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบัติการ หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล ต่อกลุ่มคน 
รวมทั้งต่อส่วนร่วม โดยที่ประชาชนต้องเป็นการตัดสินใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยตนเองและ
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น อรทัย ก็กผล (2552, หน้า 28) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อ
ประสบความส าเร็จจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้
เกิดผลในการปฏิบัติ รัชนก ค าวัจนัง (2551, หน้า 7) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินตาม
วัตถุประสงค์ด้วยการปฏิบัติงานจริง ต้องมีความระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จ  
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 วลัยเสถียร และคณะ (2543, หน้า 143) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนเป็น
การกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการท างานและหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หน้า 195) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ เป็นการเปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ ส าหรับสถานศึกษาที่จะลด
การต่อต้านและปรับเปลี่ยนไปสู่แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หน้า 142-149) 
กล่าวว่าการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการยอมรับและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ  ฝ่ายโดยต้องมีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ (Trust) มีการการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information-sharing) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
(Intersection) มีความเป็นอิสระ (Independence) ท าตามความสมัครใจ เป็นเครือข่าย (Network) 
สามัคคีกัน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนและปัญหาส่วนรวมในชุมชน การด าเนินงานของเครือข่าย
จะน าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนได้ 
 จากการศึกษาเอกสาร ต าราการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหมายถึง การมีส่วนร่วมใน
โครงการ มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน โดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ การบริหารงาน การท า
กิจกรรม และประสานความช่วยเหลือ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการน าทรัพยากรหลักที่ส าคัญ 
ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น น ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงาน ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดีการ
บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และประสานความช่วยเหลือ รวมทั้งการร่วมลงแรงในกิจกรรมพัฒนา 
และการปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีการ
จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน และยังมีส่วนในการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้ องการ
ของสถานศึกษาพร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนเพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้ กับนักเรียน
ในสถานศึกษากระบวนการท างานของบุคลากรแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมีการให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือในกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนรวมถึง
การพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในโรงเรียนและ
การท ากิจกรรมต่างๆ ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียน 
 2.1.9 กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 ยุธณา แดงนุ้ย (2551, หน้า 14) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ในแผนงานด้านต่างๆ จากแผนพัฒนาโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 
1980, pp. 219-222) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวัตถุ ด้านสังคม หรือประโยชน์
ส่วนบุคคล แบ่งได้ 3 ชนิด คือ 1. ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล เช่น เป็นการเพ่ิมการบริโภครายได้และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูล
ล้มเหลวได ้ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใคร คือ ผู้มีส่วนร่วม และด าเนินการให้เกิดขึ้น 2. ผลประโยชน์ด้านสังคม 
(Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจการ
สาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ให้กับคนยากจน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่ง 
ผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและ ความพึงพอใจ 3. ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) 
เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามา เป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการ
อ านาจทางสังคมและการเมือง โดยผ่านความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการ



35 

มี 3 ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างาน มีประสิทธิผล 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องว่าจะ
ให้ ใครมีส่วนร่วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางที่มีความ
เป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ และธวัช เสือทรงศิล .(2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วม รับผลประโยชน์ 
(Benefit) หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรม โครงการนั้นเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ผู้ปกครองย่อมต้อง
ได้รับประโยชน์ด้วย ทั้งในแง่วัตถุและจิตใจ โดยทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน  
 เฟรดเดอร์ริก ดับบิว เทเลอร์ (Frederic W. Tayior, 1903, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารัตนะ 
(2555, หน้า14) กล่าวว่า ปัญหาคนท างานไม่เต็มศักยภาพนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบงาน
และการจัดสิ่งจูงใจเสียใหม่ โดยวางแผนแบ่งงานแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เขาเชื่อว่าเงินเป็นปัจจัยจูงใจที่
ส าคัญคนงานที่ท างาน เกินมาตรฐานที่ก าหนดจะได้ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าจ้างปกติตาม
จ านวนผลงานที่ท าได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งหลักการนี้มีผู้น ามาประยุกต์ใช้กันมาก แต่มีข้อวิจารณ์กันว่า การให้
ความส าคัญกับสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินเป็นการตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าทางด้านสังคมไม่
ค านึงถึงความเครียด อันเกิดจากความต้องการด้านสังคมไม่ได้รับการตอบสนอง นอกจากนั้น การแบ่ง
งานกันท าไม่ได้หมายความว่าจะท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ได้ท าให้คนงานมีขวัญก าลังใจดีไม่ได้ท า
ให้องค์กร มีประสิทธิภาพเสมอไป แต่อาจท าให้งานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไปคนงานขาดความพึงพอใจ 
เบื่องาน คุณภาพการท างานต่ า ขาดงาน และลาออกจากงาน 
 สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 52-53) กล่าวว่า ผลประโยชน์ของคนท างาน หมายถึง ผลประโยชน์
ที่มาในรูปแบบขวัญและก าลังใจในการท างาน การกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมไป ในทิศทางที่ผู้
จูงใจต้องการ โดยใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นสื่อ หลักการในการจูงใจประกอบด้วย 
 1. ความพยายามในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงในองค์กร 
 2. การด าเนินการเน้นวิธีการทางบวกมากกว่าทางลบ 
 3. ยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรม เสมอภาค ใครท าดีต้องได้ดี 
 การจงูใจด้วยสิ่งตอบแทน แบ่งออกเป็นสามประเภทดังต่อไปนี้  
 1. การจูงใจด้วยสิ่งตอบแทนในรูปเงิน ได้แก่เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงการท างาน 
 2. รางวัลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ รางวัลที่เป็นสัญลักษณ์แสดงสถานภาพ การให้โอกาส
ความรู้และความสามารถ การส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของตนเองที่มีต่อ
องค์กร 
 3. รางวัลตอบแทนที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ประโยชน์
และบริการต่าง ๆ ในการบ ารุงขวัญหรือสร้างก าลังใจ  
 ในการท างานของผู้ร่วมงาน สิ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบด้วย 
 1. ต้องมีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพ ไม่มีหนี้สิน ถ้ารายได้ไม่พอก็ยากที่จะมีขวัญดี 
 2. สวัสดิการ ให้มีสิทธิพิเศษ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ เช่น มีโอกาสไปฝึกอบรม 
 3. ความภูมิใจในองค์กร ชื่อเสียงองค์กร บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่จะท างาน มีความผูกพันกับองค์กรที่
จะด าเนินการต่อไป คลินตัน (Clinton, 2006, อ้างถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550 หน้า 221) 
กล่าวว่า บุคลากรที่ได้รับการอบรมเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน จะมีระดับแรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน
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สูงกว่าบุคลากรที่ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หน้า 195) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมใน
การบริหารเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลกลุ่มบุคคลเพ่ิมพูนประสบการณ์ ในวิชาชีพและเสาะแสวงหา
แนวทางพัฒนาวิชาชีพของตน สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หน้า 142-149) แบ่งแนวทางการจัดการ
การมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกิดการยอมรับและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ฝ่าย ดังนี้ 
 1. การเป็นตัวแทน (Representation) การเลือกตัวแทนที่ดีจะท าให้ เกิดการประสานผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมโดยต้องค านึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะและความสามารถที่
เกื้อหนุนกัน ความสอดคล้องทางค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ความรับผิดชอบ ความมั่นคงทางการเงิน 
เป็นต้น อีกท้ังต้องมีความน่าเชื่อถือจากทุกฝ่ายด้วย 
 2. ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Onward-doing) ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ท าให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยความสัม พันธ์
ระหว่างสมาชิกจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญ ที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะบ่งบอกถึงความเข้มแข็ง
ของการมีส่วนร่วม 
 จากการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมใน 
การรับผลประโยชน์ในแผนงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวัตถุ ด้านสังคม หรือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน ด้านสาธารณะบริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพการ
บริการและ ความพึงพอใจ โดยทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่
เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ต่อชุมชนและ
สาธารณชนให้คนทั่วไปได้รู้จักพร้อมด้วยขอความร่วมมือกับประชาชน องค์กร ที่อยู่รอบ ๆ สถานศึกษาเข้า
มามีส่วนในการพัฒนาสถานศึกษาและได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นการได้รับ
ความร่วมมือความช่วยเหลือจากผู้ปกครองชุมชนและองค์กร ส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ปกครอง เข้ามาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อ
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.1.10 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 
 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 86) ได้ให้ความหมายการประเมินผลว่า เป็นกระบวนการใน
การใช้ดุลพินิจหรือค่านิยมในการพิจารณาตัดสินคุณค่าความเหมาะสมหรือสัมฤทธิ์ผลของเหตุการณ์ 
โครงการหรือสิ่งอื่นใด หลังจากการเปรียบเทียบผลการวัดกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่
ก าหนดและภูดิศ พันแสน (2550, หน้า 16) ได้ให้ความหมายการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ 
กระบวนการด าเนินงานที่ได้มา เพ่ือจะได้ทราบว่ าแผนที่วางไว้และน ามาปฏิบัตินั้นได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อจะได้น าข้อมูลย้อนกลับน าไป
ปรับแผนและหาทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดและโคเฮน และอัฟฮอฟ 
(Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219-222 )ให้ความหมายการมีส่วนร่วมใน การประเมินผล หมายถึง 
การมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมทั้งค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องเพ่ือ
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หาทางแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพไปได้ ในการวางรูปแบบใหม่สามารถประเมินได้ 2 รูปแบบ  
คือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนรวมทางอ้อม การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจ
ของบุคคลว่ามีผลเห็นด้วยหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะ
ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาได้รับการแต่งตั้ง และเข้า
ร่วมรับรู้ขั้นตอน วิธีการที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน จัดการศึกษา 
ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เขียนรายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน และผลที่ได้รับจากการท างาน เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา พิสณุ ฟองศรี (2550, 
หน้า 2-3) ได้ให้ความหมายของการวัดผลและประเมิน ดังนี้ การวัด หมายถึง การก าหนดค่าตัวเลข
หรือสัญลักษณ์ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวิธีการหรือเครื่องมือที่ก าหนดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เช่น 
การนับจ านวนและความถี่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตลับเมตร 
เครื่องชั่งน้ าหนัก เทอร์โมมิเตอร์ วัดส่วนสูง น้ าหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ หรือเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ 
เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ไปเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาเป็น
ตัวเลข ถ้าจะกล่าวโดยสรุปการวัด คือ การให้ตัวเลขกับสิ่งที่จะวัดนั่นเอง การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบ เทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 99-106) ได้ให้ความหมายของการวัด การประเมินผล 
และการเทียบโอนประสบการณ์ ดังนี้ การวัด เป็นกระบวนการที่ก าหนดจ านวนตัวเลขให้กับวัตถุ
สิ่งของ หรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่วัดนั้น 
เช่น การวัดความสามารถสมอง ด้านต่าง ๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ าหนัก ขนาดของวัตถุผล
ที่ได้จากการวัดเป็นจ านวนตัวเลข จุดมุ่งหมายของการวัดนั้น เป็นการตรวจสอบการสอนของครู
อาจารย์และการเรียนของผู้เรียน ในด้านการเรียนรู้ 3 ด้าน คือด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive domain) 
ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) ด้านเจตคติ (Affective domain) การประเมินผลเป็น
การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริงและการกระท า บางทีขึ้นอยู่กับการวัดเพียงอย่างเดียว 
เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทั่วไปจะเป็นการรวมการวัดหลาย ๆ ทาง โดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียด 
จากการสังเกตการตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบประกอบการพิจารณาการประเมินผล
แต่ละครั้ง จะประกอบด้วยการวัดที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ เกณฑ์การพิจารณาและการตัดสินใจ 
เป็นการชี้ขาด หรือสรุปผลการเปรียบเทียบผลของการวัดกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การเทียบโอนประสบการณ์ 
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน โดยการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และ/หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของ
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยู่การพิจารณาเทียบโอนสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
พิจารณาจากความสามารถการเทียบโอนผลการเรียน จะเป็น การน าผลการศึกษาจากหลักสูตรหนึ่ง
ไปยังอีกหลักสูตรหนึ่งหรือในระดับเดียวกัน โดยน าผลการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ หรือรายวิชาหรือ
จ านวนหน่วยการเรียนที่ผ่านการประเมินและมาทดแทนและ นับต่อเนื่องกับหน่วยการเรียนหรือหน่วย
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กิจอ่ืนที่ประสงค์จะเรียน เป็นการเทียบระดับการศึกษาเพ่ือจบการศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ 1.การเทียบวุฒิ
จากหลักสูตรต่างประเทศเข้าสู่หลักสูตรในประเทศ 2.การเทียบระหว่างหลักสูตรหรือเทียบต่างรูปแบบ 
เช่น หลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ กับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3.การเทียบโอนผลการเรียนรู้ใน
ระดับเดียวกัน หรือต่างรูปแบบกัน 
 สายหยุด ประกิคะ (2552, หน้า 43) สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผล การเรียน 
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน เป็นกระบวนการที่จะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอนนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงเรื่องใด การวัดเป็นกระบวนการการก าหนดจ านวน
ตัวเลขที่ได้จากการวัด ส่วนการประเมินเป็นการพิจารณาตัดสิน หรือสรุปคุณลักษณะของผลการวัด
ตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ สถานศึกษาสามรถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน โดยการน าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และ/หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็น
ผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยู่ การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ คือการก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกั บการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผ  และประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ จัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลประเมินโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง จัดให้มีการ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและ
อ่ืน ๆ พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน จงกลนี วีระเศรษฐกุลชัย และคณะ 
(2552, หน้า 12) กล่าวว่า การประเมินผล คือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงของ
โครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการและการปรับปรุงเพ่ิมคุณภาพ 
และประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น  
 พงเทพ สุธีรวุฒิ (2553, หน้า 8-9) กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การศึกษา 
คุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการด าเนินโครงการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) ขั้นตอนการด าเนินงาน (Process) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Out Come, Impale) ที่เกิดขึ้นการบ่งชี้คุณค่ามักใช้การ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ปรัชญาการประเมินเป็นวิธีการศึกษาปรากฏการณ์เชิง
ประจักษ์ศึกษาข้อเท็จจริงในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ความจริงในคุณค่า การประเมินจึงต้องใช้หลักปรัชญา 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือให้ความรอบด้าน และต้องใช้วิจารณญาณอันสมเหตุสมผล 
ภายใต้แต่ละบริบท (Cousins and Earl, 1992, p. 400) ในขณะที่การประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง           
ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของวิธีการประเมินที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดประเด็นการศึกษาประเมินและการจัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมิน  
 จากการศึกษาเอกสาร ต าราการมีส่วนร่วมในการประเมินผลหมายถึง การมีส่วนร่วมก ากับ 
ติดตามตรวจสอบการมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วมใน การประเมินผล 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ 
ความพึงพอใจของบุคคล กระบวนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการมา เพ่ือให้ทราบว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และหาทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการให้ดีขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์มีการเข้ามาร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา



39 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตกต่ าเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าในถึงพ้ืนฐาน
รากเหง้ามีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าและร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อย เขียนรายงาน สรุปผลการด าเนินงานกระบวนการท างานของบุคลากรแบบมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบการประเมิลผลหรือหลักเกณฑ์ การก าหนดเครื่องมือ 
ในการวัดผลการประเมินผล ก าหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของรงเรียนสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบการประเมิลผล กับเกณฑ์การประเมินผลของนักเรียนในโรงเรียน 
 2.1.11 กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ บุคคลที่มีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพ่ือเข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษา 
ขึ้นไปหนึ่งระดับ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 สอดคล้องกับมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีบทบาทอ านาจหน้าที่ดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 10)  
1. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้อธิบายถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตาม มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 10) 1. ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบประกาศ ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 2. ส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 3. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 3. รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการด าเนินตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
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และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 ด้านบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1. ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนด 2. เสนอความต้องการจ านวนและอัตรา 
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
3. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือ
ตามท่ีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
 ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 1. ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 2. รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่งตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 3 .ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษาใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 4 .ให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาใน การออกระเบียบ ข้อบังคับประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนด 5. ให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาใน การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กล่าวโดยสรุป จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และมาตรา 38แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทอ านาจหน้าที่ก ากับการด าเนิน กิจการของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรม วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2.1.12 หลักพุทธธรรมบูรณำกำรกับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกการบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่ “คน” มากขึ้นรวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน 
โครงสร้างขององค์กร หน่วยงานใหม่ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายเพ่ือให้
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สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงนวัตกรรมที่เป็น
องค์ประกอบสนับสนุนในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จและในปัจจุบันมี การค านึงถึงสภาวะ
สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารควรต้องค านึงถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการบริหาร
ในสถานศึกษาเป็นส าคัญ อนึ่งการบริหารในยุคปัจจุปัน พยายามท าให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation) 
มากขึ้น เพราะการท างานเป็นทีม (Team work) ท าให้การพัฒนาคน พัฒนางาน ทั้งหมดนี้ได้ด าเนิน 
การพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างมีระบบ โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่
เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้งานไปสู่ความส าเร็จได้แก่ 4 M คือ 
 M ตัวที่ 1 คือ (man) ในการท างานถือว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดที่จะขับเคลื่อน 
ให้งานไปสู่ความส าเร็จหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการบริหารด้านการครองคน ดังนี้ 
 หลักธรรม พรหมวิหาร 4 คือ 1.เมตตา มองความเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
อันหมายถึงผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 2. กรุณา มีความสงสาร คิดช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อเกิด
ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ 3. มุทิตา มีความยินดี ชื่นชมเมื่อผู้อ่ืนประสบผลส าเร็จ ได้ดี มีความสุข 4. อุเบกขา 
วางตนเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับทุกคน ไม่มีอคติ 4 คือความล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะโกรธ, 
ล าเอียงเพราะเขลา, ล าเอียงเพราะกลัว ซึ่งหลักของพุทธธรรม พรหมวิหาร 4 ดังกล่าวนั้น คณะกรรมการ 
สถานศึกษาควรยึดถือไว้ด้วยความมั่นคง จริงใจ เพราะเป็นธรรมในการครองใจคน หรืออาจเปรียบได้ว่า 
เป็นหลักการบริหารงานโดยใช้หลักของทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์น าทางตนเอง 
 M ตัวที่ 2 คือ “เงิน” (money) เงินหรือในทางบริหารเรียกว่า งบประมาณ ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารจะต้องตระหนักใน
เรื่องนี้ให้มาก เพราะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง คือ พุทธโอวาท 3 เป็นธรรมที่
จะท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ดี ซึ่งพระพุทธองค์ได้วางแนวทางไว้ 3 ประการ คือ  
 1. เว้นจากทุจริต การประพฤติชั่วทั้งทางกาย วาจาและใจ 
 2. ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบท้ังกายและใจ 
 3. ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ คือ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 
 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีส่วนร่วมได้น าหลักพระพุทธโอวาท 3 มาถือปฏิบัติตั้งแต่
เริ่มแรกของกระบวนการที่จะน าเข้าสู่การบริหารงาน แล้วย่อมน าความเจริญงอกงามความสุขสบายใจ
มาสู่ตนและสู่สถานศึกษาสมดังค าพุทธสุภาษิตว่า “ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง” แปลว่า ธรรมะย่อมคุ้มครอง 
รักษาผู้ประพฤติธรรม  
 M ตัวที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ ( materlais ) เป็นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างประหยัดคุ้มค่า
เพราะวัสดุ-อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องนั้น ล้วนแต่ใช้งบประมาณในการจัดหามาประกอบ สนับสนุนและหาก
ใช้อย่างไมรู่้คุณค่าจะท าให้สิ้นเปลืองวัสดุ-อุปรณ์ ตลอดจนงบประมาณที่ได้จะไม่เหมาะสม สอดคล้อง 
และการใช้งบประมาณจะต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับข้อ M ตัวที่ 2  
 M ตัวที่ 4 การบริหารจัดการ (management ) ในข้อนี้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับ
ผู้บริหารสมัยใหม่ที่เป็นมืออาชีพ ย่อมต้องมีวิสัยทัศน์รู้แจ้งเห็นจริง มองงานอย่างเข้าใจ เชี่ยวชาญสามารถ
ก าหนดขั้นตอน อธิบาย ก ากับ ควบคุม ทั้งคนและงานได้อย่างสอดคล้องกัน และมีพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
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อย่างสม่ าเสมอ มีหลักกระบวนการบริหารงานแบบ PDCA.POSDCORB และอ่ืน ๆ ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก  
ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาหยิบยกเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ 
บริบท สิ่งแวดล้อม ขององค์กร หน่วยงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ และหากกล่าวถึง
หลักพุทธธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหารงานรูปแบบใด ๆ หลักพุทธธรรมย่อมใช้ได้
กับทุกบริบท ซึ่งหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นพ้ืนฐานใน การบริหารงานคือ อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่
ท าให้เกิดความส าเร็จในองค์กรได้คือ 
 1. ฉันทะ มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
 2. วิริยะ มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท างาน 
 3. จิตตะ มีความห่วง มีใจฝักใฝ่จดจ่อ เอาใจใส่ในการงานอย่างต่อเนื่อง 
 4. วิมังสา มีความคิดรอบครอบ ไตร่ตรอง หาเหตุผล แก้ไขปรับปรุงงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 2.2.1 ควำมหมำยของกำรบริหำร 
 การบริหารเป็นเรื่องส าคัญ และมีมานานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะเป็นเหมือนกระบวนการใน
การก าหนดทิศทางขององค์การ หรือหน่วยงาน มีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงความหมายของ
การบริหารไว้ ดังนี้ 
 เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947, p. 3) กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง กิจกรรม
ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้อง
กระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น และสมพงศ์ เกษมสิน (2523, หน้า 27) และโฮล (Holt, 1993, 
p. 3) กล่าวว่า การบริหาร เป็นศิลปะการท างานให้บรรลุเป้าหมายด้วยกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ 
การเป็นผู้น า และการควบคุม สอดคล้องกับวากเนอร์ และโฮลเลนเบค (Wagner, J.A., & Hollenbeck, J.R., 
1995, p. 74) ให้ความหมายของการบริหารจัดการว่าเป็นกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การด าเนินงาน 
และการควบคุม เพ่ือความส าเร็จ ตามเป้าหมายส่วน วิรัช นิภาวรรณ (2548, หน้า 5)ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การบริหาร หมายถึง การบริหารจัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) แต่ละค า 
มีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 2 ส่วน คือ 1.ล้วนเป็นแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
ส่วนกิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า 24) อธิบายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินการทุกชนิดใน
หน่วยงานให้ลุล่วงไป โดยใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ต่าง ๆ น าองค์การไปสู่การสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และวิชัย โนนทิง (2550, หน้า 10 ) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า คือ กระบวนการทาง
สังคมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ประดิษฐ์ เหล้าทู (2551, หน้า 1) ให้ความหมายว่า การบริหาร 
หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้งานทุกด้านบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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และพระวรสิงห์ วราโภ (2553, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์
ใช้ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบพื้นฐานและด าเนินงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 จากการศึกษา เอกสาร ต ารา การบริหาร หมายถึง ศิลปะการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยใช้กระบวนการวางแผน การคิด การจัดองค์การ การเป็นผู้น า การด าเนินงาน และการควบคุม 
และการประเมินผล ซึ่งเป็นการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหาร
ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ และการตัดสินใจสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าองค์การไปสู่การสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.2.2 ควำมส ำคัญของกำรบริหำร 
 การบริหารเป็นกระบวนการที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การหรือหน่วยงานตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีกฎหมาย และนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคัญของการบริหารไว้ ดังนี้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)ให้ความส าคัญในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส าหรับสังคมไทย ซึ่งศิรินาถ นันทวัฒนภิรมย์ (2547, หน้า 37) กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นงานที่มีบทบาท
หลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนเติม
ศักดิ์ ทองอินทร์ (2547, หน้า 3) กล่าวว่าการบริหารท าให้สิ่งต่างๆได้รับ การกระท าจนเป็นผลส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย อรทัย แสงทอง .(2551, หน้า 15) การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะ เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว 
ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึง
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และการบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญ
จะน าไปสู่ความก้าวหน้า และกลุ่มพัฒนาระบบราชการ กล่าวไว้ว่า การบริหารยุทธศาสตร์ถือเป็น
หลักการในการบริหารที่จะช่วยท าให้องค์การมีการก าหนดทิศทางอย่างชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่
ทิศทางท่ีต้องการ 
 จากการศึกษา เอกสาร ต ารา การบริหาร หมายถึง เป็นกระบวนการที่ส าคัญซึ่งรัฐธรรมนูญ
ให้ความส าคัญ และเป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้าหมาย ที่ก าหนดท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย 
เป็นเครื่องมือส าคญั ที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ 
 2.2.3 ขอบข่ำยของกำรบริหำร 
 การบริหารมีความเกี่ยวข้องครอบคลุมกับงานหลายอย่าง จึงท าให้การบริหารมีขอบข่าย 
หรือองค์ประกอบที่กว้างขวาง ซึ่งมีผู้กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารไว้ ดังนี้  
 กูลิก เอล และ ยัววิก เจ( Gulick L. and Urwick J., 1973, pp. 18-19) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
บริหาร นั้นต้องประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญ หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “POSDCoRB Model” ซึ่ง
อธิบายตามความหมายได้ ดังนี้  
 1. การวางแผน (P=Planning)  
 2. การจัดการองค์การ (O=Organizing)  
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 3. การจัดหาบุคคล (S=Staffing)  
 4. การอ านวย (D=Directing) 
 5. การประสานงาน (Co=Coordinating)  
 6. การรายงาน (R=Reporting)  
 7. การงบประมาณ (B=Budgeting)  
 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2542, หน้า 64-72) กล่าวถึง กระบวนการการบริหารว่าประกอบด้วย 
10 ประการ คือ  
 1. การวางแผน (Planning)  
 2. การจัดการ (Organizing)  
 3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing)  
 4. การตัดสินใจ (Decision)  
 5. การสั่งการ (Directing)  
 6. การควบคุม (Controlling)  
 7. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating)  
 8. การสื่อข้อความ (Communicating)  
 9. การรายงานผล (Reporting)  
 10. การงบประมาณ (Budgeting) 
 ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ (2542, หน้า 26) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 
ประการ คือ  
 1.การวางแผน (Planning)  
 2.การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation)  
 3.การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation)  
 4. การประสานงาน (Co -ordination)  
 5.การประเมินผลงาน (Evaluation)  
 นอกจากนั้นแล้ววิโรจน์ สารรัตนะ (2542, หน้า 3) ยังกล่าวว่าการบริหาร เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัย หน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)  
 จากการศึกษาเอกสาร ต าราขอบข่าย การบริหารหมายถึง ความเกี่ยวข้องคลอบคลุมกับ
งานหลายอย่าง จึงท าให้การบริหาร มีขอบข่าย ที่กว้างขวาง ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ
องค์การ การจัดหาบุคคล การอ านวย การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ การจ่ายค่าจ้าง
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การน า การควบคุมดูแล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ผู้บริหารใช้ เป็นแนวทางในการบริหาร
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  
 2.2.4 ควำมหมำยของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 การบริหารสถานศึกษานั้น เป็นกระบวนการหนึ่งของผู้บริหารที่จะต้องใช้ทั้งหลักทฤษฎี 
และปฏิบัติ อันจะมีผลต่อหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการศึกษา ส าหรับความหมายของการบริหาร
สถานศึกษานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้ ฮอยและเชอร์ชิว (Hot and Cecill) อธิบายว่า 
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การบริหารโรงเรียนเป็นการบริหารบุคลากร ทางการศึกษา ครู นักเรียน เพ่ือให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้บุคคลทั้ง 3 กลุ่มเห็นด้วยและด าเนินตามข้อตกลงที่วางไว้และพึงยึด
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด (Hoy, Wayne K. & Cecil, Miskel G., 1996, p. 170) และ บุญจันทร์ จันทร์เจียม 
(2548, หน้า 13) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ กบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ นิคม แก้วสา (2548, หน้า 13) ให้ความหมายว่า 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ คือ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจะยึดเป้าหมาย 
คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลัก งานวิชาการเป็นงานส าคัญที่สุดใน
การที่จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมาย ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนับสนุนและเป็น
งานเสริมให้งานวิชาการประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น อุบล เพียรพิทักษ์ . (2548, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษาทุกๆด้าน ส าหรับรูปแบบและวิธีการในการบริหารงาน
แต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารงานของผู้บริหารแต่ละภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 อรทัย แสงทอง (2551, หน้า 24) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นกิจกรรม 
ทางการศึกษาที่จะต้องท าเป็นกระบวนการ โดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นก็คือ
การพัฒนาสมาชิกหรือผู้รับบริการทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณภาพที่สังคมต้องการ และเป็นภารกิจที่
ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสามารถน าองค์กรให้อยู่รอด ต้องก าหนดแผนงานวิธีการ 
ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ โดยพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐที่มีไม่มากนัก
ด้วยความประหยัด ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าทั้งคน เงิน เวลาและทรัพย์สินอย่างอ่ืนเพราะถ้าระบบบริหาร
ภายในสถานศึกษาไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ ของหน่วยงานได้ ดังนั้นความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (2552, หน้า 33) ได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง การจัดการส่งเสริม 
ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่วางไว้ พระสุธิศักดิ์ สุภกิจฺโจ (2554, หน้า 24) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ผู้บริหารด าเนินกิจกรรมหรือใช้
กระบวนการต่าง ๆ โดยความร่วมมือของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเริ่มจากการวางแผน 
การวินิจฉัยสั่งการ การอ านวยการ การควบคุมและการจัดการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาส าหรับการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมและ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, หน้า 24) กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา 
หมายถึง กระบวนการในการท างาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบใน
สถานศึกษาที่ด าเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
การบริหารงานทั่วไป  
 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549, หน้า 13) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารของสถานศึกษา ที่ผู้บริหารด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง  ๆ ที่มีความ
ร่วมมือของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยมีการวางแผนการวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม
และการจัดการเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
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เจตนารมณ์ของการศึกษา ทรงวิทย์ ชูวงศ์ (2550 หน้า 11) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร
การศึกษา หมายถึง การด าเนินการของกลุ่มบุคคลในการบริหารจัดการในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล 
และ การบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจจัด 
การศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบถ่วงดุล เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
สามารถพัฒนาคน (นักเรียน) ให้มีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข บังอร จันกรม (2552, หน้า 26) 
ได้สรุปความหมายของค าว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการท างานให้ 
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ประกอบด้วยการบริหาร 4 ด้าน คือ  การบริหารงาน 
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือการ 
พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียนที่ส าเร็จออกไปให้เป็นที่ยอมรับ 
จากภายนอกและภายในอย่างแท้จริง สมคิด มาวงศ์ (2554 หน้า 11) ได้สรุปว่า การบริหารสถานศึกษา 
หมายถึง การด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ที่เกิดจากบุคลากร
หลาย ๆ คน ร่วมมือกันบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยวิธีการ 
จัดการองค์การ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง 
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารบุคลากรทาง
การศึกษา ครู นักเรียนอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ และ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 2.2.5 ควำมส ำคัญของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจของผู้บริหารที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อระบบการศึกษา 
ผู้บริหารเป็นเสมือนแม่ทัพที่จะคอยควบคุม บริหารงานของสถานศึกษาให้ขับเคลื่อ นและเกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารไว้หลายคน ดังนี้ ยุทธนา ชุดทองม้วน 
(2550, หน้า 10) ได้สรุปว่าการบริหารสถานศึกษานั้นเป็นงานที่จะต้องใช้ความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้น
เพราะสิ่งส าคัญผู้บริหารนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถพร้อมประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระบวนการบริหารการศึกษาคือ การวางแผนหรือวางโครงการอย่าง
กว้าง ๆ ซึ่งจะต้องเรียงล าดับถึงความส าคัญก่อนหลังมีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน
ควรวางแผนวิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของ การปฏิบัติงานนั้น  ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ                
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดย การประสานงานกัน
ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน การมอบภาระหน้าที่นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบให้คน
ที่ท าหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงและเป็นคนที่เข้าใจงานได้อย่างดียิ่ง ค าสั่งที่ลงมานั้นสามารถสนองได้
อย่างเต็มที่ อรทัย แสงทอง (2551, หน้า 22) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นภารกิจที่
ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสามารถน าองค์กรให้อยู่รอด ต้องก าหนดแผนงานวิธีการ 
ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ โดยพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐที่มีไม่มากนัก



47 

ด้วยความประหยัด ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ทั้งคน เงิน เวลาและทรัพย์สินอย่างอ่ืนเพราะถ้าระบบ
บริหารภายในสถานศึกษาไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ ของหน่วยงานได้ ดังนั้นความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
และสุชิน เรืองบุญส่ง (2551, หน้า 9) ได้สรุปว่า การบริหารการศึกษามีความจ าเป็น เพราะต้องการ
คนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญมาดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากสังคม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบริหารการศึกษา จ าเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นเครื่องมือ จ าเป็นที่ขาดไม่ได้ ในสั งคมสมัยใหม่นี้ความรู้ที่
ทันสมัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยแก้ปัญหาได้ และน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นพลัง
ส าคัญส าหรับการอยู่รอดและ การพัฒนา ทั้งส าหรับ บุคคลและส าหรับสังคม ประเทศชาติโดยรวม 
 สมคิด มาวงศ์ (2554, หน้า 12) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารการศึกษานั้นมีความจ าเป็น
และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคม หรือการพัฒนาประเทศชาติ
นั้นต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝน พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกก้าว
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้จึงเป็นเครื่องมือจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ การบริหารการศึกษาจ าเป็น อย่าง
ยิ่งที่ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงใน แต่ละยุคสมัย 
ความรู้ที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การพัฒนา การบริหาร
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงเปรียบเสมือนขุมพลังส าหรับการอยู่รอดและการพัฒนา ทั้งส าหรับบุคคล สังคม 
และประเทศชาติโดยรวม 
 จากการศึกษา เอกสาร ต ารา ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารนั้นจะต้องอาศัยความรู้
ความสามารถพร้อมประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเรียงล าดับถึงความส าคัญก่อนหลัง
มีงานอะไรบ้าง ที่จะต้องปฏิบัติ ในขณะเดียวกันควรวางแผนวิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การบริหารการศึกษา จ าเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละยุคสมัยการพัฒนาการบริหารการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเปรียบเสมือนขุมพลังส าหรับการอยู่รอดและการพัฒนา ทั้งส าหรับบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติโดยรวม 
 
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 การบริหารการศึกษา ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานศึกษา เพราะเป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาทั้งระบบในสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่าย 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัย
ทฤษฎีที่เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา ที่นักคิด นักทฤษฎี 
และนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้  
 สมาคมผู้บริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา AASA (American Association of School 
Administrators, pp. 1-12) ได้เสนอกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ 5 ประการ คือ PASCE ประกอบด้วย 
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1. Planning การวางแผน 2. Allocation การแบ่งภาระงาน 3. Stimulation การกระตุ้นการท างาน 4. Coordinating 
การประสานงาน 5. Evaluation การประเมินผลงาน 
 อุบล เพียรพิทักษ์ (2548, หน้า 14) ได้แบ่งงานบริหารสถานศึกษาเป็น 8 งาน ด้วยกัน คือ งานบริหาร
หลักสูตรและ การสอน งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานกิจการนักเรียน 
งานสภาวะผู้น าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน งานด้านการประเมินผลการวิจัย และงานสร้างความ
เชื่อถือจากประชาชน  
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3-5) กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการท า
ให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี 5 ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” 
ดังนี้ คือ  
 P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนด แนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารทีดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร  
 O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ  
 S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
 D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า  
 C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร  
 สมคิด มาวงศ์ (2554, หน้า13) กล่าวว่า กระบวนการบริหารการศึกษา คือ แนวทาง เทคนิค
หรือวิธีการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ  คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การประสานงาน 
การควบคุมงาน การตัดสินใจ การจัดคนเข้าท างาน การจัดสรรทรัพยากร การติดต่อสื่อสาร การประเมินผล 
และการปรับปรุง รวมทั้งการกระตุ้นหรือการจูงใจที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจการบริหาร 
การศึกษาให้ ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นหัวใจหลักของผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบกระบวนการทางการบริหาร และต้องมี 
ทักษะในการใช้กระบวนการทางการบริหารทุกข้ันตอน อย่างมีแนวคิดและความเหมาะสม 
 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ           
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ได้ก าหนดให้ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นผลท าให้การบริหารสถานศึกษามีขอบข่าย
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการมีภาระหน้าที่ 17 อย่าง 2. ด้านการ
บริหารงานงบประมาณมีภาระหน้าที่ 22 อย่าง 3. ด้านการบริหารงานบุคคลมีภาระหน้าที่ 20 อย่าง 
และ 4. ด้านการบริหารทั่วไปมีภาระหน้าที่ 21 อย่าง สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาให้ประสบ
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ความส าเร็จนั้น จะต้องอาศัยทฤษฎีที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน 
การแบ่งภาระงาน การจัดองค์การ การน า การกระตุ้นหรือการจูงใจ การประสานงาน การควบคุม 
การประเมินผลงาน ซึ่งกระบวนการบริหารการศึกษาท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การท าให้งาน
ส าเร็จโดยที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจการบริหาร การศึกษา ให้ประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.1 ขอบข่ำยของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางเกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
เริ่มต้นตั้งแต่งานหลักไปจนถึงงานรองอ่ืน ๆ ซึ่งการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ
สถานศึกษา ซึ่งมีกฎหมายด้านการศึกษามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาไว้ 
ดังนี้กฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545) ได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผล
ท าให้การบริหารสถานศึกษามีขอบข่ายประกอบด้วย 4 ด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหาร
ทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ด้ำนวิชำกำร 
 งานวิชาการเป็นเสมือนทัพหน้าของการบริหารสถานสถานศึกษา เพราะหากจะกล่าวถึง
คุณภาพการศึกษานั้นจะต้องมองไปที่งานวิชาการเป็นหลัก มีหน่วยงาน และนักวิชาการหลายคนให้
ความหมายของงานวิชาการไว้ ดังนี้  
 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 6) กล่าวว่า งานวิชาการ ในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ประกอบด้วยงานหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตร
ท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง ไม่
เน้นการใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียว  
 สมศักดิ์ คงเที่ยง (2545, หน้า 192) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกประเภทที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 
การวางแผน การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล การสอน เพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หน้า 33) ให้แนวคิดว่า งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 ศิริพร เมฆวิทยา (2548, หน้า 30) ได้กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา 
โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผลดี บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 สมศักดิ์ แก้วสม .(2549, หน้า 6) ได้ กล่าวถึง งานวิชาการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามก าหนดไว้ในจุดหมายของการ
พัฒนาผู้เรียน โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ ที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 วิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์.(2549, หน้า 40) กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
โดยใช้กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็นส าคัญ จึงถือเป็นงานหลักของโรงเรียน  
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 25) กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงาน 
โดยการผสมผสานทรัพยากร การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 
 บุญส่ง เจริญศรี (2550, หน้า 16) ได้ให้ความคิดเห็นว่า งานวิชาการโดยสถานศึกษาจะต้อง
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานภาพ และความต้องการของชุมชนและสังคมโดยมีครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 กุลฑรี พิกุลแกม (2551, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการ ไว้ว่างานวิชาการ หมายถึง 
การบริหารโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน 
ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 อนุยา อินทร์มั่ง (2551, หน้า 20) กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานทุกชนิด
ของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง กับการด าเนินการเพ่ือพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 สุริยันต์ คะเณวัน (2551, หน้า 19) กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ควบคุมก ากับติดตาม นิเทศ การจัดหา การผลิตและส่งเสริม 
ซึ่งเป็นกิจกรรมในขอบข่ายงานวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
นักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 29) กล่าวว่า การบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
กับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดท าหลักสูตร
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สถานศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียน เพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
 จากการศึกษาเอกสารต าราด้านวิชา หมายถึง งานวิชาการเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของ 
สถานศึกษาที่ด าเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากรการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นส าคัญตลอดจน การปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนตรงตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร เป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน มีขอบข่ายกว้างขวาง ผู้บริหารโรงเรียนต้องกระจายอ านาจ
ในการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบ ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และ มีประสิทธิภาพที่สุดโดยมุ่ง
ประโยชน์ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคมมี
แนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารต้องใช้
ทั้งความรู้ความสามารถ และศิลปะในงานวิชาการจะต้องปฏิบัติเป็น ภารกิจหลัก ต้องจัดท าและต้อง
ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอน และต้องปรับปรุงพัฒนาให้ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดและ จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ และความส าเร็จของสถานศึกษา 
 2) ด้ำนงบประมำณ 
 งบประมาณเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างมากต่อสถานศึกษา เพราะภารกิจการงานใด ๆ 
ในสถานศึกษาจะต้องขับเคลื่อนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น หากขาดงบประมาณแล้วก็ย่อมที่จะท าให้
สถานศึกษาขาดการพัฒนาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณไว้
หลายคน ดังนี้  
 ส านักงบประมาณ (2545, หน้า 5) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การด าเนินงานด้าน
แผนพัฒนาการศึกษาและค าขอแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร 
การใช้จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมารที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องตามระเบียบทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ทั้ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ตลอดจนติดตามรายงานประเมินผล  
 ทัสนี วงศ์ยืน (2546, หน้า 231-232) คือ การจัดการด าเนินการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับ
ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา
หรือเหตุการณ์ โดยทั่วไปถือหลักการดังนี้ 1. ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือตัวเด็ก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ตรงตามเงือนไข และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 3. ใช้เงินงบประมาณได้ตามก าหนดเวลาในแต่ละงาน/
โครงการ ดังนี้ งบประมาณ งาน/โครงการ ประเภทการจัดซื้อจัดหาหรือผลิตวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียน 
การสอน จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ของทุกปี งบประมาณ งาน/โครงการที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคมของทุกปีงบประมาณ งาน/โครงการที่มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาจะต้องเร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 4. ใช้งบประมาณ ได้ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบ 
การบริหารงบประมาณ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังถูกต้องตามอ านาจอนุมัติจ่ายที่ได้รับมอบหมาย 
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 พุทธา โพธิ์มะฮาด (2548, หน้า 8) ได้กล่าวถึงงานงบประมาณว่าหมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการจัดหาทรัพยากร การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชี และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ รับให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล  
 ศิลป์ชัย อวงตระกูล (2553, หน้า 6) ให้ความหมายว่า งานลบประมาณ หมายถึง การจัดท า 
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ใช้เงิน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การ
บริหารพัสดุ  
 สินทรัพย์ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, หน้า 20) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท า
ข้อมูลทรัพยากร จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา มีการก ากับ 
ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 หน้า 40-41) และ รังสันต์ โยศรีคุณ (2556, หน้า 34) ได้ให้
ความหมายของงานงบประมาณไว้ว่า การงานงบประมาณ หมายถึงการจัดท าแผนที่ออกมาในรูปตัว
เงิน เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีสิทธิภาพ 
 ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ (2546, หน้า 149) ให้ความหมายของงบประมาณว่างบประมาณ 
เป็นแผนการใช้จ่ายของรัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเตรียมแผนงานงบประมาณ ได้แก่ 
การจัดท าขั้นตอน อันประกอบไปด้วย โครงสร้างการบริหาร การท าตารางเวลาและการบริหารการ
ควบคุมงบประมาณ ทั้งนี้ การจัดท าแผนควรค านึงถึงกฎระเบียบ หรือกฎหมาย และปทัสถานทั้งด้าน
การเมืองและนโยบายของรัฐ  
 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. (2546 หน้า 404) ให้ความหมายของงบประมาณว่างบประมาณ 
หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
กล่าวคือรัฐบาลจะเสนอของบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพ่ืออนุมัติด าเนินการต่างๆ
ตามนโยบายของรัฐ  
 ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2548 หน้า 154) ได้ให้ความหมายของงบประมาณไว้ว่า งบประมาณ 
หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในภาครัฐซึ่งประกอบด้วยแผนทางการเงิน และโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่งๆ
ตามที่รัฐบาลได้สัญญาไว้กับรัฐสภา และประชาชนว่าจะใช้เงินภายใต้เงือนไขและแนวทางการ
บริหารงานที่ก าหนดไว้  
 อัจฉริยา วิริยาภิรมย์ (2548 หน้า 174) กล่าวว่างบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกใน
รูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่งแผนนี้จะรวมถึงการคาดคะเนหรือ 
ประมาณการ ด้านบริการ กิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานให้บรรลุตามแผน 
 จากการศึกษาเอกสารต ารา ด้านงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการจัดท า
งบประมาณ การจัดท าบัญชีการจัดท าและเสนอของบประมาณการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานการใช้เงิน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน 
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การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงาน
สามารถน าเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ช่วยสนับสนุน
สถานศึกษาในการด าเนินงานให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
การบริหารการจัดเก็บภาษี การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารเงินคงคลัง การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และกองทุนพิเศษ การบริหาร การประเมินผลการบริหารทรัพย์สินและ
การบริหารพัสดุ เป็นต้นการบริหารงานการคลังรัฐบาล มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิการเมืองของรัฐบาล 
 3) ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
 งานบุคคลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรนั้นเป็นปัจจัยหลักใน 
การบริหารองค์กร งานบุคคลจึงเป็นงานที่ละเอียดอ่อน และมีความส าคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก 
เพราะงานในสถานศึกษาทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนโดยบุคลากร ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของการ
บริหารงานบุคคลไว้หลายคน ดังนี้  
 ธงชัย สันติวงษ์ (2546, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่า งานบุคคล หมายถึง ภารกิจของผู้บริหาร
ทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรเพ่ือให้ปัจจัยด้านบุคลากรขององค์การเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดมาท่ีจะส่งผลส าเร็จ ต่อเป้าหมายขององค์การ 
 ปกรณ์กรกฤช อินทร์มงคล (2550, หน้า 20) ได้ให้ความหมายว่า งานบุคคล หมายถึง กระบวนการ 
ในการบริหารก าลังคนขององค์กร ผ่านทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เป็น
งานที่เกี่ยวกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม ในเดียวกันนั้น 
 พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, หน้า75) ได้สรุปไว้ว่างานด้านบุคคลในสถานศึกษามี
ความส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารองค์กร หากสถานศึกษาใดประกอบไป
ด้วยบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้ความสามารถมี สมรรถนะในงาน
หลักมีคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนั้นมีทั้ง
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 อรทัย แสงทอง (2551, หน้า 25) กล่าวว่างานบุคคล หมายถึงการวางแผนบุคคลและ
อัตราก าลังในการปฏิบัติงานในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม การประเมินผลการท างานเพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียน การสอน
และเพ่ือพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น และรวมถึงการท าโทษทางวินัยตาม
ความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 มาลี สุริยะ (2554, หน้า 10) งานบุคคล หมายถึงการด าเนินการเพ่ือใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานได้แก่ ด้านการจัดบุคลคลเข้าปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
และธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการรักษาระเบียบวินัย ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ  
 ณัฐพร ภูทองเงิน (2555, หน้า 7) กล่าวไว้ว่า งานบุคลากร หมายถึง กระบวนการของผู้บริหารที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พร้อมทั้ง
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ด าเนินการธ ารงรักษาพัฒนาให้บุคลากร มีศักยภาพที่เหมาะสมใน การปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
การท างาน เสริมสร้างหลักประกัน แก่บุคลากรที่ต้องพ้นจากองค์กร และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขในอนาคต มีนักวิชาการชาวต่างชาติได้ให้ความหมายไว้ว่า สตาห์ (Stahl, 1971, p. 25) 
กล่าวว่า งานบุคคล คือ ผลรวมของความเกี่ยวข้องของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ซึ่งมีความแตกต่าง
กันให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุดเพราะการบริหารเป็นวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ 
ฟลิปโป (Flippo, 1971, pp. 4-7) ได้ให้ความหมายของงานบุคคลว่าหมายถึง การวางแผน การจัดองค์กร 
การอ านวยการ การควบคุมเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาให้ค่าตอบแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และการท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งบุคคลขององค์กรเพ่ือบรรลุถึงจุดประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร 
 ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ (2548 หน้า 27) ได้ให้ความหมายของการบริหารบุคคล หมายถึง 
ความเพียรพยายามจัดการให้บุคคลในหน่วยงานทุก ๆ ต าแหน่งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยพยายามท าให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นว่าหน่วยงานของเขมีทางที่จะท าให้เขามีความเจริญก้าวหน้า
ตามจุดมุ่งหมายของเขและขณะเดียวกันผู้บริหารก็พยายามที่จะท าให้จุดประสงค์ของบุคลากรได้
บรรลุผลโดยให้เกิดความกลมกลืนและสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมทั้งความต้องการของบุคลากรและทั้ง
ความต้องการขององค์การหรือสถาบัน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หน้า 51) กล่าวว่า การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่
มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการบริหาร
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 วิชัย โถสุวรรณกิจ (2551 หน้า 2) การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร
ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงาน
ในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา การบ ารุงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบัติงาน  
 วรนารถ แสงมณี (2547 หน้า 2) การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร
ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงาน
ในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน 
 จากการศึกษาเอกสารต าราบริหารงานบุคล หมายถึง ผลรวมของความเกี่ยวข้องของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรการวางแผน การจัดองค์กร การอ านวยการ การควบคุมเกี่ยวกับการสรรหา 
พัฒนาให้ค่าตอบแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งบุคคล ผ่านทาง การวาง 
นโยบายกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เป็นงานที่เกี่ยวกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือให้
ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสมและ
รวมถึงการท าโทษทางวินัยตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสีย ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อการท างาน เสริมสร้างหลักประกันแก่บุคลากรที่ต้องพ้น จากองค์กร และสามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคตการบริหารบุคคลต้องอาศัยหลักประชาธิปไตยมาใช้ โดยเคารพใน
สิทธิหน้าที่ และความสามารถของบุคคล มีความเสมอภาค มีความยุติธรรมมีการส่งเสริมการพัฒนา 
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และให้ขวัญก าลังใจ สนับสนุนให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตลอดทั้งมีการจัดสวัสดิการ 
จัดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติ 
 4) ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
 การบริหารงานทั่วไป เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา เป็นการร่วมกิจกรรม
พ้ืนฐานต่างๆไว้ด้วยกัน มีผู้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไปไว้หลายคน ดังนี้ 
 คู่มือปฏิบัติราชการครู (2557) ระบุว่า บริหารงานทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
ก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณและบริหารงานทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษา ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงาน กิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ 
งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับ  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ ซึ่งคุณครู
ควรที่จะได้รับรู้แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1. การก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ 
2. การเปิดและปิดสถานศึกษา 3. การชักธงชาติ 4. การสอบ 5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษา 7. การลงโทษนักเรียน 8. ความสัมพันธ์
กับชุมชน 9. สิทธิทางการศึกษาส าหรับคนพิการ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของบริหารงาน
ทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้  
 พิสมัย ถีถะแก้ว (2541, หน้า 144) ได้กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไปมีความส าคัญในด้าน
การวางแผนการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนงานในด้านต่างๆ วิเคราะห์สภาพปัญหาในแคนโดลี, 
และคนอ่ืน ๆ (Candoli and et at, 1992, p.151) ได้กล่าวถึงความส าคัญของบริหารงานทั่วไปว่ามี
ความส าคัญ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้ การบริการในการบริหารงาน
อ่ืนให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ เช่น การบริการในการตรวจสุขภาพ การประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
และชุมชนและบราวน์ (Brown, 1998, p. 243)กล่าวว่าความส าคัญของ การบริหารงานทั่วไป หรืองาน
ธุรการในสถานศึกษานั้นสถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือเป็นการบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายหรือตามที่ต้องการงานธุรการในสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนส่วนที่คอย
ประสานงาน หรือคอยสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความราบรื่น 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 64) ได้ก าหนดแนวคิดการบริหารทั่วไปไว้ว่า เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
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ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์การที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ (254, หน้า 37) ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริหารงานทั่วไปเป็นงานที่
มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและ
เป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อสาธารณชนในปีต่อมานั้น  
 บุญจันทร์ จันทร์เจียม (2548, หน้า 23) ได้กล่าวถึง บริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษาว่ามี
ความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้การบริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นยัง
เป็นงานการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
 บงกศ อาษา (2548, หน้า 66) การบริหารทั่วไปเป็นงานที่รวมเอาภารกิจหน้าที่ ที่เห็นว่า
เป็นด้านย่อย ๆ และไม่อาจจะจัดเข้าไว้ในภารกิจหน้าที่หลักใด ๆ ได้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์การที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 บุญเกิด ชาตัน (2551, หน้า 51) การบริหารทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ 
บริหารองค์กร ให้บริการเพ่ือบริหารงานอ่ืน ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลักส านักนโยบายและ แผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ม.ป.ป., หน้า 112) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไปเป็น
งานที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่หลักแต่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาในการให้บริการแก่
หน่วยต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินไปตามจุดหมายที่ต้องการหรือที่ได้วางไว้ 
 จากการศึกษ เอกสารต าราการบริหารทั่วไป หมายถึง การบริหารทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียน
ในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่
โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความส าคัญในด้านการวางแผน การด าเนินงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้การ
บริการในการบริหารงานอ่ืนให้บรรลุผลตามมาตรฐานเป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบ
ระบบงานธุรการ จัดระบบฐานข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการประสานงาน
ร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือให้บริการและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สาธารณชน
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รวมถึงการจัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน การบริหารงานทั้ง 4 ด้านใน
สถานศึกษา 
 
2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. งำนวิจัยในประเทศ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้หลายเรื่องดังนี้ 
 อ านวย มีศรี (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ พบว่า สภาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ประสาน รักพ่วง และคณะ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานด้านบทบาทหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับรายการที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน รองลงมา คือ มีส่วนร่วมรับทราบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนของโรงเรียนส่วนรายการ ที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
จัดท าแผนแม่บทและแผนพัฒนาโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
โรงเรียนด้านบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2539 พบว่าคณะกรรมการโรงเรียนที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการปฏิบัติแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร
โรงเรียนและข้าราชการครูในโรงเรียนมีการปฏิบัติสูงกว่าผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียน
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า
ของโรงเรียน  
 เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของในการบริหารการศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม
และรายด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต าแหน่งและ
ประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน การบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและ รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 วรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ (2553) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยร่วมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์
การสอนมากและครูที่ มีประสบการณ์การสอนน้อยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี.05 
 สามารถ จันหา (2554) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า 1. การมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ 
และด้านบริหารงานบุคคล  
 เสรี หมื่นพล (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอ าเภอ พานทอง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 1. การมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูโรงเรียน 
อ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ ด้านกรบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการ
บริหารงบประมาณและด้านการบริหารบุคคล 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ไม่มีวิทยฐานะ
และมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการบริหารงานครูของโรงเรียนอ าเภอพานทอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของครู โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (P< .05 )  
  วิริยะ อ๋องสุวรรณ (2548) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการบริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน งานด้านวิชาการงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารบุคคล 
และงานด้านบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 แวน วิรุฬห์เลิศ ( 2551 )ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งโดยภาพรวมและทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้แทนทุกกลุ่มท้ังโดยภาพรวมและอีกรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส าหรับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้แทนทุกกลุ่มทั้งโดยภาพรวมและทุกรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 ทศพร ผลทวีนุกูล (2551) ได้ศึกษา ระดับการมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และต่ าที่สุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ธรรณกมล แก้วบ่ (2549) ได้ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมใน การประเมินผล 
และน้อยที่สุดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แต่จะมีปัญหาในเรื่องขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีชัดเจน แต่โดยรวมทุกด้านมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สุวิมล มาสุข (2553) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารและครูมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้านได้ ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แต่ด้านการบริหารงบประมาณมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 นฤมล พอดี (2549) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริหารงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปรากฏดังนี้ 
 Smith (1971) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนใน การวางแผน
และการพัฒนามหาวิทยาลัยมลรัฐมิซิแกน พบว่า สมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
และประชาชน มีความต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง  ๆ อันจะท าให้เกิดผล
ส าเร็จในการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนจากประชาชนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ  
ที่ทางโรงเรียนด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว โดยคณะกรรมการไม่ได้รู้เห็น คณะกรรมการโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียนเห็นพ้องต้องกันว่า โรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมหากมีคณะกรรมการ
ดังกล่าวเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 Bruce (1972) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า ความคาดหวังของโรงเรียนที่จะเกี่ยวข้องกับชุมชนสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน 
 Jennings (1980) ได้ศึกษาในรัฐอาริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จากผลการวิจัยพบว่า 
กรรมการโรงเรียนมีความรู้ด้านระบบการบริหารงานของโรงเรียนไม่เพียงพอ ขาดเหตุผลที่ดี ในการตัดสินใจ 
จึงท าให้การประชุมก าหนดนโยบายไม่ประสบผลส าเร็จ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น จึงไม่พัฒนา
เท่าท่ีควร 
 Harold (1983) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อ านาจบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน ในการบริหาร
การศึกษาระดับท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการก าหนด
นโยบายและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของท้องถิ่น 
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 Inman-Freitas, Deborah (1991) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนชนบทปัญหาและแนวทางแก้ไขมีดังนี้ 1) ปัญหารายรับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการ
หมุนเวียนเงินสด ซึ่งเกิดจาก 2 เหตุผลหลัก คือ การได้รับเงินช่วยเหลือ 30% จากรัฐหลังจากสิ้น
งบประมาณและการได้รับกองทุนมา 2) การอนุมัติงบประมาณล่าช้าท าให้ไม่ทราบว่าจะได้รับ
งบประมาณเท่าไรท าให้ต้องมีการปรับงบประมาณเสมอ ๆ 3) ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 10-20% ทุกปีขณะที่
รายรับเพ่ิม 2-4% 4) ค่าใช้จ่ายหลายรายการเป็นงบที่เพ่ิมขึ้นมาก เช่น ค่าใช้จ่ายการศึกษาพิเศษ 
ต้นทุนค่าประกันสุขภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่เพราะการออกกฎหมายใหม่ๆเป็นต้น 5) การจัดการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งต าราและอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา ค่าจ้างเพ่ือให้ครูอยู่ท างานต่อไป 
หลายโรงเรียนได้รับงบประมาณไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถจัดให้มีโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพได้ 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กล่าวมาข้างข้นพอสรุปได้ว่า
คณะกรรมการศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส่วนมากยังมีการปฏิบัติงานจริงตามหน้าที่และเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนค่อนข้างน้อย 
ในขณะที่มีความต้องการจะปฏิบัติงานและเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานมาก เกือบทุกด้านผล
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงตามบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมใน การบริหารงานโรงเรียน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีอายุแตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้าน
จะแตกต่างกัน ถึงแม้ว่ารัฐและหน่วยงานทางการศึกษาจะให้ความส าคัญ ต่อคณะกรรมการมากโดยการ
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ไว้ แต่การด าเนินงานในปัจจุบันก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยโดยท าการค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าความรู้มาเป็นข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
และระเบียบ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้อง ขอค าแนะน าและความเห็นชอบในการจัดท าโครงร่างงานวิจัยรับข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ น าเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัยจากคณะ ศึกษา
ศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และน าไปทดลองกับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try out) จ านวน 8 โรงเรียน 32 คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่ สร้างขึ้นไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการ
ผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือขออนุมัติ
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัยซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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 ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 123 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่ำง  
 ผู้วิจัยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เทคนิควิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยเปิดตาราง 
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพ่ือสุ่มตัวอย่าง ได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 
97 โรงเรียน 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 2) ครู 1 คน 3) 
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 388 คน ดังตารางที ่3.1 
 
ตำรำงที ่3.1 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครู และผู้แทนคณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  
 

 
 

โรงเรียน 
 

 
 

ประชำกร 

 
 

กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้ให้ข้อมูล  
 
 
รวม 
 ผู้อ

 ำน
วย

กำ
ร

โร
งเร

ียน
 

(1
) 

คร
ู 

( 1
 ) 

ผู้แ
ทน

คณ
ะ 

กร
รม

กำ
ร 

สถ
ำน

ศึก
ษำ

 
 ( 

2 
) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2 2 2 2 4 8 
ขนาดใหญ ่ 7 6 6 6 12 24 
ขนาดกลาง 68 53 53 53 106 212 
ขนาดเล็ก 46 36 36 36 72 144 

รวม 123 97 97 97 194 388 
 
 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน 
และขนาดของสถานศึกษา 
 2. ตัวแปรต้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามแนวคิดของโคเฮนและ
อัพฮอฟฟ์  
  2.1 การส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  2.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
  2.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
  2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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 3. ตัวแปรตาม การบริหารสถานศึกษา  
  3.1 ด้านวิชาการ 
  3.2 ด้านงบประมาณ 
  3.3 ด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา เอกสารหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และการบริหารสถานศึกษา จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 
โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าIOC = 1.00 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับประชากร
ผู้ให้ข้อมูลในสถานศึกษาจ านวน 8 โรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้ข้อมูล จ านวน 32 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .959 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึง คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผ่าน
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการตอบ
แบบสอบถามจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ -
ราชวิทยาลัย ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท าวิจัย 
  2.2 ผูวิจัยน าหนังสือพรอมทั้งแบบสอบถามสงถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 388 ฉบับ และได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจ านวน 388 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
  2.3 ผูวิจัยเดินทางตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองในระหวางเดือนมีนาคม 
2558 ถึง พฤษภาคม 2558 แลวน ามาวิเคราะห์ 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 
และตัวแทนคณะกรรมการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 
เขต 2 โดยการแยกการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย เมื่อได้รับข้อมูลกลับคืนมา 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมารวบรวมเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วจัด
ระเบียบข้อมูล 
 2. ลงรหัสในแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ ค านวณ
ค่าทางสถิติ  
 สถิติที่ใช้ส ำหรับกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน
และผู้แทนคณะกรรมการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยการแยกการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือในการวิจัยเมื่อได้รับข้อมูลกลับคืนมา 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมารวบรวมแล้วจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสในแบบสอบถามท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าทางสถิติ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ในตอนที่ 2 และ 3 ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scales) 
ของไลเคิร์ท (Likert) (Rensis Likert, 1961, p. 161) และได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหารสถานศึกษา 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ4 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา /การบริหารสถานศึกษา

อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหารสถานศึกษาอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา /การบริหารสถานศึกษา 

อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน  
 ระดับ 1 หมายถึง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหารสถานศึกษา 

น้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
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 การพิจารณาขอบเขตค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล โดยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) (John W.Be, 1970, p.190) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหาร

สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหาร

สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหาร 

สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหาร 

สถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/การบริหาร 

สถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
 3. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมนครปฐม เขต 2” 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 97 โรงเรียน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 2) ครู 1 คน 3) ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 388 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 388 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งน ามาวิเคราะห์
และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยได้ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)            
ในการวิเคราะห์แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม    
เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  
 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์ 
การถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis) 
 ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สถำนภำพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน ประสบการณ์ใน
การท างานและรายได้ต่อเดือน ซึ่งวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าความถี่ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 แสดงค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) สถำนภำพและข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
                           ข้อมูลทั่วไป           จ ำนวน             ร้อยละ 
1. เพศ       
 ชาย                                                 179                46.1 
 หญิง                                              209              53.9     
                                   รวม                  388                 100.00 
2. อายุ 
  20 – 25  ปี                                  9                    2.3 
    26 – 30 ปี                                     21                     5.4 
     31 – 35 ปี                                 62                     16.0 
    36 – 40 ปี                                     55                     14.2 
   41 ปีขึ้นไป                                        241                    62.1  
                             รวม                       388                  100.00 
3. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี                                   143                   36.9 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                         154                   39.7 
    สูงกว่าปริญญาตรี                                90                     23.2 
                               รวม                    388                   100.00 

                              ข้อมูลทั่วไป        จ ำนวน          ร้อยละ 
4. ต าแหน่งในปัจจุบัน 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน                                 97                     25.0 
 ผู้แทนครู                                            97                     25.0 
      ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา               194                    50.0 
                              รวม                       388                   100.00 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
     น้อยกว่า  5 ปี                        75                     19.3 
      5 - 10   ปี                                     124                    32.0 
  11 – 15 ปี                                         47                     12.1 
    16 – 20 ปี                                        41                     10.6 
  21 ปีขึ้นไป                                        101                   26.0 
                      รวม                   388                  100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.9 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1   
 เมื่อพิจารณาตามอายุอายุระหว่าง 41 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 
รองลงมาอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.2 อายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 อายุระหว่าง 20-25 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 และสูงกว่าปริญญาตรี 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.2 ตามล าดับ 
 ต าแหน่งในปัจจุบันมากที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมา คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนซึ่งมีจ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ตามล าดับ 
 ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5-10 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 รองลงมา คือ ช่วง 21 ปีขึ้นไป จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.3 ช่วง11-15 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และน้อยที่สุดคือ 16-20 ปี 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  
 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดังตารางที่ 4.2 
 
ตำรำงท่ี 4.2 ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 โดย
ภำพรวม 

 
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ          �̅�         S.D.    ระดับควำมคิดเห็น 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1)        3.97        .83         มาก 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2)      3.96       .83         มาก 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  (X3)        4.00        .81         มาก 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4)     3.95        .84         มาก 
                                  รวม                 3.97         .77          มำก 
  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D.=.77) เมื่อพิจารณา



69 

เป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = .81) 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D. = .83) และการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D. = .83) และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95, S.D. = .84 ) ตามล าดับ 
 
ตำรำงที่ 4.3 ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำน
กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 

 
กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (X1) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

4.05 .97 มาก 

2. มีส่วนร่วมท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) 3.84 .90 มาก 

3. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 3.97 .97 มาก 

4. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 3.96 .97 มาก 

5. ในการส่งเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 4.05 .97 มาก 
รวม 3.95 .78 มำก 

 
  จากตารางที่ 4.3 พบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D. = .83 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาและในการส่งเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.05,  
S.D. = .97) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับมาก (x̅ = 
3.97, S.D. = .97) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) อยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 3.84  S.D. = .90 )  
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ตำรำงท่ี 4.4 ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร 

 
กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร (X2) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อม โดยทั่วไปของสถานศึกษา 

3.95 .94 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้ได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ 

4.00 .98 มาก 

3. มีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 3.86 1.0 มาก 

4. มีการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

4.04 .93 มาก 

5. ติดต่อประสานงานและประสานประโยชน์จากหน่วยงาน
อ่ืนให้กับสถานศึกษา 

3.95 .94  

รวม 3.95 .94 มำก 
 
   จากตารางที่ 4.4 พบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95, S.D. = .94) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาอย่าง
เพียงพออยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = .93) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = .98) และน้อยที่สุด คือ มีการ จัดตั้ง
เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.86, S.D. = 1.0 )  
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ตำรำงท่ี 4.5 ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับ กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

 
กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อ
ชุมชนและสาธารณชน 

4.02 .98 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้า
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

4.01 .83 มาก 

3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของสถานศึกษา 

4.03 .90 มาก 

4. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

3.99 .94 มาก 

5. มีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง 

3.96 .94  

รวม 4.00 .81 มำก 
 
   จากตารางที่ 4.5 พบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = .81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03, S.D. =.90) รองลงมา มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
ต่อชุมชนและสาธารณชนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D. = .98) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนรับผิดชอบผลที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D. = .94 ) 
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ตำรำงที่ 4.6 ค่ำเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรประเมินผล 

 
กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (X4) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา
ในด้านต่าง ๆ 

3.96 .93 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3.37 .97 มาก 

3. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 

3.91 .96 มาก 

4. ติดตาม ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

3.96 .95 มาก 

5. ประสานงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา 

3.96 .97 มาก 

รวม 3.95 .84 มำก 
 
   จากตรารางที่ 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95, S.D. = .84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 3.97, S.D. = .97) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D. = .93) และน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.91, S.D. = .96)  
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   ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครปฐม เขต 2 
   ในการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดังตาราง 4.7 
 
ตำรำงท่ี 4.7 ค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัด

ส ำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 โดยภำพรวม 
 

กำรบริหำรสถำนศึกษำ (x̅) (S.D.) ระดับ 
1. ด้านวิชาการ (Y1) 3.91  .82 มาก 
2. ด้านงบประมาณ (Y2) 3.92 .80 มาก 

3. ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) 3.94 .86 มาก 

4. ด้านการบริหารทั่วไป (Y4) 4.02 .86 มาก 

รวม 3.95 .78 มำก 
 
   จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95,  
S.D. = .78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการบริหารทั่วไป (x̅ = 4.02, S.D. = .86) 
รองลงมา คือ ด้านบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.94, S.D. = .86) ด้านงบประมาณอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.92, S.D. = .80) และ ที่น้อยที่สุด คือ ด้านวิชาการ (x̅ = 3.91, S.D. =.82 ) 
ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 4.8 ค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรบริหำร สถำนศึกษำของ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนวิชำกำร (Y1) 

 
ด้ำนวิชำกำร (Y1) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

3.95 .93 มาก 

2. สนับสนุนในการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ก าหนดการสอนและแผนการสอน 

3.82 .91 มาก 

3. สนับสนุนและร่วมกันแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ 

3.97 .90 มาก 

4. ส่งเสริมการจัดท าสาระหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสังคม 

3.97 .90 มาก 

5. สนับสนุนให้มีการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

3.91 .96 มาก 

รวม 3.91 .82 มำก 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
(x̅ = 3.91, S.D. = .82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนและร่วมกัน
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนโดยมีการประชุมปรึกษาหารืออยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D. = .90) 
รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 3.95, S.D. = .93) และน้อยที่สุด คือ สนับสนุนใน
การจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการก าหนดการสอนและแผนการสอนอยู่ในระดับมาก (x̅ =  3.82, 
S.D. =.91 ) 
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ตำรำงท่ี 4.9 ค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และระดับกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนงบประมำณ (Y2)  

 
ด้ำนงบประมำณ (Y2) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. สนับสนุนการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และการวางแผน 
ด้านงบประมาณ 

3.93 .90 มาก 

2. การด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.89 .94 มาก 

3. สนับสนุนให้มีการจัดหาทุนการศึกษาและอุปกรณ์การ
เรียนให้กับนักเรียน 

3.96 .91 มาก 

4. สนับสนุนการตั้งงบประมาณและจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน 

3.93 .96 มาก 

5. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรจากองค์กรและสถาบัน
ต่างๆในชุมชน และสังคม เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.91 .93 มาก 

รวม 3.92 .80 มำก 
 

   จากตารางที่ 4.9 พบว่า การบริหารสถานศึกษา ด้านงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅= 3.92, S.D.=.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สนับสนุนให้มีการจัดหา
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D. = .91) รองลงมา 
คือ สนับสนุนการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและการวางแผนด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93, 
S.D. =.90) และน้อยที่สุด คือ การด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีส่วนร่วมใน
การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89, S.D. =.94)  
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ตำรำงท่ี 4.10 ค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล (Y3) 

 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล (Y3) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. สนับสนุนก าหนดนโยบายและการวางแผนอัตราก าลัง
ของสถานศึกษา 

3.90 1.04 มาก 

2. ส่งเสริมการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษาและให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.91 .97 มาก 

3. สนับสนุนให้บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน 

4.01 .96 มาก 

4. ส่งเสริมการให้ขวัญและก าลังใจอีกทั้งมีการยกย่องเชิดชู
เกียนติแก่คร ูและบุคลากรอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

3.99 .90 มาก 

5. สนับสนุนให้มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

3.94 .99 มาก 

รวม 3.94 .86 มำก 
 

   จากตารางที่ 4.10 พบว่า การบริหารสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.94, S.D. = .86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สนับสนุนให้
บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน อยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.01, S.D. = .96 ) รองลงมา คือ ส่งเสริมการให้ขวัญและก าลังใจอีกทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู 
และบุคลากรอ่ืนๆของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅ =  3.99, S.D. = .90) และน้อยที่สุด คือ สนับสนุน
ก าหนดนโยบายและการวางแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.90, S.D. = 1.04) 
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ตำรำงท่ี 4.11 ค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป (Y4)  

 
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป (Y4) (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. ส่งเสริมให้มีการก าหนดวางแผนการใช้อาคารสถานที่
และปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา 

4.00 .96 มาก 

2. สนับสนุนการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

4.04 .96 มาก 

3. สนับสนุนให้มีการควบคุมดูแลความประพฤติและ
ระเบียบวินัยของนักเรียน 

4.02 .93 มาก 

4. สนับสนุนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่อ านวย
ความสะดวกและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

4.02 .97 มาก 

5. สนับสนุนให้มีการระดมความร่วมมือในชุมชนเพ่ือจัด
การศึกษา 

4.05 .96 มาก 

รวม 4.02 .86 มำก 
 

   จากตารางที ่4.11 พบว่า การบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D. = .86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสนับสนุนให้มี
การระดมความร่วมมือในชุมชนเพ่ือจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05, S.D. = .96) รองลงมา 
คือ สนับสนุนการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก   
(x̅ = 4.04, S.D. =.96) และน้อยที่สุด คือ ส่งเสริมให้มีการก าหนดวางแผนการใช้อาคารสถานที่และ
ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = .96) 
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 ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมนครปฐม เขต 2 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation 
coefficient) ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.12 
 
ตำรำงท่ี 4.12 แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่

ส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐมนครปฐม เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน 

 
 X1 X2 X3 X4 (Xtot) (Ytot) VIF 

X1 1      5.052 
X2 .865** 1     4.984 
X3 .815** .833** 1    5.007 
X4 .834** .812** .865** 1   5.005 

(Xtot) .938** .937** .936** 937**    
(Ytot) .766** .742** .749** .751**    

 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา       
(X tot) กับการบริหารสถานศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกัน (rx y = 751) มีค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่
ในระดับที่เชื่อถือได้สูง โดย (X 1) =5.052 (X 2) = 4.984 (X 3) = 5.007 (X 4) =5.005 ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือค่า VIF ไม่เกิน 5.3 ทุกด้าน เพราะค่า VIF ที่สูงมาก (มีค่าสูงสุดเท่ากับ 10) 
แสดงว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุมากในกลุ่มตัวแปรต้น เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าVIF ต้องไม่เกิน 5.3 
(อ้างใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, หน้า 277 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจ าแนกรายด้าน [X1)(X2)(X3)(X4)] กับการบริหารสถานศึกษา (Ytot) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน 
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 ตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis)  
 จากความสัมพันธ์ที่ปรากฏ ดังตารางที่ 4.12 สามารถวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณปกติแบบ 
(Enter multiple regression analysis) โดยพิจารณาตัวแปรที่เข้าสมการดังนี้ 
 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พิจารณาตามตัวแปรที่เข้าสมการ
ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม (Ytot)      
มีรายละเอียดตามตารางที่ 4.13 
 
ตำรำงท่ี 4.13 กำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำร

สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2            
โดยภำพรวม (Ytot) 

 
แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 152.352 1 152.352 698.013 .000 ** 
Residual 84.250 386 .218   

Total 236.602 387    
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   .802 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)    .644 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) .643 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) .46719 
 
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

 
ตัวแปรพยำกรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

 𝛽 Std.Error Beta   
ค่าคงที ่(Constant) .755 .123  6.121 .000** 
การมีส่ วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาโดย
ภาพรวม (Xtot) 

.805 .030 .802 
 

26.420 .000** 



80 

 จากตารางที ่4.13 ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยภาพรวม (X tot) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) .802 ประสิทธิภาพใน
การท านาย (R Squares) เท่ากับ .644 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ส่งผลต่อการบริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม สามารถ
ท านายการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 64.4 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว 
(Adjusted R Squares) เท่ากับ .643 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) 
เท่ากับ .46719 ในลักษณะนี้แสดงว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวม (X tot) 
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถ
เขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้  
 
 (Y tot) = .755 + .805 (X tot) 
 
ตำรำงท่ี 4.14 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคุณของกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนวิชำกำร (Y1) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 138.724 1 138.724 547.081 .000 

Residual 97.878 383 .254   
Total 236.602 387    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   .766 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)    .586 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) .585 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) .50356 
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ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
 

ตัวแปรพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficient 

 
t 

 
Sig 

𝛽 Std.Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant)   .677 .141  4.799 .000 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) .320 .073 .322 4.387 .000 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) .077 .073 .078 1.069 .286 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) .127 .074 .169 2.319 .021 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) .245 .072 .248 3.391 .001 
  
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือการมีส่วนในการตัดสินใจ (X1) 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .766 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares) เท่ากับ .586 หมายถึง 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน สามารถท านายการบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ (Y1) ได้ร้อยละ 58.6  
ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) เท่ากับ.585 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการท านาย (Standard error) เท่ากับ .50356 ในลักษณะนี้แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4 ) ส่งผลต่อ ด้านวิชาการ (Y1) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้  
 

 (Y1) = .677 + .320 (X 1) + .077(X 2) + .127(X 3) + .245(X 4)  
 

ตำรำงท่ี 4.15 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคุณของกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนงบประมำณ (Y2) 

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 130.414 1 138.414 474.064 .000 

Residual 106.188 386 .275   
Total 236.602 387    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   .742 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)    .551 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) .550 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) .52450 
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ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
 

ตัวแปรพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficient 

 
t 

 
Sig 

𝛽 Std.Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant)   .802 .137  5.833 .000 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) .245 .071 .254 3.451 .001 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) .257 .071 .266 3.637 .000 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) .077 .072 .078 1.060 .290 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) .209 .070 .218 2.972 .003 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ คือ การมีส่วนในการตัดสินใจ(X1) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .742 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares) เท่ากับ .551 
หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ทั้ง4 ด้าน สามารถท านายการบริหารสถานศึกษา ด้านงบประมาณ (Y2) ได้ร้อยละ 
55.1 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) เท่ากับ .550 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากับ .52450 ในลักษณะนี้แสดงว่า การมีส่วนใน
การตัดสินใจ (X1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4)  
ส่งผลต่อด้านงบประมาณ (Y2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ
วิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้  
 

(Y2) = .802 + .245 (X 1) + .257(X 2) + .077(X 3) + .209(X 4)  
 
ตำรำงท่ี 4.16 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคุณของกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล (Y3) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 132.611 1 132.611 492.231 .000 
Residual 103.991 386 .269   
Total 236.602 387    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   .749 
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 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)    .560 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) .559 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) .51905 
 
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 

 
ตัวแปรพยำกรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficient 

 
t 

 
Sig 

𝛽 Std.Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant)   .591 .150  3.936 .000 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) .345 .078 .331 4.441 .000 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) .091 .077 .087 1.179 .239 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) .231 .079 .217 2.924 .004 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) .178 .077 .172 2.314 .021 
  
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ คือ การมีส่วนในการตัดสินใจ (X1) 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .749 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares) เท่ากับ .560 
หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน สามารถท านายการบริหารสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) ได้ร้อยละ 
56.0 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) เท่ากับ .559 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากับ .51905 ในลักษณะนี้แสดงว่า การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (X1) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4)  
ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล (Y3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนในรูป
สมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้  
 

 (Y3) = .591 + .345 (X 1) + .091(X 2) + .231(X 3) + .178(X 4)  
 
 

 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 4.17 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคุณของกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป (Y4) 
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แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 133.381 1 133.381 498.785 .000 
Residual 103.221 386 .267   

Total 236.602 387    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   .751 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)    .564 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Squares) .563 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) .51712 
 

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
 

ตัวแปรพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficient 

 
t 

 
Sig 

𝛽 Std.Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant)   .946 .164  5.761 .000 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) .244 .085 .236 2.875 .004 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (X2) .101 .084 .098 1.195 .233 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) .315 .086 .298 3.650 .000 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) .114 .084 .111 1.362 .174 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ คือ การมีส่วนในการตัดสินใจ (X1) 
และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .751 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares) เท่ากับ .564 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน สามารถท านาย
การบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป (Y4) ได้ร้อยละ 56.4 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว 
(Adjusted R Squares) เท่ากับ .563 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) 
เท่ากับ .51712 ในลักษณะนี้แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(X3) ส่งผลต่อการบริหารทั่วไป (Y4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ
วิเคราะห์การถดถ้อยได้ ดังนี้  
 (Y4) = .946 + .244 (X 1) + .101(X 2) + .315(X 3) + .114(X 4)  
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis) สามารถสรุป
เป็นแผนภูมิที่ 4.1  
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1. ว ชาการ ( ิ       Y1) 

(Ytot)   (X1 )   (X 2) 

                    (X3)    (X 4) 

 

2. งบประมาณ 

(Ytot)         (X1 )    (X 2 ) 

                    (X  3)    (X 4) 

  

                                 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

    

            (X  3) (X 4) 

 

 

3.งานบ คคล (    ุ     Y3) 

(Ytot)         (X1 )    (X 2 ) 

                               (X  3)     (X 4) 

 

 
4. บร หารท  วไป (  ิ    ั่     Y4) 

(Ytot)         (X1 )    (X 2 ) 

                    (X  3)   (X 4) 

 

 

 

4. การม ส วนร วมในการ    ี ่   ่       
ประเม นผล     ิ     (X4) 
(Y1)𝛽(X4(tot)) = .245 

(Y2𝛽(X4tot))   = .209 

(Y3𝛽(X4(tot))  = .178 

(Y4𝛽(X4(tot))  = . 114 

 

 

 
        การมีส่วนร่วมของ 
         คณะกรรมการ 
         สถานศึกษา (Xtot) 
          
 
 

                                         
1.การมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ (X1)  
(Y1)𝛽(X1(tot)) = .320 
(Y2)𝛽(X1(tot)) = .245 
(Y3)𝛽(X1(tot)) = .345 
(Y4)𝛽(X1(tot)) = .244      
 
 
 
2. การมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติการ (X2) 
(Y1)𝛽(X2(tot)) = .077 
(Y2)𝛽(X2(tot)) = .257 
(Y3)𝛽(X2(tot)) = .091 
(Y4)𝛽(X2(tot)) = .101 
 
 
   
      
 
 

       หมายถึง ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
 𝛽       หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 

แผนภูมิที่ 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

การบร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ  นท       ิ        ึ    ั  ั      ั        ื้  ี่
ประถมศ กษานครปฐม เขต       ึ              2 

        (Ytot)  (Xtot) 

 

 

3. การม ส วนร วมใน    ี ่   ่    
ผลประโยชน           ์ (X3) 

(Y1)𝛽(X3(tot)) = .127 
(Y2)𝛽(X3(tot)) = .077 
(Y3)𝛽(X3(tot)) = .231 
(Y4)𝛽(X3(tot)) = .351 
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สถานศึกษาโดยภาพรวม (Xtot) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถท านาย การบริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 64.4 ดังสมการวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 
 (Ytot) = .755 + .805 (Xtot) 
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านวิชาการ (Y1) ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ (X2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4)  
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สามารถท านาย การบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ (Y1) ได้ร้อยละ 58.6 
ดังสมการวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 
 (Y1) = .677+ .320 (X1) + .077 (X2) + .127 (X3) + .245 (X4) 
 3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านงบประมาณ (Y2) ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ การมีส่วนในการตัดสินใจ (X1) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ (X2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์(X 3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สามารถท านาย การบริหารสถานศึกษาด้านงบประมาณ (Y2) ได้ร้อยละ 
55.1 ดังสมการวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 
 (Y2) = .802+ .245 (X1) + .257 (X 2) + .077 (X3) + .209 (X4) 
 4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ การมีส่วนในการตัดสินใจ (X1) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ (X2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4 ) 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สามารถท านาย การบริหารสถานศึกษาด้านบริหารงานบุคคล (Y3) 
ได้ร้อยละ 56.0 ดังสมการวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 
 (Y3) = .591+ .345 (X1) + .091 (X2) + .231 (X3) + .178 (X4) 
 5. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ด้านการบริหารทั่วไป (Y4) ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ได้แก่ การมีส่วนในการตัดสินใจ (X1) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ (X2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถท านาย การบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทั่วไป (Y4)     
ได้ร้อยละ 56.4 ดังสมการวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 
 (Y4) = .946+ .244 (X1) + .101 (X2) + .315 (X3) + .114 (X4)   
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนามีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2) เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 97 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์เครื่องมือครั้งนี้ คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามลักษณะของการมีส่วนร่วมของ
โคเฮนและฮัพฮอฟ (Cohen & Uphoff) และการบริหารสถานศึกษาระบุไว้ในมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามครบตามจ านวน 388 ฉบับ หาคุณภาพเครื่องมือ
โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00 และตรวจสอบความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาลได้ค่าความเชื่อมั่น .959 ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายระดับความคิดเห็น 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานได้ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน          
ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษานครปฐม เขต 2” สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นส าคัญตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลตามล าดับ 
 2. การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านงบประมาณด้านวิชาการ 
 3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 2 เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการบริหารทั่วไปรองลงมา คือ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนด้านที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ด้านวิชาการ 
 
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (Xtot) พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่1 แสดงว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญ
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงเห็นความส าคัญมากที่สุดดังแสดงในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในประชาชนและ
องค์กรภายนอกได้รับรู้และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบเพ่ือ
เสริมสร้างให้สถานศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนซึ่งสอดคล้องกับสามารถ จันหา (2553) เรื่อง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่
พิเศษเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า            
1. การมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
เขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง ทศพร  ผลทวีนุกูล (2551) เรื่องระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และต่ าที่สุด 
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ สอดคล้องกับ แวน วิรุฬห์เลิศ (2551) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากเรื่องการวิจัยเรื่อง
สภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 1 
คณะกรรมการโรงเรียนภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางซึ่งขัดแย้งกันและสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฏีของ ยุธณา แดงนุ้ย (2551) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในแผนงานด้านต่าง ๆ จากแผนพัฒนาโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen 
and Uphoff, 1980, p. 219-222 อ้างถึงใน เมตต์ เมตตการุณ์จิต, 2553, หน้า 25-29) ได้ให้ความหมายว่า
เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวัตถุ ด้านสังคม หรือประโยชน์ส่วนบุคคล และ (ธวัช  เสือทรงศิล, 
2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefit) หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการนั้น
เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ผู้ปกครองย่อมต้องได้รับประโยชน์ด้วยทั้งในแง่วัตถุและจิตใจโดยทุกคน
ได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน 
 2. การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2พบว่า (Ytot) พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2 แสดงว่ามีระดับอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับมากที่สุดคือ ด้านการบริหารทั่วไป (Y4) ที่เป็นเช่นนี้
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อาจเป็นเพราะในสถานศึกษาระดมและขอความร่วมมือจากชุมชนให้ชุมชนเข้ ามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ดูแลความปลอดภัยและยังช่วยเหลือใน            
การจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัย เบญจรงค์ 
แสงสุกวาว (2551 )เรื่องการมีส่วนร่วมของในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับวรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ (2553) งานวิจัยเรื่อง
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยร่วมและรายด้านอยู่ในระดับมากการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ เสรี หมื่นพล (2550) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมการบริหารงานของ
ครูในโรงเรียนอ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าโดยรวมและราย
ด้านทุกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (P< .05 )และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ พิสมัย            
ถีถะแก้ว (2541, หน้า 144) ได้กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไปมีความส าคัญในด้านการวางแผนการ
ด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์สภาพปัญหาในแคนโดลี  และคนอ่ืน ๆ 
(Candoli and et at, 1992, p. 151) ได้กล่าวถึงความส าคัญของบริหารงานทั่วไปว่ามีความส าคัญ 
เพราะเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้การบริการในการบริหารงานอ่ืนให้บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ เช่น การบริการในการตรวจสุขภาพการประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
และบราวน์ (Brown, 1998, p. 243) กล่าวว่าความส าคัญของการบริหารงานทั่วไปหรืองานธุรการ              
ในสถานศึกษานั้นสถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือเป็นการบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายหรือตามที่ต้องการงานธุรการในสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนส่วนที่คอย
ประสานงานหรือคอยสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดด้วย              
ความราบรื่น 
 3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3ของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า
โดยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (X2) กับด้านการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X3) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) มีอิทธิพลต่อด้านวิชาการ (Y1) 
ด้านงบประมาณ (Y2) ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) ด้านการบริหารทั่วไป (Y4) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การมีส่วนร่วมทุกด้านเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการบริหารในสถานศึกษา  ซึ่งการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน เน้นการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรหลายฝ่ายมีการ
กระจายอ านาจจากผู้บริหารไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ ทุกคนมีความส าคัญต่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
สอดคล้องกับสุวิมล  มาสุข (2553) งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 พบว่า
ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้านได้ 
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ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แต่ด้านการบริหาร
งบประมาณมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับนฤมล  
พอดี (2549) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริหารงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับอ านวย มีศรี (2548) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
มีอ านาจในการท านายการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความ
สนใจในการเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน องค์กรเอกชนต่าง ๆ 
และกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาเพ่ือให้มีอิสระในการบริหารและการจัดการ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาตนเองตามธรรมชาติของผู้เรียนและเต็มตามศักยภาพ และได้
ก าหนดให้สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องสร้างความเข้าใจให้ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนา
การศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน 
อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดารประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมากส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด โดยประชาชนทุกภาคส่วน สร้ างช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบายที่ต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาก ากับ
การด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย 
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหาสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ในสถานศึกษา
เอกชน หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 หรือในเขตพ้ืนที่การศกึษาเขตอ่ืน ๆ  
 3) ควรศึกษาปัจจัยหรือแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 
หรือในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืน ๆ 
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แบบสอบถำมเครื่องมือกำรวิจัย 
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

  
เรียน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
จัดท าวิทยานิพนธ์เรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
สังกดั  ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่ายิ่ง
นักต่อการวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านจะให้ไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ถือถือเป็นความลับและขอรับรองว่า
ไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อการปฏิบัติงานหรือต่อสถานศึกษาของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ความ
กรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

 แบบสอบถามฉบับนี้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู และผู้แทนคณะกรรมการใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เป็นผู้ให้ข้อมูล แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ค ำชี้แจง ในการตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
      ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครู 
      ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  
 
 
 

นางวราภรณ์  อินต๊ะปัญญา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
คณะ  กรรมการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           

  1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                (  ) ชาย                                (  ) หญิง 
 
  2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           (  )  20 – 25 ปี         (  )  26 – 30 ปี       (  )  31 – 35 ปี  
     
           (  )  36 – 40 ปี          (  )  41 ขึ้นไป 
 
 3. วุฒิการศึกษา 
         (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี          (  ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า         (  ) สูงกว่า
ปริญญาตรี 

 
 4. ต าแหน่งปัจจุบัน 
        (  ) ผู้อ านวยการสถานศึกษา        (  ) ผู้แทนครู     (   ) ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 5. ระยะเวลาในการท างาน 
        (  ) น้อยกว่า 5 ปี                  (  ) 5 – 10 ปี       (  )  11 – 15   ปี 
       
        (  ) 16 – 20  ปี                    (  ) 21  ปีขึ้นไป 
 
 6. รายได้ต่อเดือน 
      (  ) 5,000  -  8,000  บาท     (  ) 9,000  -  12,000  บาท    (  ) 13,000  -   
16,000  บาท 
 
      (  ) 17,000 – 21,000  บาท    (  ) 22,000  ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าเป็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษามีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ดังนี้ 

5   หมายถึง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ 
1  หมายถึง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

ระดับความคิดเห็น  
มำกที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

     กำรมสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรว่มในการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
     

2 มีส่วนร่วมท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนกล
ยุทธ์ ) 

     

3 มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศนของ
สถานศึกษา 

     

4 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตักิาร      
5 ในการส่งเสริมคณุภาพการจัดกจิกรรมของ

สถานศึกษา 
     

       กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร 
6 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสถานศึกษา 
     

7 มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้
ได้รับโอกาสในการเรยีนรู ้

     

8 มีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน      
9 มีการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนทาง

การศึกษาให้กับสถานศึกษาอยา่งเพียงพอ 
     

10 ติดต่อประสานงานและประสานประโยชน์จาก
หน่วยงานอ่ืนให้กับสถานศึกษา 
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ข้อ กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ 
ระดับความคิดเห็น  

มำกที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

     กำรมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ 
11 มีส่วนร่วมในการเผยแพรผ่ลงานของ

สถานศึกษาต่อชุมชนและสาธารณชน 
     

12 มีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือจาก
ประชาชนให้เข้ามาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

     

13 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับองค์กร
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของสถานศกึษา 

     

14 มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในกจิกรรมต่างๆ
ของชุมชน 

     

15 มีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง 

     

       กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 
16 มีส่วนร่วมในการตดิตามการด าเนนิงานของ

สถานศึกษาในด้านต่างๆ 
     

17 มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

18 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆของสถานศึกษา 

     

19 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาและ
ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ 

     

20 ประสานงานการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ดังนี้ 

5   หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ 
1   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ระดับการมสี่วนร่วม  
มำกที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

      ด้ำนวิชำกำร 
1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 

     

2 สนับสนุนในการจัดท าแผนปฏิบัตงิานด้าน
วิชาการก าหนดการสอนและแผนการสอน 

     

3 สนับสนุนและร่วมกันแก้ปัญหาด้านการเรยีน
การสอนโดยมีการประชุมปรึกษาหารือ 

     

4 ส่งเสริมการจัดท าสาระหลักสูตรและพัฒนา
หลักสตูรของสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่นและสังคม 

     

5 สนับสนุนให้มีการจดัหาและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

     

       ด้ำนงบประมำณ 
6 สนับสนุนการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ

การวางแผนด้านงบประมาณ 
     

7 การด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มสี่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     

8 สนับสนุนให้มีการจดัหาทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน 

     

9 สนับสนุนการตั้งงบประมาณและจดัท า
แผนการใช้จ่ายเงิน 

     

10 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรจากองค์กร
และสถาบันต่างๆในชุมชน และสังคม เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อ 

 
 

กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับความคิดเห็น  
มำกที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

     ด้ำนงำนบุคคล 
11 สนับสนุนก าหนดนโยบายและการวางแผน

อัตราก าลังของสถานศึกษา 
     

12 ส่งเสริมการก าหนดแผนพัฒนาครแูละ
บุคลากรอื่นๆของสถานศึกษาและให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

13 สนับสนุนให้บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ครูและ
นักเรียน 

     

14 ส่งเสริมการให้ขวญัและก าลังใจ อีกทั้งมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นๆ
ของสถานศึกษา 

     

15 สนับสนุนให้มีการก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

       ด้ำนบริหำรทั่วไป 
16 ส่งเสริมให้มีการก าหนดวางแผนการใช้อาคาร

สถานท่ีและปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา 
     

17 สนับสนุนการก าหนดมาตรการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

     

18 สนับสนุนให้มีการควบคมุดูแลความประพฤติ
และระเบียบวินัยของนักเรียน 

     

19 สนับสนุนจดัหาเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆที่อ านวยความสะดวกและอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

     

20 สนับสนุนให้มีการระดมความร่วมมือในชุมชน
เพื่อจัดการศึกษา 

     

 
 
 
 

ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง 
(นางวราภรณ์  อินต๊ะปัญญา) 

 ผู้วิจัย 
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ภำคผนวก จ 
กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
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กำรค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำม (IOC) 
(Index of objective Congruence) 

               เรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

 
ข้อ 

 
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค า ่  
IOC 

 
ผล 

 

1 2 3  

     กำรมสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรว่มในการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

2 มีส่วนร่วมท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนกล
ยุทธ์ ) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

3 มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศนของ
สถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

4 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตักิาร 1 1 1   1.00 ใช้ได้ 
5 ในการส่งเสริมคณุภาพการจัดกจิกรรมของ

สถานศึกษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

       กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร 
6 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสถานศึกษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

7 มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้
ได้รับโอกาสในการเรยีนรู ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

8 มีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 1 1 1   1.00 ใช้ได้ 
9 มีการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนทาง

การศึกษาให้กับสถานศึกษาอยา่งเพียงพอ 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

10 ติดต่อประสานงานและประสานประโยชน์จาก
หน่วยงานอ่ืนให้กับสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

     กำรมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ 
11 มีส่วนร่วมในการเผยแพรผ่ลงานของ

สถานศึกษาต่อชุมชนและสาธารณชน 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

12 มีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือจาก
ประชาชนให้เข้ามาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

13 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับองค์กร
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของสถานศกึษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 
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14 มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในกจิกรรมต่างๆ
ของชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

15 มีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

       กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 
16 มีส่วนร่วมในการตดิตามการด าเนนิงานของ

สถานศึกษาในด้านต่างๆ 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

17 มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

18 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆของสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

19 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาและ
ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

20 ประสานงานการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
 
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
ค า ่  
IOC 

 
ผล 

 

1 2    3 

      ด้ำนวิชำกำร 
1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

2 สนับสนุนในการจัดท าแผนปฏิบัตงิานด้าน
วิชาการก าหนดการสอนและแผนการสอน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

3 สนับสนุนและร่วมกันแก้ปัญหาด้านการเรยีน
การสอนโดยมีการประชุมปรึกษาหารือ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

4 ส่งเสริมการจัดท าสาระหลักสูตรและพัฒนา
หลักสตูรของสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่นและสังคม 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

5 สนับสนุนให้มีการจดัหาและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

       ด้ำนงบประมำณ 
6 สนับสนุนการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ

การวางแผนด้านงบประมาณ 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

7 การด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มสี่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

8 สนับสนุนให้มีการจดัหาทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

9 สนับสนุนการตั้งงบประมาณและจดัท า
แผนการใช้จ่ายเงิน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

10 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรจากองค์กร
และสถาบันต่างๆในชุมชน และสังคม เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

     ด้ำนงำนบุคคล 
11 สนับสนุนก าหนดนโยบายและการวางแผน

อัตราก าลังของสถานศึกษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

12 ส่งเสริมการก าหนดแผนพัฒนาครแูละบุคลากร
อื่นๆของสถานศึกษาและใหม้ีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

13 สนับสนุนให้บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า      
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มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ครูและ
นักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

14 ส่งเสริมการให้ขวญัและก าลังใจ อีกทั้งมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นๆ
ของสถานศึกษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

15 สนับสนุนให้มีการก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

       ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
16 ส่งเสริมให้มีการก าหนดวางแผนการใช้อาคาร

สถานท่ีและปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา 
 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

17 สนับสนุนการก าหนดมาตรการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

18 สนับสนุนให้มีการควบคมุดูแลความประพฤติ
และระเบียบวินัยของนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 

19 สนับสนุนจดัหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่างๆที่อ านวยความสะดวกและอือ้ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
  1.00 

 
 
ใช้ได้ 

20 สนับสนุนให้มีการระดมความร่วมมือในชุมชน
เพื่อจัดการศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  1.00 

 
ใช้ได้ 
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ภำคผนวก ฉ 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ช  อ ื่ –นำมสก ล     ุ  : นางวราภรณ   อ นต ะป ญญา      ์   ิ  ๊  ั    
ว น เด อน ป   ั    ื      เก ด  ิ  : 4  มกราคม  2522 
สถำนท  เก ด     ี่  ิ  : จ งหว ด ั   ั กาฬส นธ      ิ  ุ์ 
สถำนท       ี่อย  ป จจ บ น  ู่ ั  ุ ั  : 32/1 ซอยสามเสน 8 แขวงบางข นพรหม เขตพระนคร        ุ                10200 

ประว ต กำรศ กษำ    ั ิ    ึ    
 พ.ศ. 2544 : คร   ุศาสตรบ ณฑ ต (      ั  ิ   ค.บ.) ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย ิ         ึ       ั  
   มหาว ทยาล ยราชภ ฏ    ิ    ั     ั มหาสารคาม 
ต ำแหน งและประว ต กำรท ำงำน      ่        ั ิ          
 พ.ศ. 2522  : คร    ู โรงเร ยนว ดง  วราย (พ นพ ทยาคาร) หม  ท   4 ต าบลง  วราย อ าเภอนครช ยศร      ี   ั  ิ้       ิ  ิ          ู่ ี่         ิ้               ั   ี   
   จ งหว ดนครปฐม ั   ั        
 

สถำนท       ี่ท ำงำน       : โรงเร ยนว ดง  วราย (พ นพ ทยาคาร) หม  ท   4 ต าบลง  วราย อ าเภอนครช ยศร      ี   ั  ิ้       ิ  ิ          ู่ ี่         ิ้               ั   ี   
   จ งหว ดนครปฐม ั   ั        
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