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ประกาศคณุูปการ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร.บุญจันทร สีสันต อาจารยท่ี
ปรึกษาหลัก และดร.ขัตติยา ดวงสําราญ อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่
ถูกตอง  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวน และเอาใจใสดวยดีเสมอมาผูวิจัยรูสึก
ซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ทุกทานท่ีใหการศึกษา ใหคําแนะนํา และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูในทุกๆดานจนสําเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ดร. พะโยม ชิณวงศ ผู อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ           
นางวรัญญา เอ่ียมสําอาง ครูชํานาญการโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา และนายอภัย จันทรงาม รองผูอํานวยการ       
การบริหารท่ัวไปโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ท่ีใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูปฏิบัติการสอนโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม   
 ผูวิจัยขอนอมระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณทุกทานรวมถึงพ่ีๆ และเพ่ือนๆ 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาท่ีใหความชวยเหลือ
และใหกําลังใจซ่ึงกันและกันดวยดีเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแดบุพการี
บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษาและประสบ
ความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี ้
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562040435015 : สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ม.  
คําสําคัญ  : การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป 
 
 จารุนันท ปทมพงศพันธ: การมีสวนรวมท่ีสงผลตอการการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารการศึกษาพิเศษ  (THE TEACHERS’ PARTICIPARTION AFFECTING GENERAL ADMINISTRATION OF 
THE SCHOOLS FOR THE  DEAF UNDER THE OFFICE OF  SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATION) 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.บุญจันทร สีสันต, ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ.  155 หนา. ป พ.ศ. 2558 
  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารการศึกษาพิเศษ 2) ศึกษาระดับการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ 
และ 3) ศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารการศึกษา
พิเศษ  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคคลากรทางการศึกษา จํานวน 222 คน จากโรงเรียนโสตศึกษา 19 
โรงเรียน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติท่ีใชในการวิจัย
คือ คารอยละ การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.การมีสวนรวมของครูในโรงเรยีนโสตศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 2.การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 3.การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารการศึกษา
พิเศษ พบวาผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของ การมีสวนรวมทุกดานมีอิทธิพลทางตรงตอการบริหาร
ท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนี้ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ    มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 
.144 การมีสวนรวมในการดําเนินงานมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .112 การมีสวนรวมในผลประโยชน มีอิทธิพล
ทางตรงตอการบริหารท่ัวไป มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .336 การมีสวนรวมในการประเมินผล มีอิทธิพล
ทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .260  
 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปพบวาคา        
R =.747 , R2 =.558 , R2 change = 023 แสดงวาตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน   รวมกันอธิบายการบริหารท่ัวไป ได
รอยละ 55. 
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 The objectives of this research were to study 1) the teachers’ participation in 
the administration of the school for the DEAF under the Office of Special Education 
Administration, 2) the general administration of the school for the DEAF, and 3) the 
teachers’ participation affecting the general administration of the school for the DEAF 
under the Office of Special Education Administration. The samples were 222 education 
personnel of the 19 schools for the DEAF. The questionnaire was used as an 
instrument to collect the data, which were analyzed by the computer package. The 
statistics used were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
inferential statistics in this study were Pearson’s correlation coefficient and Hierarchical 
Multiple Regression Analysis 
 The results found were as follows: 
 The teachers’ participation in administration of the school the DEAF, as a whole, was found to stand 
at the high level. The general administration of the schools for the DEAF, as a whole, was also found 
to be high. And the teachers’ participation affecting the general administration of the said schools, 
which was analyzed by the method of multiple regression analysis, was found to render both direct 
and indirect effects on the general administration and feature the statistical significance of 0.01. The 
analysis based on the regression coefficients of all individual aspects displayed the following results:  
Decision-making = .114; Operation = .112; benefit sharing = .336; Evaluation = .260. 
 The multiple correlation coefficient of teachers’ participation affecting the general 
administration of the schools in mention showed the following results: R = .747, 
 R2=.558, R2 change =.023. It meant that the such variables as decision-making, operation, benefit-
sharing and evaluation could mutually predict the 55.8 percentage point of general administration.  
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แสดงคาเฉลีย่ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารท่ัวไปดานงานสัมพันธชุมชน 
แสดงคาเฉลีย่ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารท่ัวไปดานอาคารสถานท่ี  
แสดงคาเฉลีย่ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารท่ัวไปดานงานกิจการนักเรียน 
แสดงคาเฉลีย่ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารท่ัวไปดานงานประชาสัมพันธ 
แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธของการมีสวนรวมของครูกับการบริหารท่ัวไป 
โดยภาพรวมและรายดาน 
แสดงคา Variance inflation factor (VIF) ของการมีสวนรวมในแตละดาน 
แสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยแตละโมเดล 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีดี มีความรู ตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี     
ทุกภาคสวนมีสวนรวมผลิต พัฒนาครูใหมีคุณภาพ ดึงดูดคนเกง คนดี มีจิตวิญญาณความเปนคร ู            
มาเปนครู สนับสนุน และยกยองครูดี เพ่ือเปนตนแบบใหแกครูอ่ืนๆ มีระบบจูงใจใหครูพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  ควบคูกับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางทักษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและถูกตองใหแกเด็ก 
โดยเฉพาะการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน สามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณตนเองได             
อยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจในหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย และการใชเวลาอยางสรางสรรค 
และมีคุณภาพ พัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียน โดยจัดโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะเอ้ือตอการมีสุขภาวะ ควบคุมดูแล    
และปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆในโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีดี ปลอดภัยจากโรค การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ
จัดใหมีการวางแผน และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐอยางเปนระบบ และตอเนื่องสรางความชัดเจนใน
บทบาท และภาระงานของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ ใหมีผลผลิตคุณภาพสูงข้ึน ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ            
สรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (สํานักงาน-
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หนา 27-47)  

50รัฐจะตองจัดการศึกษาใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไรหรือผูพิการ
ทุพพลภาพ หรือผู อยู ในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น นโยบายที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาจะตองพัฒนา และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอด
ชีวิต สง เสริมการผลิตสื ่อการเรียนการสอนผลิตหนังสือท่ีมีคุณภาพ 5 0 (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553, หนา 3) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดกําหนดจุดเนนใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยจุดเนนดานผูเรียน คือสภาพการณ
ผูเรียนท่ีเปนนักเรียนพิการ ผูดอยโอกาสมีสมรรถนะท่ีสําคัญ มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะทาง
วิชาชีพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีคุณธรรม
จริยธรรม รักษาความเปนไทยมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม ท่ีเหมาะสม ไดรับการสงเสริม และพัฒนา
เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล จุดเนนดานครูและบุคลากร ทางการศึกษา คือสภาพการณท่ีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง และสามารถจัดการเรียน
การสอนเด็กพิการและผูดอยโอกาสอยางมืออาชีพ มีการพัฒนา ระบบแรงจูงใจ เพื่อสงเสริมใหครู         
และบุคลากรทางการศึกษามีกําลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ      
และการสงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
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มาตรฐานวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม จุดเนนดาน การบริหารคือลักษณะสภาพการณสถานศึกษา 
และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอ                
ผลดําเนินงานของสถานศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานทุกดาน จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษ ของแตละบคุคล (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2557, หนา 6) 

5 0การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกของประเทศไทย ไดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2494 จนถึง
ปจจุบัน โดยตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีทุกคนควรจะไดรับโอกาส ทางการศึกษาเทาเทียมกัน    5 0

ดวยเหตุนี้ โรงเรียนโสตศึกษาจึงกอต้ังกระจายอยูท่ัวประเทศ แตเนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่ไม
สอดคลองตอภาษา และวัฒนธรรมของคนหูหนวกจึงทําใหการศึกษาของ คนหูหนวกไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร ดังนั้น ในป พ.ศ. 2544 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมจึงไดแสวงหาเครือขาย
สรางความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวทิยาลัยมหิดล จัดทําโครงการ  นํารองการสอนแบบ
สองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกในชั้นอนุบาล พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับเปนท่ีนาพอใจ   
แตเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนสอนเด็กท่ีมีการไดยิน พบวาเด็กหูหนวกมีความสามารถในการใช
ภาษาไทยท่ีต่ํากวาเด็กท่ีมีการไดยินในระดับชั้นเรียนและระดับอายุเดียวกัน (จิตประภา ศรีออน และคณะ. 
2547, บทคัดยอ) ตอมาจึงทําโครงการโรงเรียนตนแบบการทดลองสอนแบบสองภาษา ตามแนว
การศึกษาวอลดอรฟ ใน 6 โรงเรียนกับอีกหนึ่งหนวยงาน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานภาษา          
ของนักเรียนอยูในเกณฑท่ีนาพอใจเชนกัน (จงกลนี วีระเศรษฐกุลชัย และคณะ. 2552 , หนา 37) จากผล
การศึกษาดังกลาว สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีนโยบายใหโรงเรียนโสตศึกษาท่ัวประเทศ
เปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา โดยเริ่มปรับเปลี่ยนมาใชวิธีการสอนแบบสองภาษา ตามแนวการศึกษา
วอลดอรฟ ถึง 16 โรงเรียน สวนอีก 5 โรงเรียนยังคงสอนแบบระบบรวม ไมวาจะสอนดวยวิธีใด โรงเรียน
โสตศึกษาทุกโรงเรียนตางตระหนักดีวาจําเปนตองปรับพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให      
เด็กหูหนวกมีผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสูงข้ึนกวาเดิม ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของครูในการขับเคลื่อน
นโยบาย แตประสิทธิผลของโรงเรียนไมใชผลสําเร็จดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือความพึงพอใจ
ในการทํางานเพียงอยางหนึ่งอยางใด แต หมายถึง ผลสําเร็จท่ีโรงเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคท้ังระบบ 
คือ สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนาใหนักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก 
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกได บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานดวย (มัทนา วังถอมศักดิ์. 
2550, หนา 141) เนื่องจาก โรงเรียนโสตศึกษา ทุกแหงเปนโรงเรียนประจําครูในโรงเรียนนอกจากมีภาระงาน
จัดการเรียนการสอนแลวยังมีภาระงานดูแลนักเรียนประจําหลังเลิกเรียน ประสานงานติดตอสื่อสารกับ
ผูปกครอง นํานักเรียนทํากิจกรรมท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ตอบสนองนโยบายของผูบริหารในทุกๆ
ดาน จะเห็นไดวาครใูนโรงเรียนโสตศึกษา มีภาระงานคอนขางมาก (อรุณ ชุมทอง, 2548, หนา 19-20 )  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูบริหารจําเปนตองตระหนักถึงบทบาทและภาระงานการบริหาร
ท่ัวไปท่ีจําเปนตองมีการประชาสัมพันธใหครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาทราบนโยบาย
การศึกษา ใหมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงหองเรียน และอาคารเรียนบางสวน 
จัดระบบการดูแลนักเรียนและกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก สนับสนุนการสรางสื่อ 
และนวัตกรรมใหสอดคลองตอการจัดการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของครู       
ท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานหารศึกษาพิเศษ เพ่ือศึกษา
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แนวทางในการพัฒนาการบริหารท่ัวไป ใหสามารถดําเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแกเด็ก
หูหนวกเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 2.เพ่ือศึกษาการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 3.เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

1.3 ขอคําถามของการวิจัย 
 1. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับใด 
 2. การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีการ
บริหารงานท่ีดีอยูในระดับใด 
 3.การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับใด 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 ปจจัยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน อยางนอย 1 ตัว สงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียน
โสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของในบทท่ี 2 ของการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ี
สงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยได
นํามาใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
                        ตัวแปรตน                  ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)        (dependent Variables) 

          การมีสวนรวม*  (Xtot)          การบริหารท่ัวไป**  (Y) 
1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (X1) 
2.การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) 
3.การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)  
 4.การมีสวนรวมในการประเมิน (X4) 

 

1.งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
2.งานสัมพันธชุมชน  
3.งานอาคารสถานท่ี  
4.งานกิจการนักเรยีน  
5.งานประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ท่ีมา* John M. Cohen & Norman T. Uphoff1977 อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553,หนา 9) 
**พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  
 1. ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสาํนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2. ทําใหทราบถึงการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 3. ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 4. สามารถนําแนวทางในการบริหารท่ัวไป การบริหารงานดานอ่ืนๆ และการมีสวนรวมของครู
ในโรงเรียนโสตศึกษา มาพัฒนาองคกรใหไปสูมาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสต-ศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  researth)โดยใช
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูให
ขอมูล โดยใชการมีสวนรวมเปนตัวแปรตน และการบริหารท่ัวไปเปนตัวแปรตาม 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 21 
โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 536 คน ขอมูลสารสนเทศสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ออนไลน). 
  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 19 
โรงเรียน ผูใหขอมูลคือผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ครู ไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน 
จํานวน 230 คน 
 3. ขอบเขตดานเวลา  
 ไดแก ระยะเวลาจํานวน 10 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 -31 กรกฎาคม พ.ศ.2558        
4. ขอบเขตดานตัวแปร   
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการมีสวนรวมเปนตัวแปรตนของการวิจัยและการบริหารท่ัวไป ซ่ึงมี
ขอบเขตดานเนื้อหา ดังนี ้
  1) ตัวแปรตนของการวิจัยคือ “การมีสวนรวม”ไดแก (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ             
(2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (4) การมีสวนรวมในการประเมินจาก
องคประกอบการมีสวนรวมของ John M. Cohen & Norman T. Uphoff 
  2) ตัวแปรตามของการวิจัยคือ“การบริหารท่ัวไป” ไดแก (1) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      
(2) งานสัมพันธชุมชน (3) งานอาคารสถานท่ี (4) งานกิจการนักเรียน และ (5) งานประชาสัมพันธจากขอบขายใน
การบริหารท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และนานาทัศนะจากนักวิชาการ ผูวิจัย และผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงานสถานศึกษาตาง ท่ีสอดคลองกับบริบทของการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
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 การมีสวนรวม หมายถึง การใหครูไดเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอนท้ังทางตรงและทางออมโดย
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม และความเปนธรรม เพ่ือใหองคกรเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถดําเนินงานไดบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย 
  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีครูไดรวมประชุมรับทราบขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานนโยบาย เพ่ือรวมกันตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และเพ่ือเลือกวิธีประเมินผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด 
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีครูมีสวนรวมในการแกไขปญหาของโรงเรียนยินดี
รับผิดชอบในงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี บุคลากรครูรวมมือกันทํางานดวยความสามัคคีใน
หมูคณะ 
 การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตรงกับความสามารถของตน
มีสวนสําคัญสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุนใหครไูดพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูมีความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ี และมีความภาคภูมิใจท่ีไดอยูในองคกร 
 การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีครูไดรวมกันติดตามผลการดําเนินงานงาน
ของโรงเรียน โดยเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวบรวมปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคในการดําเนินงานงาน สรุปประเมินคุณคาผลการดําเนินงานงานและ เสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหาการดําเนินงาน  
 การบริหารท่ัวไป หมายถึง กระบวนการบริหารงานท่ีมีการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน     
และประเ มินผลงาน ท่ี มุ ง พัฒนาโรงเรียนให ใชนวัตกรรม  และเทคโนโลยีอย าง เหมาะสม                
ชวยประสานงานเผยแพรขาวสาร สนับสนุน สงเสริมและอํานวยการ ใหบุคลากรท้ังในโรงเรียน             
และนอกโรงเรียน ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา      
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ประกอบดวย 
 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง  การบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีพรอมใหใช
บริการอยูเสมอ สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสรางสื่อท้ังแบบท่ีเปนอุปกรณไอทีและการจัดทํา
เอกสารหนังสือเพ่ือใชในการเรียนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรม
การจดัการเรียนการสอนท่ีเปนกระบวนการ  
 งานสัมพันธชุมชน หมายถึง งานเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษางาน  ใหบริการ
สาธารณะ การประสานงานกับบุคลากรนอกองคกร และประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางเครือขาย
ในการทํางานรวมกัน  เปนการระดมทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสิน และการระดมทรัพยากรบุคคลเพ่ือ     
การสนับสนุนพัฒนางานของโรงเรียน 
 งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การกําหนดแผนใชอาคารสถานท่ี การสรางอาคารเพ่ือใช
ประโยชนในการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม มีการปรับปรุงบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบ และภายใน
สถานศึกษา ใหสะอาดสวยงามปลอดภัย พรอมใชงานอยูเสมอ สรุปรายงานการประเมินผลงานการใชอาคาร
สถานท่ี 
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 งานกิจการนักเรียน หมายถึง การดูแลนักเรียน ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาหางไกล
ดวยการ บริการจัดท่ีพักใหนักเรียนประจํา มีระบบควบคุมใหนักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี ดูแลความ
ประพฤตินักเรียนอยางเขมแข็ง จัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง มีสวัสดิการดาน
สุขภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ีมีจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน สงเสริมการเลนกีฬาตอบสนอง
ตอความสนใจของนักเรียน 
 งานประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการใชสื่อท่ีหลากหลายเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทําใหบุคคลากรในองคกรทราบขาวสารทันตอเหตุการณ 
และบุคลากรนอกองคกรตางๆ เขาใจรับทราบขอมูลในเชิงบวก สงผลใหชุมชนรอบดานยินดีสนับสนุนให
ความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน งานประชาสัมพันธถือเปนหนาที่ของครูทุกคนในการทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 
 ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูท่ีรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอน บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ผูชวยผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการดานการบริหารท่ัวไป หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งมอบหมาย
งานใหดูแลบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
 ครู หมายถึง ผูท่ีมีการไดยินซ่ึงเปนขาราชการครู/พนักงานราชการครูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสอนใน
โรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ี
บกพรองทางการไดยินสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 โรงเรียนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษท่ี
กระจายอยูท่ัวประเทศ มีท้ังหมด 21 แหง เปนโรงเรียนเฉพาะความพิการจัด การศึกษาใหแกเด็กหูตึง       
และเด็กหูหนวก (DEAF) จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปนโรงเรียนประจํา รับท้ังนักเรียนท้ังประจํา และไป-กลับ เด็กหูหนวก มีภาษาและวัฒนธรรมเปนของ
ตนเอง จึงใชภาษามือสื่อสารเปนภาษาหลัก ครูท่ีสอนเด็กหูหนวกจําเปนตองมีความสามารถในการใชภาษามือ
อยูในระดับดี 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอผลตอการบริหารท่ัวไปสังกัดสํานัก-
บริหารงานการศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดในประเด็นสําคัญดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป 
 2.3 การบริหารท่ัวไปกับโรงเรียนโสตศึกษา 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
 อารนสไตน (Aronstein, 1969, pp. 219-224, อางถึงใน ทรงพล เจริญคํา, 2555, หนา 24)
กลาววา การมีสวนรวมท่ีมี “คุณภาพ” นั้น ผูเขาไปมีสวนรวมจะตองมีอํานาจและการควบคุมอยาง
แทจริง ในอันที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหบังเกิดผลขึ้นมา มิใชเพียงแตเขาไปมีสวนรวม
โดยไมไดทําอะไรเลย  
 ดูจลา (Dougiah, 1970, อางถึงใน นฤมล พอดี, 2549, หนา 15) กลาววา การมีสวนรวม เปนคํา     
ท่ีมีความหมายกวางและใชบริบทท่ีแตกตางกัน นักการศึกษาใชคํานี้ในการอางอิงถึงการมีสวนรวม     
ในเหตุการณ กิจกรรม หรือโครงการที่มีว ัตถุประสงคเ พื ่อการศึกษา นักรัฐศาสตรใชคํานี้      
ในความหมายของ การเขารวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เชน การออกเสียงเลือกต้ัง นักสังคม
วิทยาใชคํานี้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคลอ่ืน สวนกลุมอ่ืนๆ ใชคํานี้ในความหมายของ    
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977, pp. 7-9, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553, หนา 9) 
กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีผูมีสวนรวมตองมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการ  4 กระบวนการ 
คือ 1) มีสวนในกระบวนการตัดสินใจ 2) มีสวนในการดําเนินงาน 3) มีสวนรวมในการแบงผลประโยชน 
และ 4) มีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ โดยมีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญในการ มีสวนรวม     
คือ ประชาชนทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ีรัฐ และบุคคลภายนอก 
 องคการอนามัยโลก และยูนิเซฟ (WHO and UNICEF, 1978, p. 11, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553, 
หนา 9) กลาววา การมีสวนรวมทําใหเกิดกระบวนการและโครงสรางท่ีทําใหประชาชนแสดงถึงความ
ตองการของตน เขารวมในการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยประชาชน มีอํานาจ           ใน
การตัดสินใจเอง 
 สหประชาชาติ (United Nation, 1981, p. 5) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การสราง
โอกาสใหสมาชิก ทุกคนของชุมชน และสมาชิกในสังคมท่ีกวางกวา สามารถเขามามีสวนรวมชวยเหลือ 
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และเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมท้ังมีสวนไดรับประโยชนจากผล
ของการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน 
 นฤมล พอดี (2549, หนา 16) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีสมาชิกไดมีสวนใน
กิจกรรมท่ีผูบริหารบุคคลากรในองคกรและสมาชิกของกลุมรวมกันคิดรวมกันปฏิบัติและรวมกัน
ประเมินผลเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายโดยประการสําคัญของการมีสวนรวมคือการเปด
โอกาสใหประชาชนและบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรมากท่ีสุดไมวาจะเปนทางตรง    
หรือทางออม 
 เบญจรงค แสงสุกวาว (2551, หนา15) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีบุคคลไดมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวม แสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งท่ีเห็นพองตองกันในองคการ รวมกัน
พิจารณากําหนดปญหา รวมตัดสินใจแกปญหาตางๆ และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโดยใชความคิด
สรางสรรคและความชํานาญรวมกัน ซ่ึงบุคคล และคณะบุคคลมีความเก่ียวของกัน จนเกิดความผูกพัน
ตอสมาชิกและองคการ เพ่ือใหเกิดผลท้ังตนเองและหนวยงาน/องคการ แลวรวมกันลงมือปฏิบัติ 
แบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการกระทํารวมกัน 
 อรทัย กกผล (2552, หนา 17) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมในการกําหนด
กฎเกณฑ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง โดยอยู
บนพ้ืนฐานท่ีมีอิสระทางความคิด มีความรู มีความสามารถในการกระทํา และเต็มใจท่ีจะเขารวม
กิจกรรมนั้น ๆ  
 ทวิท รโหฐาน (2552, หนา 6) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหครูใน
สถานศึกษามีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจ มีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน    
ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน และการมีสวนรวมในการประเมินผล  
 ปกรณ ศรีตนทิพย (2553, หนา 9) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีใหผูปฏิบัติงานหรือ
ผูเก่ียวของในองคกรไดเขามามีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น กําหนดเปาหมาย และตัดสินใจใน
การทํางานและจะทําใหผูปฏิบัติงานหรือผูเก่ียวของมีความรูสึกผูกพันกับองคกร 
 รัชนิดา นิลมณี (2554, หนา 33) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การใหบุคคลทุกระดับท่ีมี
สวนเก่ียวของในงานกิจกรรมนั้น ๆ เขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนท้ังในการรวมคิด รวมวางแผน       
รวมตัดสินใจ รวมปฏบิัติ และรวมประเมินผล ในกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง โดยมีปจจัยหลายอยางท่ีมีผล
ตอการมีสวนรวม ไมวาจะเปนอายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายได รวมท้ังความรู
และทัศนะของบุคคลท่ีมีตอกิจกรรมนั้น ๆ ก็มีผลตอการมีสวนรวมดวย เปดโอกาสใหประชาชนไมวา    
จะเปนบุคคล หรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะเปนทางตรงหรือทางออม
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็นรวมทําในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอตนเอง       
หรือสวนรวม 
 สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การใหครูไดเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนทั้งทางตรง     
และทางออมโดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนธรรม เพ่ือใหองคกรเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 
 2.1.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
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 จินตนา สุจจานันท (2549: 48-49) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการ
ดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนา        
หรือแกปญหาของชุมชน โดยใหสมาชิกเขามารวมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแกปญหาของ
ชุมชน และยังใหความสําคัญของการมีสวนรวม และประเภทของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้  
 1.ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากข้ึน เนื่องจากเปนโครงการท่ีตรงกับปญหาและความ
ตองการของประชาชน 
  2.ประชาชนมีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากข้ึน 
  3.การดําเนินงานของโครงการไดรับความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน 
  4.โครงการใหประโยชนแกประชาชนมากข้ึน มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนามากข้ึน 
  5.ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวม เกิดผลดี เปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธหลายประการ ดังนี ้
  1. การมีสวนรวมเปนการระดมสรรพกําลังทรัพยากรมนุษย สามารถนําเอาประสบการณ
ความรู และทักษะของแตละคนมาใชในการวางแผนทําใหไดแผนงานท่ีดี สมบูรณข้ึน และนําไปฏิบัติ    
จะประสบผลสําเร็จไดดีข้ึน 
   2. การมีสวนรวมทําใหคุณภาพในการตัดสินใจสูงข้ึน และทําใหไดแผนงานท่ีเกิดจาก   
หลายๆ ทัศนะท่ีหลากหลาย 
  3. การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ทําใหเกิด          พันธะ
สัญญา พรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ตลอดจนชวยใหเกิดการสนับสนุนในการนําไปปฏิบัติ และมีสวนรวม
รับผิดชอบในผลลพัธ 
  4. การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเปนมรรควิธีหนึ่ง ในการพัฒนา หรือเปนการ
สรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในทีมงาน และสรางความเปนน้ําหนึ่ง      
ใจเดียวกันในหนวยงาน 
  5. การมีสวนรวมในการบริหารเปดโอกาสใหแตละบุคคล กลุมบุคคลเพ่ิมพูนประสบการณ
ในวชิาชีพ และเสาะแสวงหาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของตน 
  6. การมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจ เปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญสําหรับ
สถานศึกษา ท่ีจะลดการตอตานและปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  
  7. การมีสวนรวมถือวาเปนความชอบธรรม หรือเปนสิทธิของผูรวมงานทุกคน 
 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 213-214, อางถึงใน ทิพยรัตน ชมภูแสง, 2550, 
หนา 48) ไดแบง ความสําคัญของการมีสวนรวมออกเปน 4 ชนิดดังนี้ 
  1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decisios making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การริเริ่ม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
  2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (impiementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 
  3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) เปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน
ทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
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  4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaiuation)  
 สิริลักษณ แพรพรม (2550, หนา 11) กลาววา ความสําคัญของการมีสวนรวมคือ ประสิทธิภาพ     
การทํางาน และขวัญกําลังใจสูงข้ึน ลดความสูญเสียและการขาดงานนอยลง อีกท้ังการบริหารแบบ      
มีสวนรวมใชไดดีกับองคกรและพนักงานทุกประเภท 
 จํานงศ แกวเนื้อออน (2552, หนา 11) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวม ไววา การมีสวน
รวมของประชาชนเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคน ท่ีเราเคารพใหการยอมรับและยกยอง 
โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงชีวิตของตนเอง การพัฒนา
เปนงานท่ีตองเก่ียวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก จําเปนตองใหคนหมูมาก ไดมีสิทธิ์ มีเสียงในการ
แสดงออก กลยุทธท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลถึงกลุมประชาชน ผูดอยโอกาส 
และยากจน และในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนท่ีไดเปรียบมีโอกาสมากข้ึน จึงจําเปนตองปรับปรุง 
ในการพัฒนาใหม โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากข้ึน ประสบการณท่ีผานมาไดพบวา  
มีโครงการจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จ โดยอาศัยวิธีการมีสวนรวมในรูปแบบการรวมกลุม    
และการจัดต้ังองคกรประชาชน ในขณะเดียวกันมีตัวอยางโครงการท่ีลมเหลวเปนจํานวนมากเนื่องจาก
ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน เปนเรื่องของการปฏิบัติการเปนกลุม 
หรือของกลุมอันเปนผลมาจากความรูสึกผูกพันของสมาชิกแตละคน ท่ีเขามารวมเพ่ือพิทักษประโยชน
ของเขา และในขณะเดียวกัน ก็ใหประโยชนตอสวนรวมดวย การมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน การมีสวนรวม    
ของประชาชน เปนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเขามามีสวนรวมมากเทาใด ยิ่งแสดงวา
ประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งข้ึนประชาชนยอมรูดีวาตนเองกําลังตองการอะไร 
และอยากจะแกปญหาอยางไร ถาใหโอกาสแกประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนายอมชวย
ใหโครงการตางๆ ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชนไดดีกวา 
 สรุปวา ความสําคัญของการมีสวนรวม หมายถึง การสงเสริมใหคนในองคกรมีความรับผิดชอบ
ท่ีสูงข้ึน ไดระดมแรงกาย ระดมกําลังสมองและทรัพยากรบุคคล เพ่ือทําใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจ
อยางมีคุณภาพ รวมกันวางแผนการทํางานในการรวมมือดําเนินงานอยางเต็มใจ รวมกันประเมินผลท่ีได
จากการทํางาน บุคลากรในองคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  เ พ่ือพิทักษผลประโยชนในองคกร               
และผลประโยชนของตนเอง พัฒนามนุษยสัมพันธในองคกร สงผลใหมีขวัญและกําลังใจ การทําใหบุคลากร
มีสวนรวมมาก จะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพมาก การดําเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด 
 2.1.3 ประเภทของการมีสวนรวม 
 จินตนา  สุจจานันท (2549: 48-49) กลาววา ประเภทของการมีสวนรวมของประชาชนไวเปน    
2 ประเภท ดังนี ้
  1.การมีสวนรวมท่ีแทจริง (Genuine Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในโครงการตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มตั้งแตรวมศึกษาปญหาและความตองการ   รวม
หาวิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและแผนงาน รวมตัดสินใจการใชทรัพยากร ที่มีอยูและรวมปฏิบัติ
ตามแผนท่ีกําหนดไว และรวมประเมินผลโครงการ 
  2.การมีสวนรวมท่ีไมแทจริง (Nongenuine Participation) เปนการมีสวนรวมเพียง
บางสวนโดยเฉพาะเขารวมในการปฏิบัติตามโครงการท่ีไดมีการกําหนดไวแลว เชน การเขาเปนสมาชิก 
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หรือการรวมเสียสละแรงงาน ซ่ึงนอกจากการแบงการมีสวนรวมออกเปนประเภทท่ีมีสวนรวมอยาง
แทจริง และไมแทจริงแลว ยังไดมีการแบงระดับการมีสวนรวม ออกเปน 7 ระดับ ดังนี้  
  ระดับท่ี 1 การถูกบังคับ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนท่ีเขารวมโครงการ เพราะถูกบังคับโดยไมมี
ทางหลีกเลี่ยง 
  ระดับท่ี 2 การถูกหลอกลอ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนจะถูกลอใจดวยผลประโยชน
อาจเปนในรูปของคาจางแรงงานหรือความสะดวกสบายบางอยาง แตเบื้องหลังจริงๆแลวเปนการหาเสียงของ
นักการเมืองท่ียื่นโครงการมาลอเทานั้น 
  ระดับท่ี 3 การถูกชักชวน การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนถูกชักชวนใหเขารวมโครงการท่ี
ถูกคิดและวางแผนจากทางราชการ แลวถึงชักชวนใหประชาชนรวมมือโดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
วาเปนโครงการท่ีดีขอใหประชาชนใหความรวมมือ 
  ระดับท่ี 4 การถูกสัมภาษณแลววางแผนให การมีสวนรวมลักษณะนี้ผูท่ีวางแผนโครงการจะ
สํารวจปญหาความตองการของประชาชนโดยการประชุม และสัมภาษณ แตการตัดสินใจวาปญหาคืออะไร
จะวางแผนแกปญหาอยางไร และปฏิบัติการอยางไรยังอยูท่ีการตัดสินใจของทางราชการ  ระดับ
ท่ี 5 การมีโอกาสเสนอความคิดเห็น การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนเริ่มเขาไปมีสวนรวมในการเสนอ
ความเห็นท่ีเก่ียวกับการวางโครงการและการดําเนินการตามโครงการ แตตัดการสินใจยังเปนของสวนราชการ 
  ระดับท่ี 6 การมีโอกาสเสนอโครงการ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนมีโอกาสเสนอ
โครงการราชการกับประชาชนจะมีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจวา
ปญหาของตนคืออะไรจะแกไขไดอยางไร วิธีใดดีท่ีสุด จนกระท่ังมีสิทธิเสนอโครงการและเขารวมปฏิบัติ
ในโครงการ 
  ระดับท่ี 7 การมีโอกาสตัดสินใจ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนจะเปนผูตัดสินใจทุก
เรื่องตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินโครงการ 
 ฉัฏฐมณฑน ฟกแยม (2550, หนา 13) กลาววา การมีสวนรวมแบงออกเปน 2 ทฤษฎี ใหญๆ 
คือ ทฤษฎีความเปนผูแทน (Representative) ทฤษฎีนี้เนนการเปนตัวแทนของผูนําและถือวาการมีสวนรวม   
ในการเลือกตั้ง หรือถอดถอนผูนําเปนเครื่องหมายของการท่ีจะใหเปนหลักประกันกับ การบริหารงานท่ีดี 
อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบันเพ่ือเปนเครื่องมือในการใหผูตามเขามามีสวน
รวมเทานั้นเชนการเลือกตั้งท่ัวไป การเลือกตั้งโดยคะแนนลับและการประชุมปรึกษาหารือประจําป     
จะเห็นไดวาการมีสวนรวมตามนัยของทฤษฎีนี้มิไดเปดโอกาสใหผูตามไดเขามามีสวนในการตัดสินใจของ
องคการอยางแทจริง ผูท่ีมีสวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจ ไดแก บรรดาผูนําตางๆ ท่ีเสนอตัวเขามา
สมัครรับเลือกตั้ง สวนผูตามนั้นเปนเพียงไมประดับเทานั้น ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบ มีสวนรวม 
(Participatory Democracy) ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้ การมีสวนรวมไมเฉพาะวัตถุประสงคเพียงแต
เขาไปพิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนผูนําเทานั้น แตยังรวมไปถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของ
การวางนโยบายยิ่งกวานั้นทฤษฎีนีย้ังมองการมีสวนรวมเปนการใหคําปรึกษา และพัฒนาการกระทําทาง
การเมือง และการกระทําทางสังคมใหเด็กมีความรับผิดชอบนั้นคือการไมยอมใหมีสวนรวม ถือวาเปน
การคุกคามเสรีภาพของผูตาม 
 บรายอันและไวท (Bryant and White) (อางถึงในรัชนิดา นิลมณี, 2554, หนา 25–27) กลาววา 
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation Administration) เปนการเปดโอกาสใหครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาทุกระดับ และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยสามารถแบงออกเปน    
3 ลักษณะ ดังตอไปนี ้
  1. ระดับแนวราบ เปนการมีสวนรวมไมจริงจงั 
  2. การมีสวนรวมแนวดิ่ง เปนการมีสวนรวมกับผูท่ีมีอํานาจมากกวา มีผลประโยชนมากกวา
  3. การมีสวนรวมแนวดิ่งและแนวนอน 
 4.การมีสวนรวมท่ีมีสวนเก่ียวของกับการเขาไปมีอํานาจและควบคุม ซ่ึงแบงการมีสวนรวมไว 8 ประการดังนี้
  4.1 กุศโลบาย (Manipulation) เปนการเขามาเพ่ือประชาสัมพันธตนเอง ไมไดมุงหวังการมี
สวนรวม นักวิชาการบางทานใชคําวาข้ันจัดฉาก เปนการเขามามีบทบาท ในกิจกรรมโดยมิไดมุงหวังเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร แตแฝงพฤติกรรมไวเพียง เพ่ือตองการแสดงหรืออวดตนเอง      ใหคนอ่ืน
สนใจหรือรูจักเทานั้น   
  4.2 การรักษา (Therpy) หรือบํารุงรักษา มีลักษณะเชนเดียวกับกุศโลบาย แตเปนการ   
เขามามีสวนรวมเพ่ือใหทุกคนอยูรวมกัน และมีพฤติกรรมตามท่ีผูนําตองการเทานั้น หรือสําหรับ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีปฺฏิบัติการ เปนการเขามามีสวนรวมเพ่ือ การเขาไปนั่งฟงคําสั่ง และนโยบาย        
แลวปฏิบัติตามโดยไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ 
  4.3 การบอกกลาว (Informing) หรือข้ันแจงขาวสาร เปนการท่ีผูนําใหผูตาม เขามามีสวน
รวมเพียงเล็กนอย เปนการท่ีผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีสวนรวมในการบริหารงานเพียงเล็กนอยคลายกับ
เม่ือมีการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูพูด เพ่ือแจงนโยบายวิธีการดําเนินงานเปาหมาย   และ
ขอมูลอ่ืนๆเปนสวนใหญเพียงผูเดียว และจะเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอสงสัยในตอนทายแลวจึง
ปดประชุม ซ่ึงผูบริหารมีบทบาทเปนเหมือนพนักงานประชาสัมพันธเทานั้น ครู และผูมีสวนรวมไมมี
โอกาสสนทนาสื่อสารสองทางเต็มข้ัน 
  4.4 การใหคําปรึกษา (Consultaion) การท่ีผูนําใหผูตามคอยพิจารณาถึงขอคิดเห็นตางแต
ไมไดบังคับใหผูนําตองทําตามการมีสวนรวมของผูตาม ลักษณะนี้เหมือนการนิเทศงานของผูบริหารงาน 
หรือผูรวมงานไดมีโอกาสตรวจเยี่ยม สวนผูปฏิบัติงานไดแสดงความเห็นท่ีผูบริหารเปนผูรับฟงความ
คิดเห็นอยางแทจริง แตผูบริหารจะปฏิบัติตามความคิดเห็นนั้นหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง  
  4.5 การปลอบโยน (Placation) มีลักษณะเหมือนกับการเห็นอกเห็นใจคลอยตาม แตในใจนั้นไมได
มีการทําใดๆท่ีคลอยตาม อาจเปนเพราะวาแนวความคิดของผูตามนั้นไมตรงกับแนวความคิดของ
ผูบริหารก็ได  
  4.6 การเปนหุนสวน (Partnership) หมายถึง การมีสวนรวมนั้นจะมีลักษณะการรวมกันคิด 
รวมกันทํา และรวมกันตัดสินใจมากข้ึน ลักษณะนี้เปนการดําเนินกิจกรรมของหางหุนสวน 
  4.7 การมอบอํานาจ (Delegated Power) เปนการท่ีผูนํามอบอํานาจ ใหผูตามปฏิบัติแทน   ซ่ึง
เปนการเขามามีบทบาทในกิจกรรมของผูตามมากข้ึน เพราะผูท่ีไดรับมอบอํานาจมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเทียบเทาผูมอบอํานาจทุกประการ มีอิสระในการใชความสามารถเต็มท่ี แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารไววางใจ เปนการเปดโอกาสในการบริหารมากข้ึน 
  4.8 อํานาจและการควบคุม (Power and Control) คือการท่ีผูนําใชอํานาจ และควบคุม      ผูตาม
ใหท่ีผูตามเขามามีสวนรวมและกําหนดบทบาทหนาท่ีอยางแทจริง บางทานเรียกข้ันนี้วาควบคุม(Citizen 
and Control) สวนมากข้ันนี้ ผูตามตองอยูในองคกรนี้มานาน หรือมีสวนไดสวนเสีย ใหคุณ   ใหโทษแก
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องคกร  และไดรับความไววางใจจากคนในองคกรและผูบริหารวามีบุคคลผูนี้ มีความสามารถ มีวิสัยทัศน 
และรักองคกรอยางแทจริง 
 ระดับท่ี 1 จากขอท่ี 4.1 ถึงขอ 4.2 รวมเรียกวาเปนข้ันการมีสวนรวมเทียม หรือไมมีสวนรวม  
ยังไมมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง ระดับท่ี 2 ขอท่ี 4.3 ถึงขอ 4.5 รวมเรียกวาขนการมีสวนรวม    
พอเปนพิธี หรือการมีสวนรวมบางสวน หมายถึงเปดโอกาสใหมีสวนรวมไดในบางสวนบางเรื่องเทานั้น  
เพราะบางสวนผูมีอํานาจสงวนไวแตยังดีกวาข้ันท่ี 4.1และ 4.2 ระดับท่ี 3 ขอท่ี 4.6 ถึงขอ 4.8 รวมเรียกวา
ระดับท่ีมีอํานาจ ซ่ึงเปนระดับท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจมากโดยพัฒนาจากระดับท่ี 2 มีอํานาจในการ
ตัดสินใจหรือผานตัวแทน 
 เบญจรงค แสงสุกวาว (2551, หนา 24) กลาววา ลักษณะการมีสวนรวมนั้นพิจารณาไดหลาย
รูปแบบ แตลักษณะโดยรวม ไดแก มีลักษณะการมีสวนรวมการวางแผน การตัดสินใจ มีสวนรวมใน    
การจัดองคการ การปฏิบัติหรือการดําเนินงาน การบริหาร การสื่อสาร และการประเมินผล ซ่ึงอาจเปนการ      
มีสวนรวมโดยตรงหรือมีสวนรวมทางออม ท้ังในระดับของการมีสวนรวมเพียงบางสวนและมีสวนรวม
ทั้งหมด โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําแนวคิดลักษณะการมีสวนรวมเหลานี้ไป
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดประสงคท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สุภาพ อุตตะวิใจ (2553, หนา19) กลาววา รูปแบบของการมีสวนรวมนั้นจะเกิดจากผลกระทบของ 
บุคคล สังคมชุมชน ทองถ่ิน และโรงเรียน ซ่ึงจะเปนการแลกเปลี่ยนปจจัยพ้ืนฐาน และมอบประโยชนแกกัน
ตามท่ีตองการ จึงพิจารณาการมีสวนรวมใน 2 รูปแบบ คือ 
  1. การมีสวนรวมในเชิงกระบวนการ จะมีข้ันตอนในการรวมกันปฏิบัติภารกิจดังนี้ 
      1.1 การวางแผน (Plan)  
      1.2 การปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตามแผน (Implementation)  
   1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Evaluation)  
   1.4 การปรับปรุงแกไขและพัฒนา (Improvement)  
  2. การมีสวนรวมในเชิงปริมาณ หรือระดับของการมีสวนรวม โดยจะเริม่จากนอยไปหามากดังนี้  
   2.1 การเปนผูใหการสนับสนุน 
   2.2 การเปนท่ีปรึกษา 
   2.3 การมีสวนรวมครั้งเดียว 
   2.4 การมีสวนรวมบางโอกาส 
   2.5 การเปนผูรวมงาน 
   2.6 การเปนผูนํา 
 ซ่ึงในสภาพความเปนจริงท้ัง 2 รูปแบบอาจจะเกิดข้ึนพรอมๆ กันหรือตอเนื่องกันก็ได 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมมีหลายประเภท แบงตามกระบวนการ คือการมีสวนรวมแทจริง     
และการมีสวนรวมไมแทจริง แบงตามสถานะคือ การมีสวนรวมของบุคคลากรในองคกรท่ีสามารถเขามา
มีสวนรวมดวยอยางเต็มท่ี และการมีสวนรวมบุคคลากรนอกองคกรท่ีเขามาใหการสนับสนุนตามวาระ
และโอกาส แบงตามระดับอํานาจคือ ในฐานะผูบริหารจะเปนผูเปดโอกาสอํานวยการใหมีสวนรวมตาม
ความเหมาะสมกับศักยภาพของผูมีสวนรวมและเนื้องาน ในฐานะผูบังคับบัญชาและในฐานะผูปฏิบัติการ 
แบงตามลักษณะของผลประโยชนคือ เปนผูใหบริการและผูรับบริการ 
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 2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางาน      
คือผลประโยชน ผลประโยชนของครูในสถานศึกษานอกจากเงินเดือน การเลื่อนข้ันกรณีพิเศษแลวยัง
เสริมความม่ันคงดานสวัสดิการ ท่ีอยูอาศัย อาหารการดํารงชีพท่ีอยู การพัฒนาวิชาชีพความกาวหนา
ทางตําแหนง วิทยฐานะ 
 เฟรดเดอรริก ดับบิว เทเลอร (Frederic W. Tayior, 1903, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา14) 
กลาววา ปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพนั้น สามารถแกไขไดดวยการออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจ
เสียใหม โดยวางแผนแบงงานแบงหนาท่ีใหชัดเจน เขาเชื่อวาเงินเปนปจจัยจูงใจท่ีสําคัญ คนงานท่ีทํางาน
เกินมาตรฐานท่ีกําหนดจะไดคาตอบแทนพิเศษเพ่ิมข้ึนจากคาจางปกติตามจํานวนผลงานท่ีทําไดเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงหลักการนี้มีผูนํามาประยุกตใชกันมาก แตมีขอวิจารณกันวา การใหความสําคัญกับสิ่งจูงใจที่เปนตัว
เงินเปนการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจมากกวาทางดานสังคมไมคํานึงถึงความเครียดอันเกิดจาก
ความตองการดานสังคมไมไดรับการตอบสนอง นอกจากนั้นการแบงงานกันทําไมไดหมายความวาจะทํา
ใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไมไดทําใหคนงานมีขวัญกําลังใจดีไมไดทําใหองคกรมีประสิทธิภาพเสมอไป    
แตอาจทําใหงานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพึงพอใจ เบื่องาน คุณภาพการทํางานต่ํา 
ขาดงาน และลาออกจากงาน 
  สัมมา รธนิธย (2556, หนา 52-53) กลาววา ผลประโยชนของคนทํางานหมายถึงผลประโยชน     
ท่ีมาในรูปแบบขวัญและกําลังใจในการทํางาน การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผูจูงใจ
ตองการ โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ หลักการในการจูงใจประกอบดวย 
  1. ความพยายามในการคนหาความตองการท่ีแทจริงในองคกร 
  2. การดําเนินการเนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ 
  3. ยึดม่ันในหลักการของความยุติธรรม เสมอภาค ใครทําดีตองไดดี 
 การจูงใจดวยสิ่งตอบแทน แบงออกเปนสามประเภทดังตอไปนี้  
  1. การจูงใจดวยสิ่งตอบแทนในรูปเงิน ไดแกเงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงการทํางาน 
  2. รางวัลตอบแทนท่ีไมใชเงิน ไดแก รางวัลท่ีเปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาส
ความรูและความสามารถ การสงเสริมกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอ
องคกร 
  3. รางวัลตอบแทนท่ีตีคาเปนตัวเงินไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนงประโยชน
และบริการตาง ๆ ในการบํารุงขวัญหรือสรางกําลังใจ  
 ในการทํางานของผูรวมงาน สิ่งท่ีจะตองพิจารณาประกอบดวย 
  1. ตองมีรายไดเพียงพอตอคาครองชีพ ไมมีหนี้สิน ถารายไดไมพอก็ยากท่ีจะมีขวัญดี 
  2. สวัสดิการ ใหมีสิทธิพิเศษ ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เชน มีโอกาสไปฝกอบรม    
 3. ความภูมิใจในองคกร ชื่อเสียงองคกร บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางาน มีความผูกพันกับ
องคกรท่ีจะดําเนินการตอไป  
 คลินตัน (Clinton, 2006, อางถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550 หนา 221) กลาววา บุคลากร ท่ีไดรับ
การอบรมเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน จะมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรท่ีไมไดรับ
การพัฒนาทักษะ 



ซ 

 สรุปไดวา ถาตองการกระตุนใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมใหมากท่ีสุดตองมีแรงจูงใจ       
ดานผลประโยชน ซ่ึงมีสองรูปแบบคือการไดรับวัตถุ เงินคาจาง และการไดรับความภาคภูมิใจในการ
ทํางานโดยผูบริหารตองคนหาความตองการท่ีแทจริงในองคกรกอนวาบุคลากรตองการสิ่งใดแลว
ดําเนินการในเชิงบวก เพ่ิมขวัญ และกําลังใจใหแกบุคลากรในองคกร โดยยึดม่ันในหลักความยุติธรรม 
และความเสมอภาค พยายามทําใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอองคกร 
  1. แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธท่ีด ี
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 296-297) กลาววา มนุษยสัมพันธท่ีดีจะเปนสวนหนึ่งในการสราง
ความรวมมือ การสรางความรวมมือคือการทําใหผูรวมงานรวมมือกันทํางาน ถาทุกคนรวมมือกันทํางาน
ทุกอยางจะดําเนินไปโดยไมตองมีการควบคุมดูแลมากนัก ความรวมมือเกิดจากความพอใจ ดังนั้น 
ผูบริหารควรสรางความพอใจใหเกิดกับผูรวมงานโดย สรางความเปนมิตร ใหทํางานเปนกลุม บรรจุคน
ใหเหมาะสมกับงาน ระบุอํานาจหนาท่ีชัดเจน การมีระบบติดตอสื่อสารท่ีดี นโยบาย วัตถุประสงค 
วิธีการดําเนินงานท่ีดี มีเหตุผล และสามารถปฏิบัติตามได มีระบบการควบคุมท่ีดี ผูบริหารใหการ
สนับสนุนเพ่ือนรวมงาน โดย ใหความชวยเหลือในการทํางาน สนองความตองการใหรวมในการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ยังมีการใหขวัญและกําลังใจซ่ึงนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความรวมมือ เพราะคนท่ีมี
ขวัญและกําลังใจ ดียอมมีสภาพจิตท่ีเปนสุข พรอมท่ีจะใหความรวมมือในการทํางาน ซ่ึงขวัญหมายถึง 
ภาวะทางจิตท่ีแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ท้ังท่ีนาพึงปารถนา และไมพึงปารถนา เชนมีความสุข มีชีวิตชีวา
มีความกระตือรือรน หรือมีความเบื่อหนาย ขวัญของบุคคลในองคกรมีสวนทําใหบุคคลทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหบุคคลมีกําลังใจ มีความพรอม และมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางาน คนท่ีมีความ
รับผิดชอบ มีความฉลาด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคบวกกับมีขวัญและกําลังใจ ยอมทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนคนท่ีมีความสามารถมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แตไมมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ยอมทําใหการทํางานดอยประสิทธิภาพลง การสรางขวัญ และกําลังใจ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับระบบการดําเนินงาน 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 149-152) กลาววา การบริหารงานในระดับตาง ๆ ทุกระดับต้ังแต
เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจําวันของบุคคลหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคน และเงิน 
งบประมาณจํานวนมาก ยอมมีกิจกรรม PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 
  1. การวางแผน (Plan) จะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจนเปาหมาย
ท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศนพันธกิจขององคกร เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปใน
แนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร การวางแผนบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางาน
หรือเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ไปพรอมกันดวย ขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานนี้จะชวยใหการวางแผนมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึน เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีระบุไว 
  2. การดําเนินงานตามแผน (Do) เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะปฏิบัติงาน 
ควรจะศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวของกอนและหากเปนงานประจําท่ีเคยปฏิบัติ
อาจใชวิธีเรียนรู ศึกษา คนควาดวยตนเอง ทวาหากเปนงานใหมหรืองานใหญท่ีตองใชบุคลากรจํานวน
มาก อาจตองจัดใหมีการฝกอบรมกอนท่ีจะปฏิบัติจริง ท้ังนี้ในการดําเนินการตามแผนมีขอพึงปฏิบัติ 
ไดแก 1) สงเสริม สนับสนุน 2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ 3) สนับสนุนทรัพยากร การปฏิบัติจะตอง
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ดําเนินการไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอน ท่ีไดกําหนดไว อีกท้ังตองเก็บรวบรวมบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานไวดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานตอไป 
  3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวามีการ
ปฏิบัติงานตามแผนหรือไม และมีปญหาระหวางการปฏิบัติงานอยางไรบาง ข้ันตอนนี้จึงมีความสําคัญ 
เนื่องจากมักจะเกิดปญหาแทรกซอนท่ีทําใหเกิดการดําเนินงานมีอุปสรรคท่ีไมเปนไปตามแผน กลาวคือมี
อุปสรรคตอประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตามการตรวจสอบ การประเมินปญหา 
จึงตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ
ของการดําเนินงานตอไป โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบประเมินผลไดแก 1) วางกรอบประเมิน 2) จัดหา
หรือทําเครื่องมือ 3) เก็บขอมูล 4) วิเคราะหขอมูล 5) แปลความหมาย 6) ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพ
การประเมิน ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะตองตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้นเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน  
  4. การปรับปรุง (Act) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบ
แลว การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาปญหาท่ีแทจริงของปญหา 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม และการปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางาน
ท่ีตางไปจากเดิม เม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลท่ีไดจากการปรับปรุงจะชวย
ใหการวางแผนมีความสมบูรณ และมีคุณภาพ 1) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร2) วางแผนใน
ระยะตอไป 3) จัดทําขอมูลสารสนเทศ ดวยนัยวงจร PDCA ดังกลาวขางตน สามารถแสดงแผนภูมิของ
วงจร PDCA อันมีกระบวนการดําเนินงานครบท้ังสามดาน คือการพัฒนาคุณภาพการตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การบริหารงานในระดับตาง ๆ ทุกระดับตั้งแตเล็กสุดคือการ
ปฏิบัติงานประจําวันของบุคคลหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคน และเงินงบประมาณ
จํานวนมาก ยอมมีกิจกรรม PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการดําเนินกิจกรรมท่ีครบวงจรบางไมครบวงจร
บางแตกตางกันตามลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในแตละองคกรจะมีวงจร PDCA   
อยูหลายวง วงใหญสุดคือ วงท่ีมีวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรขององคกรเปนแผนงาน (P) แผนงานวง
ใหญสุดนี้ อาจครอบคลุมระยะเวลาตอเนื่องกันหลายปจึงจะบรรลุผล การผลักดันใหวิสัยทัศน และแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปรากฏเปนจริงไดจะตองปฏิบัติ (P) โดยนําแผนยุทธศาสตรมากําหนดเปน
แผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานตาง ๆ ขององคกร แผนงานประจําปจะกอใหเกิดวงจร PDCA 
ของหนวยงานข้ึนใหม หากหนวยงานมีขนาดใหญ มีบุคลากรท่ีเก่ียวของมาก ก็จะตองแบงกระจายความ
รับผิดชอบไปยังหนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดวงจร PDCA เพ่ิมข้ึนอีกหลายวง โดยมีความเชื่อมโยงและ
ซอนกันอยู        การปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังหมดจะรวมกันเปน (D) ขององคกรนั้นซ่ึงองคกร
จะตองทําการติดตามตรวจสอบ (C) และแกไขปรับปรุงจุดท่ีเปนปญหาหรืออาจตองปรับแผนใหมแตละ
ป (A) เพ่ือใหวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรระยะยาวนั้นปรากฏเปนจริงและทําใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย             และวัตถุประสงครวมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 สรุปไดวา กระบวนการ PDCA เปนกระบวนการสําคัญท่ีอยูในระบบงานทุกงานทุกระดับตั้งแต
เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจําวันของบุคคลคนหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคนและ
เงินท่ีมีการกําหนดงบประมาณ  การวางแผน (Plan) จะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคให
ชัดเจน เปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศนพันธกิจขององคกร เพ่ือกอใหเกิดการ
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พัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกรการดําเนินงานตามแผน (Do) เปนการปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะปฏิบัติงานควรจะศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ของสภาพงานท่ี
เก่ียวของกอน การตรวจสอบประเมินผล (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวามีการ
ปฏิบัติงานตามแผนหรือไม และมีปญหาระหวางการปฏิบัติงานอยางไรบาง การปรับปรุง (Act)            
เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบแลว การปรับปรุงอาจเปนการแกไข
แบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาปญหาท่ีแทจริงของปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม 
และการปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางานท่ีตางไปจากเดิม 
  
 
 2.1.5 ทฤษฏีท่ีสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม  
 การบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดนั้นผูบริหารไมสามารถกระทําไดดวยตนเองท้ังหมด
ท้ังสิ้น ผูบริหารจึงจําเปนตองเขาใจธรรมชาติความเปนมนุษยของบุคลากรครูในโรงเรียนท่ีมีความ
ตองการท่ีหลากหลายแตกตางกันไปตาม เพศ วัย สถานภาพ สถานการณ ระยะเวลา ลักษณะของงาน ท่ีครู
รับผิดชอบอยูในขณะนั้น ผูบริหารจําเปนตองใชท้ังศาสตรและศิลปเขามาชวยในการบริหาร ซ่ึงในครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีตางๆท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใหแกบุคลากรเพ่ือให
การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี ้
 ทฤษฏีแรงจูงใจ 
 แมคเคลแลนด (Mc Clelland, 1961, pp. 99–112, อางใน พิภพ วชังเงิน, 2547, หนา 164) 
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดทําการวิจัยเก่ียวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผล
สําเร็จ ท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปไดวาคนเรามีความตองการอยู 3 ประการดังนี้
  1. ความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ีพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ  มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จ มีความวิตก
กังวลเม่ือประสบความไมสําเร็จ  
  2. ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน  
  3. ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน 
ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได  
 เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factortheory by Frederick Herzberg) 
เฮอรชเบอรก คือ นักจิตวิทยาไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง
ในวงการบริหาร มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป คือ Motivation-maintenance หรือDual factor theory     
หรือ The motivation hygiene theory ขอสมมติฐานตามทฤษฎีนี้ เฮอรซเบอรก เชื่อวาคนหรือ
ผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมข้ึนกับความพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจ
ในงานจะชวยเพ่ิมความสนใจในงานและเพ่ิมความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึนยอมทําใหผลผลิต
สูงข้ึน ในทางตรงกันขามหากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทําใหคนไมสนใจ       
ไมกระตือรือรน ผลผลิตก็ตกต่ํา หนาท่ีของผูบริหารก็คือ จะตองรูวิธีท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความ    
พึงพอใจ เพ่ือจะใหงานบรรลุเปาหมาย และผลผลิตของงานสูงข้ึน เฮอรซเบอรก กลาววา มีปจจัยอยู         
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2 ประการ ท่ีเปนแรงจูงใจทําใหคนอยากทํางาน คือ ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors)        
และปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ปจจัยจูงใจ หรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจ       
ในการทํางาน มีอยู 5 ประการ คือ 

- ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบ 
ความสําเร็จไดเปนอยางด ี
  - การยกยองนับถือหรือการยอมรับ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการยอมรับนับถือ     
ท้ังจากกลุมเพ่ือน ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนท่ัวไป 
  - ลักษณะของงาน หมายถึงความรูสึกท่ีดีหรือไมดีของบุคคลท่ีมีตอลักษณะของงาน
  - ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

- ความกาวหนาในตําแหนงการงาน หมายถึง การท่ีปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน ทําใหเกิด 
ความพึงพอใจในการทํางาน ก็เนื่องจากวา ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตนทํา
ใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ดังนั้นผูบริหารควรใชปจจัยท้ัง 5 ประการขางตนตอผูปฏิบัติงานจะชวย
สงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ 
  2. ปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน และเปนปจจัยท่ีจะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน คือ นโยบาย    
และการบริหารงาน เงินเดือน หรือคาจาง ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สถานภาพในการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา ความม่ันคงในการ
ทํางาน สถานะของอาชีพ ใหบุคคลเกิดความรูสึกท่ีดีตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง สิ่งท่ีกลาวมา
ไมใชสิ่งจูงใจใหคนทํางาน หรือไมมีคุณคาในดานการจูงใจคนแตเปนปจจัยท่ีมีสวนสรางความพอใจแก
บุคคลท่ีทํางาน หรือการปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานมีสวนทําใหการทํางานสุขสบายมากข้ึน 
ถือไดวาเปนเพียงมาตรการหนึ่งในการสนองความตองการของคนไมใชสิ่งท่ีจะกอใหเกิดแรงจูงใจใหบุคคล
ทํางาน ถาหากวาภาวะแวดลอมท่ีไดจัดไวดีเพียงพอแลว ก็เปนการสนองความตองการของคนในการ
ทํางานเทานั้น 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร 
 สุรางค มันยานนท (2542, หนา 102-107) กลาววาทฤษฎีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธท่ีสําคัญมีดังนี้ 
1) “ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย” ของ อับราฮัม มาสโลว 2) “ทฤษฎีจิตวิเคราะห” ของ ซิกมัน ฟรอยต 
3) “ทฤษฎี X และ Y” ของ ดักลาส แมคเกรเกอร และ 4) “ทฤษฏีหนาตางโจฮารี” 1ของ 1โจเซฟ ลุฟท 
และแฮรี่ อินแกม 5) ทฤษฎีหลักความสัมพันธระหวางบุคคล ของ โรเจอร (Carl R. Roger) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย ของอับราฮัม มาสโลว (Hierarchy of Human 
Needs by Abraham Maslow) อับราฮัม มาสโลว (Abraham H. Maslow, 1967) ไดเสนอ ทฤษฎีลําดับข้ัน
ของความตองการของมนุษย โดยตั้งสมมติฐานของการจูงใจไว 3 ประการ ดังนี้ 
    1. มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลาไมมีการสิ้นสุดตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู 
   2. ความตองการท่ีรับการตอบสนอง แลวจะไมเปนแรงจูงใจหรือเปนสิ่งกระตุน สําหรับ
พฤติกรรมนั้นอีกตอไป  
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   3. ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากต่ําไปหาสูงตามลําดับความสําคัญมาสโลว 
(Maslow) แบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับข้ัน คือลําดับข้ันท่ี 1 ความตองการทาง
กายภาพ ไดแก อาหาร เครื่องนุมหม ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัยและการพักผอน ลําดับข้ันท่ี 2 ความตองการ
ความม่ันคงปลอดภัย  ไดแก ความปลอดภัยทางรางกาย เชน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุโจรผูราย เปนตน 
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เชน ความม่ันคงในงานท่ีทํา ลําดับข้ันท่ี 3 ความตองการทางสังคม ไดแก 
ความตองการท่ีจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองการท่ีจะเขาไปมีความผูกพันในสังคมตองการท่ีจะ   
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมตองการท่ีจะมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึน ลําดับข้ันท่ี 4 ความตองการ    
ทางเกียรติยศ ชื่อเสียง การยกยองนับถือ ไดแก ความตองการการยกยองและยอมรับความตองการท่ีจะมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ ไดรับการเคารพยกยองในสังคม ตองการใหผูอ่ืนยอมรับนับถือวาเปนบุคคลท่ีมีคุณคา 
ตองการใหผู อ่ืนยอมรับในความรูความสามารถ ตองการเปนผูท่ีมีความสามารถ มีทักษะหรือ          
ความชํานาญดานตางๆ ลําดับข้ันท่ี 5 ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (เปนข้ันสูงสุด)  
ไดแก ความตองการประจักษในคุณคาของตนเองความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จหรือสมหวังในชีวิต
อยากทําอยากเปนในสิ่งท่ีตนหวังไวฝนไวไดทําอะไรตามท่ีตนตองการจะทํา และมีความสุขกับสิ่งตนเองตองการทํา 
และหวังท่ีจะทํา  
  2) ทฤษฎีจิตวิเคราะห ของซิกมัน ฟรอยต (Sigmunnd Freud) โครงสรางบุคลิกภาพของ
มนุษยประกอบไปดวยเชื่อวาธรรมชาติของมนุษย 2 อยาง ประกอบดวย 1) จิต 3 สวน และ 2) พลัง1 3 ชนิด ดังนี ้ 
   1. จิต แบงเปน 3 สวน คือ จิตสํานึก (Conscious) จิตใตสํานึก (Subconscious)     
และจิตไรสํานึก (Unconscious)  
   2. แรงขับพ้ืนฐาน มี 3 ชนิด คือ แรงขับท่ีจะดํารงชีวิตอยู แรงขับท่ีจะทําลายแรงขับทาง
เพศ ฟรอยด แบงโครงสรางทางจิตของบุคลิกภาพออกเปน 3 ชนิด คือ 1) Id-เปนความตองการท่ีจะ
แสวงหาความสุขความสบายใหกับตนเองไมวาดวยวิธีการใดๆ 2) Ego–เปนความตองการใชเหตุผล      
และศีลธรรมเขามารวมพิจารณาเก่ียวกับการกระทําตาง ๆ ของคนเรา และ 3) Super egoไดแก มโนธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงความเสียสละตางๆ ในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหตนเอง 
  3) ทฤษฎี X และ Y ของดักลาส แมคเกรเกอร (Theory X and Theory Y by Douglas 
McGregor) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ซ่ึง McGregor 
ไดศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจท่ีรวมการจูงใจภายนอกและภายในไวดวยกัน และไดจําแนก
ทฤษฎีในการควบคุม การปฏิบัติงาน และเปนการจูงใจของผูปฏิบัติงานไว 2 ทฤษฎี คือ 
   
 
  1. ทฤษฎ ีX  
   1.1 ผูปฏิบัติงานสวนมากเกียจคราน ไมชอบทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงการทํางาน    
ทุกอยางเทาท่ีจะทําได 
   1.2 วิธีการควบคุมผูปฏิบัติงานตองใชวิธีรุนแรง การใชอํานาจบังคับ หรือการขูบังคับ 
การควบคุมการเขมงวดเพ่ือใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 
   1.3 ไมมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความกระตือรือรนนอยแตตองการ ความม่ันคง
มากท่ีสุด 
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  ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X ชี้ใหเห็นวา โดยธรรมชาติแลว มนุษยไมชอบทํางาน
พยายามหลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส แตในขณะเดียวกันมนุษยสนใจประโยชนสวนตัวไปดวย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองพยายามกําหนดมาตรฐานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด มีการสั่งการ
โดยตรง การจูงใจจะเนนคาตอบแทนดานรางวัลและผลประโยชนอ่ืนๆ การใชระเบียบ หนาท่ี และคุกคาม
ดานการลงโทษท่ีผูบริหารจะเห็นวาจุดสําคัญของการจูงใจคือ การตอบสนองความตองการของคนดวย
ความตองการข้ันพ้ืนฐานเทานั้น 
  2. ทฤษฎ ีY 
    2.1 ผูปฏิบัติงานชอบท่ีจะทุมเทกําลังกายใจใหกับงาน และถือวาการทํางาน เปนการเลน
สนุกหรือการพักผอน ทังนี้ยอมข้ึนอยูกับลักษณะงาน และลักษณะของการควบคุมงาน 
    2.2 ผูปฏิบัติงานกลุมนี้ไมชอบการขูบังคับ ทุกคนปรารถนาท่ีจะเปนตัวของตัวเองชอบ
คําพูดท่ีเปนมิตร และทํางานตามวัตถุประสงคท่ีเขามีสวนผูกพัน 
   2.3 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรน และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในสิ่งตางๆ รวมท้ังยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนดวย 
 ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี Y เปนแนวความคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของบุคคล อยางลึกซ้ึง 
และเปนการมองพฤติกรรมของบุคคลในองคการจากสภาพความเปนจริง โดยเชื่อวาการมี
สภาพแวดลอม และการใชแนวทางท่ีเหมาะสม จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตนเอง และเปาหมายขององคการ 
 4) ทฤษฏีหนาตางโจฮารี 1 ของ 1โจเซฟ ลุฟท และแฮรี่ อินแกม (Johari Window by Joseph 
Luft and Harry Ingham)“หนาตางโจฮารี”ไดรับการขนานนามตามชื่อผูคิดคนทฤษฎี คือ โจเซฟ ลุฟท 
(Joseph Luft) และ แฮรี่ อินแกม (Harry Ingham) ท้ังสองไดจัดคุณลักษณะของแตละบุคคล
ออกเปน 4 สวนหรือ หนาตาง 4 บานดังนี้ 1. พ้ืนท่ีสาธารณะหรือเปด 2. พ้ืนท่ีลับหรือซอนเรน 3. พ้ืนท่ีบอด
หรืออึดอัด และ 4. พ้ืนท่ีมืดหรือไมรู เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน พ้ืนท่ีเหลานี้จัดแสดงออกเปน 4 ชอง 
(Quadrants) ดังภาพท่ี 2.1 
 

บริเวณเปดเผย 
(Open Area) 

บริเวณจุดบอด 
(Blind Area) 

บริเวณจุดซอนเรน 
(Hidden Area) 

บริเวณอวิชา 
(Unknown Area) 

 
ภาพท่ี 2.1 ทฤษฏหีนาตางโจฮารี่ (Johari, 1970, อางถึงใน เรียม ศรีทอง, 2542, หนา 115) 
 
 
  จากภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
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  1. บริเวณเปดเผย (Open Area) คือ เรารู คนอ่ืนรู หมายถึง เรารูวาตัวเองมีจุดบกพรอง         
และเปดเผยใหคนอ่ืนรับรู เปนการเปดเผยตนเองเพ่ือใหคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับจุดบกพรอง
ของเราแลวนํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2. บริเวณจุดบอด (Blind Area) คือ เราไมรู คนอ่ืนรู หมายถึง เราไมรูจุดบกพรองของ
ตนเอง แตคนอ่ืนรู เราควรลดจุดบอด เนื่องจากการท่ีเราไมรูจุดบกพรองของตนเอง เทากับเราหลงทาง
และไมชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  3. บริเวณจุดซอนเรน (Hidden Area) คือ เรารู คนอ่ืนไมรู หมายถึง เรารูวาตัวเองมี
จุดบกพรอง แตปกปดเปนความลับไมใหคนอ่ืนรู เราควรลดความลับ เนื่องจากการปกปด มีความลับทํา
ใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว และไมชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  4. บริเวณอวิชา (Unknown Area) คือ เราไมรู คนอ่ืนไมรู หมายถึง เราไมรูจุดบกพรองของ
ตนเอง และผูอ่ืนก็ไมรู เราควรลด ปริศนา เนื่องจากท้ังเราและคนอ่ืนไมมีใครรู ทําใหไมรูจักตนเองไม
ชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ประโยชนของหนาตางโจฮาร ี 
  1. การสรางบรรยากาศท่ีอบอุนถาเราพรอมท่ีจะเปดตนเองตอผูอ่ืนมากเพียงใด คนอ่ืน ก็พรอมท่ี
จะสนองตอบมากเพียงนั้นเปนผลตอการขจัดสิ่งขวางก้ัน และการเปนอยูทางสังคม ทํานองเดียวกัน ในขณะท่ี
เปดตนเอง เราอาจจะไดผลสะทอนกลับ อีกประการหนึ่งในแงของความสัมพันธสวนบุคคล เรารูจักคน
อ่ืนมากเทาไร เราก็ยิ่งมีความเขาใจและเรียนรูถึงจุดแข็ง และจุดออนมากข้ึนเทานั้น 
  2. ชวยพัฒนาใหเปนผูประกอบการท่ีมีอาชีพอิสระท่ีมีความสามารถมีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
สามารถแกปญหาดานตาง ๆ กับผูท่ีเก่ียวของได เชน ลูกคา ผูจัดจําหนาย ขาราชการ คูแขง เปนตน 
สามารถใชความคิดรวบยอดของหนาตางโจฮารีเปนแนวทางในการสรางกลยุทธ ในการแกไขปญหา เชน 
ผูประกอบการอาจจะเปดเผยความในใจเรื่องวิธีการจัดการ และเรื่องเก่ียวกับตนเอง ของเถาแก นายธนาคาร 
แตกับคูแขงแลวเขาจะเปดเผยพ้ืนท่ีใหนอยท่ีสุด 
  3. เปนกลยุทธเพ่ือการเจรจาตอรอง ถาทานรูขอมูลของคูแขง หรือรูความตองการของคูแขง
มากเทาไร นั่นก็หมายความวาทานไดเปดพ้ืนท่ีซอนเรนของคูแขงและอยูในสถานะท่ีไดเปรียบในการ
ตอรอง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะชนะ 
  5) ทฤษฎีหลักความสัมพันธระหวางบุคคล ของ โรเจอร (Carl R. Roger) หลักความสัมพันธ
ระหวางบุคคลของโรเจอรนี้มีความสําคัญวาบุคคลท่ีจะสามารถสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี จะตองมี
สิ่งสําคัญ 3 ประการตอไปนี ้
   1. ความจริงใจ 1 คือ การคิด การพูด การปฏิบัติ และการแสดงทาทางประกอบออกมา
ตรงตามความเปนจริง ไมมีการเสแสรงแบบท่ีเรียกวา “ปากกับใจตรงกัน” ถาบุคคลท่ีตองเก่ียวของกันมี
ความจริงใจตอกัน คิดอยางไรก็พูดอยางนั้น แสดงอยางท่ีคิดท่ีรูสึก ไมวาจะในแงบวกหรือลบก็ตาม 
   2. ความเขาใจ1 หมายถึง การทําความเขาใจบุคคลอ่ืนในสภาพท่ีตรงตามความเปนจริง
ปญหาประการหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลก็คือการขาดความเขาใจ
ในสภาพการณท่ีถูกตอง คนเรามักจะมองและตัดสินคนอ่ืนๆจากพฤติกรรม หรือผลของการกระทําโดย
ไมศึกษาดูวา สาเหตุของพฤติกรรมจริงๆเหลานั้นคืออะไร 



ซ 

   3. การยอมรับคาของคน1 หมายถึง การใหความสําคัญแกคนทุกคนวาบุคคลนั้นๆ มีคุณคาและ
ความสําคัญตอสังคมในหนวยงานหนึ่งๆ การดําเนินงานของหนวยงานนั้นจะตองประกอบไปดวยความ
รวมมือรวมใจจากทุกคนในหนวยงาน ท้ังจากบุคคลทีมีความสําคัญมากและนอย ถาขาดความรวมมือ
จากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอความสําเร็จของงานในหนวยงานนั้น 
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 2.1.6 กระบวนการมีสวนรวม 
 โคเฮนและอับฮอฟ (Cohen and Uphoff 1977, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย 2556, หนา 22) 
ระดับข้ันของการมีสวนรวมมี 4 ระดับ ดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)       
2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3) (Implementation) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
(Benefit) และ4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงแผนภูมิวงจรของการมีสวนรวมใน
รปูภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.1 วงจรของการมีสวนรวม (Cohen & Uphoff, 1977, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย. 2556, หนา 22) 
 
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, p. 213-218, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย. 2553 
หนา 11-13) ไดจําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวน
รวมในการปฏิบัต ิการมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซ่ึงไดอธิบายการ
มีสวนรวมไว 4 ข้ันตอนดังนี้  
  1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decision making) การตัดสินใจชนิดนี้ 
เปนศูนยกลางของการเกิดทางเลือกตัดสินความคิดท่ีหลากหลาย มีการกําหนดและประเมินทางเลือก
และการตัดสินใจเลือก ซ่ึงเปรียบไดกับการวางแผนเพ่ือนําทางท่ีเลือกมาสูการปฏิบัติสามารถแบงการ
ตัดสินใจนี้ออกเปน 3 ระยะ คือ  
     1.1 การตัดสินใจชวงเริ่มตน (initial decision) เปนการเริ่มตนหาความตองการ      
และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการท่ีสําคัญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญท่ีจะเลือกเอาโครงการท่ีเปน
ประโยชนตอกลุมคนและมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจในระยะนี้สามารถให
ขอมูลท่ีสําคัญและเสนอกลยุทธเพ่ือแกไขปญหา  
     1.2 การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (ongoing decision) ความสําเร็จในชวงนี้เกิดข้ึนได
มากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน ซ่ึงโครงการจะตองคนหาความตองการของบุคคล  ท่ี
เขามามีสวนรวมในภายหลังนี้ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนินโครงการ      
และวิธีการดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูท่ีเขามามีสวนรวม  
     1.3 การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (operational decision) เปนความเก่ียวของใน
องคกรเม่ือโครงการเขามามีการเชื่อมโยงโครงการ มีการรวมตัวขององคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนด

สวนรวมในการตัดสินใจ

 

สวนรวมในการดําเนินงาน 

 

สวนรวมในการประเมินผล 

สวนรวมในผลประโยชน 
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เกณฑสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิกยืดถือประกอบดวยการประชุมเพ่ือจัดทํา
นโยบายการคัดเลือกผูนําท่ีมีอิทธพิลตอองคกร 
  2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (participation in implementation) การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติแบงได 3 ทางคือ  
   2.1 การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (resource contribution) สามารถดําเนินการได
หลายรูปแบบ ไดแกแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณและขอมูลขาวสาร ท้ังหมดนี้เปนแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญ      
เพ่ือพัฒนาโครงการการสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถ่ินเปนสิ่งท่ีดี การบริจาคเงินและวัสดุ แสดงใหเห็นถึง   
การมีสวนรวม สิ่งสําคัญของการรวมนี้คือ การรูวาใครเปนผูสนับสนุนและทําอยางไรโดยวิธีการจูงใจ   
การไดรับคาตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับสนับสนุนเรื่องทรัพยากร บอยครั้งท่ีพบวามีความไมเทาเทียมกัน
และแสวงหาผลประโยชนสวนตวั  
   2.2 การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน (project administration and 
coordination) คนในองคกรสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน หรือสมาชิกทีมท่ีปรึกษา หรือเปน
ผูบริหารโครงการ เปนสมาชิกอาสาซ่ึงทําหนาท่ีประสานงานกิจกรรมของโครงการมีการฝกอบรมใหรู
เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผูเขามาบริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความ
ไววางใจใหกับคนในองคกรแลว ยังชวยใหสมาชิกเกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเองอีกดวยอีกท้ังยัง
ทําใหเกิดการสื่อสารขอมูลภายใน และไดรับคําแนะนาซ่ึงเปนปญหาของคนในทองถ่ิน ตลอดจน
ผลกระทบท่ีไดรับเม่ือโครงการเขามา 
   2.3 การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ (Participation in enlistment) การขอความ
รวมมือไมจําเปนตองการผลประโยชนเสมอไป แตพิจารณาขอเท็จจริงท่ีวาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ภายหลังนําโครงการมาใช และผลกระทบตอคนในองคกรท่ีเขารวมโครงการ  
  3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมานาน   
และมีผลในทางเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการยอมรับเอาโครงการท่ีสําคัญๆ เขามาท้ังท่ีการตัดสินใจ
อาจไมเกิดข้ึนหรือมีขีดจํากัด การมีสวนรวมในผลประโยชนแบงได 3 ชนิด  
   3.1 ผลประโยชนดานวัตถุ (material benefits) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของ
บุคคล เชน เปนการเพ่ิมการบริโภค รายได ทรัพยสิน แตสิ่งเหลานี้อาจจะทําใหการสรุปขอมูลลมเหลว
ไดซ่ึงควรวิเคราะหใหไดวา ใครคือผูมีสวนรวมและดําเนินการใหเกิดข้ึน  
   3.2 ผลประโยชนดานสังคม (social benefits) เปนความตองการดานพ้ืนฐานดาน
สาธารณะ ไดแก บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค โดยใชรูปแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตใหกับคนยากจน จึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมในผลประโยชน ท้ังในเรื่องปริมาณการแบงผลประโยชน
และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
   3.3 ผลประโยชนดานบุคคล (personal benefits) เปนความปรารถนาท่ีจะเขามาเปน
สมาชิกกลุมหรือไดรับการคัดเลือกเขามา เปนความตองการอํานาจทางสังคมและการเมือง โดยผานความ
รวมมือในโครงการ ผลประโยชนสําคัญท่ีไดจากโครงการมี 3 ชนิด คือความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
อํานาจการเมือง และความรูสึกวาตนเองทํางานมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมในผลประโยชนควรศึกษา
ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังดวย เพราะอัตราการมีสวนรวมในผลประโยชนแตกตางกันจะเปนขอมูล
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สําคัญในการวางนโยบายหลักท่ีเก่ียวของวา จะใหใครมีสวนรวมหากผลออกมาตรงขามกับความคาดหวัง 
จะไดแกไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเปนไปไดในการวางรูปแบบใหม  
  4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) แบงออกเปน 2 แบบ        
คือการมีสวนรวมทางตรง และการมีสวนรวมทางออมในการประเมินผลดานงบประมาณ ความพึงพอใจ
ของบุคคลตอโครงการ การมีสวนรวม วิธีการเขามามีสวนรวม การแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ    
หรือผานตัวแทนท่ีเลือกเขาไปเพ่ือนําความคิดเห็นไปใชประโยชน  
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา142-149) แบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมเปน 3 ดาน
ไดแก ดานประชาชน ดานการมีสวนรวม และดานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆ ฝาย ดังนี้ 
  1. การรับรู (Perception) โดยตองสรางจิตสํานึกในการรับรูใหมใหแกทุกฝายวา ไมใช“รัฐ
กิจ” หากแตเปน “สาธารณกิจ” ท่ีสาธารณชนตองมีสวนรวมตั้งแตการคิด รวมทํา และรวมตรวจสอบ
หนาท่ีเทาๆ กัน โดยไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐ หรือประชาชนก็มีสิทธิ ทุกฝายตองประสานประโยชนและ
แกปญหาดวยวิธีการออมชอม 
  2. ทัศนคติ (Attitude) การปรับทัศนคติทุกฝายใหมีทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวม และทุก
ฝายตองมีทัศนคติท่ีดีตอกัน และมีความอดทนในการทํางาน เพราะกระบวนการมีสวนรวมจะใชระยะ
เวลานานตองทําอยางตอเนื่อง มีความจริงใจตอกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้น
ทุกฝายควรมีทัศนคติท่ีดีตอกัน เพ่ือใหเกิดการรวมมือแบบ “ประชารัฐ” จะเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
  3. การเปนตัวแทน (Representation) การเลือกตัวแทนท่ีดีจะทําใหเกิดการประสานผลประโยชน
อยางเปนธรรมโดยตองคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนในดานตางๆ เชน ทักษะและความสามารถ         
ท่ีเก้ือหนุนกัน ความสอดคลองทางคานิยม และวัฒนธรรมองคกร ความรับผิดชอบ ความม่ันคงทางการเงิน อีกท้ัง
ตองมีความนาเชื่อถือจากทุกฝายดวย 
  4. ความเชื่อม่ันและไววางใจ (Trust) การสรางความเชื่อม่ันและไววางใจนั้นตองแสดงให
เห็นอยางชัดเจน เปนรูปธรรมและเปนวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงจะสรางความเชื่อถือและศรัทธา เปนเง่ือนไข
สําคัญท่ีจะทําใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การสรางความเชื่อม่ันและไววางใจสรางไดดวย
การแลกเปลี่ยนขอมูลดําเนินกิจการ และนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาและครบถวน โดยทําอยาง
ตั้งใจท้ังเปนทางการ และไมเปนทางการ 
  5. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing) การไดรับขอมูลท่ีหลากหลายสมบูรณ
และครบถวน ทําใหเกิดการวินิจฉัยปญหาและการเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีหลากหลาย และตรงตามความ
ตองการมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือทําใหการตัดสนิใจและวางแผนการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ และรอบรู 
ดังนั้นการมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีความรูและขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ 
   6. ฉันทามติ (Consensus) การแกปญหาความยุงยากซับซอนรวมกัน การหาทางออก
สําหรับปญหา ในทางสันติ เปนท่ียอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม เปนการท่ีทุกคนยินยอม
เห็นพองกันในทุกข้ันตอน โดยหลักการท่ีดีท่ีสุดคือ การสรางขอตกลงท่ีม่ันคงยืนยาว มีการยอมรับกัน
ระหวางกลุมและหาขอสรุปรวมกันไดในทุกฝาย หากมีขอคิดเห็นท่ีตางกันตองสามารถปรับความเห็นท่ี
ตางกันดวยการเจรจาหาขอยุติไดอยางสันติวิธี 
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  7. การมีปฏิสัมพันธ (Intersection) ตองจัดใหมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารกัน ตองเปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two way communication) กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีตอกัน ซ่ึงจะนําไปสูการลดอคติท่ีมีตอกัน และเขาใจท่ีดีข้ึน 
  8. ความประสงคหรือมุงหมาย (Purpose) ตองกําหนดจุดประสงคและจุดมุงหมายไวอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหผูเขารวมตัดสินใจไดวาจะเขารวมหรือไม และทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และดําเนิน
โครงการไปในทิศทางเดียวกัน ในการใหประชาชน เขามามีสวนรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวามี
รูปแบบ และลักษณะอยางไร รวมท้ังข้ันตอนของกิจกรรมจะตองระบุวา ในกิจกรรมแตละอยาง          
มีก่ีข้ันตอนและประชาชนสามารถเขารวมในข้ันตอนใดบาง 
  9. การะประเมินผล (Appraisal) ตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัด
ทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
  10. ความโปรงใส (Transparency) เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีให
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงตองประกอบดวยความ
ไววางใจ การเปดเผยขอมูล การเขาถึงขอมูล และกระบวนการตรวจสอบ 
  11. ความเปนอิสระ (Independence) ทุกฝายควรมีอิสระทางความคิด เพ่ือจะไดเกิด
ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นในการตัดสินใจรวมกันอยางหลากหลาย และเปนการมีสวนรวมอยาง
สมัครใจ ไมมีการบังคับ วาจางคุกคาม ถาเปนเชนนั้นถือวาไมเปนกระบวนการการมีสวนรวม  
  12. กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) ตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามา            
มีสวนรวมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวาง
สมาชิกจะเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และการ
มีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะบงบอกถึงความเขมแข็งของการมีสวนรวม 
 13. เครือขาย (Network) ทุกฝายควรมีความเขาใจกัน มาผนึกกําลังกัน เปนหนึ่งเดียวกัน ท่ีสําคัญ
ตองเปนไปเพ่ือสรางผลประโยชนในเชิงการทํางานรวมในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน ท่ีจะตองอาศัย
ความรวมกัน ซ่ึงเครือขายความรวมมือจะตองเกิดข้ึนจากวิธีคิดของสมาชิก ผูบริหาร และบุคคลในชุมชน
เปนหลัก โดยเครือขายความรวมมือนั้นจําเปนตองใหมีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพ่ือกอตัว 
และกลาวถึงวัตถุประสงครวมกัน การพัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยเครือขายการมีสวนรวมในการ
ทํางานของคนในชุมชน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาของคนและปญหาสวนรวมในชุมชน ซ่ึงการดําเนินงาน
ของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมท่ียั่งยืนได 
 อคิน ระพีพัฒน (2547, หนา 49) แบงการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอนดังนี้  
  1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข หมายถึงการตัดสินใจวาอะไรคือปญหา
ของตนเอง อะไรคือสาเหตุ และจะแกปญหานั้นอยางไร โดยกําหนดแนวทางแกไขปญหาพรอมกันไปดวย 
  2. การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาหมายถึงการตัดสินใจรวมกันใน
การปฏิบัติตามแนวทางใหเปนไปตามโครงการและแผนท่ีไดกําหนดข้ึน  
  3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน หมายถึง การรวมกันปฏิบัติดําเนินตามแผนงาน 
มีสวนรวมในการบํารุงรักษาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมหรือการดําเนินงานนั้น  
   4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา หมายถึง การประเมินผลงานของตนเอง และประเมิน
สภาพการณภายนอกดวย 
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 จากการศึกษาการมีสวนรวม ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวม ของโคเฮน   
และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff) ใชเปนตัวแปรตนของการวิจัย เนื่องจาก1สอดคลองกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีใหความสําคัญกับครู ซ่ึงเปนผูสราง
ผลประโยชนในการทํางานรวมกัน ประสานความรวมมือจากทุกฝาย การท่ีครูเปนผู ขับเคลื่อน
กระบวนการตางๆ  ไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดนั้นมีอยู 4 ข้ันตอน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล  
 2.1.7 องคประกอบการมีสวนรวมของคร ู
 ในการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน
แนวทางในการศึกษา การมีสวนรวมของครู ซ่ึงไดมาจากแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮน และอัพฮอฟ
(Cohen and Uphoff) ประกอบดวยการมีสวนรวมท่ีเปนจุดสําคัญในการกอเกิดความสําเร็จจนกระท่ัง
ถึงสิ้นสุดการดําเนินงาน และเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของกระบวนการ มีอิทธิพลตอแรงจูงใจเชิงบวกซ่ึง
สงผลใหครูในโรงเรียนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decisios making) 
 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, หนา 213-214, อางถึงใน ทิพยรัตน ชมภูแสง, 2550, 
หนา 48) ไดแบงการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ การริเริ่ม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
 รับบินซและคอตเตอร (Rubbins and Coulter, 1996, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา 54) 
กลาววา การตัดสินใจในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการตัดสินใจโดยกลุม (Group) มากกวาโดย
เพียงคนคนเดียว (individual) เนื่องจากจะทําใหขอมูลสารสนเทศ และความรูประกอบการตัดสินใจได
มากกวา สามารถสรางสรรคทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจไดมากข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจ และยอมรับผล
การตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกองคการสามารถพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับผลการตัดสินใจในอนาคตไดดีกวา
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543, หนา 143) กลาววา การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม         
เพ่ือเปนขอมูลในการทํางาน  และหาปญหา สาเหตุของปญหา และการมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมี
การรวมกลุมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทาง      
การดําเนินงาน และทรัพยากรท่ีจะตองใช 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ     
เปนมรรควิธีหนึ่งในการพัฒนา หรือเปนการสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี   
ในทีมงานและสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหนวยงาน 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 142-149) กลาววาแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวม
โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆฝาย โดยการรับรู
(Perception) โดยตองสรางจิตสํานึกในการรับรูใหมใหแกทุกฝายวา ไมใช“รัฐกิจ”หากแตเปน“สาธารณะกิจ”
ท่ีสาธารณชนตองมีสวนรวมตั้งแตการคิด รวมทํา และรวมตรวจสอบ โดยไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐ หรือ
ประชาชนก็มีสิทธิ และหนาท่ีเทาๆกัน และทุกฝายตองประสานประโยชน และแกปญหาดวยวิธีการรออมชอม 
มีทัศนคติ (Attitude) การปรับทัศนคติทุกฝายใหมีทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมและทุก ฝายตองมี
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ทัศนคติท่ีดีตอกันและมีความอดทนในการทํางาน เพราะกระบวนการมีสวนรวมจะใชระยะเวลานาน  
และตองทําอยางตอเนื่อง มีความจริงใจตอกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทุก
ฝายควรมีทัศนคติท่ีดีตอกัน เพ่ือใหเกิดการรวมมือแบบ “ประชารัฐ” จะเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน มีความ
ประสงคหรือมุงหมาย (Purpose) ตองกําหนดจุดประสงคและจุดมุงหมายไวอยางชัดเจน เพ่ือใหผูเขารวม
ตัดสินใจไดวาจะเขารวมหรือไม และทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และดําเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน   
ในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวา มีรูปแบบและลักษณะอยางไร รวมทั้ง
ข้ันตอนของกิจกรรมจะตองระบุวาในกิจกรรมแตละอยางมีกี่ขั้นตอนและประชาชนสามารถเขารวม
ในข้ันตอนใดบาง 
 วรูมและเยทตัน (Vroom and Yetton, 1973, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย, 2556, หนา 19) กลาววา 
เม่ือไรควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ และควรจะมีสวนรวมมากนอยอยางไรในการตัดสินใจตัวแบบ 
(Model) ของวรูม และเยทตัน ไดเสนอแนะวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจนี้ ควรจะข้ึนกับธรรมชาติของ
ปญหาและสถานการณในการกําหนดรูปแบบและปริมาณของการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น     
 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555, หนา 33) กลาววา ครูสวนมากมิไดมีความตองการเขาไปมีสวน
รวมในการตัดสินใจทุกๆ เรื่อง การท่ีครูจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือไมนั้นข้ึนอยูกับบทบาท
ขอบเขตและเง่ือนไขท่ีจําเปน ตามสถานการณตาง การท่ีครูไดมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจก็นับวามี
ประโยชนตอขวัญ ความพึงพอใจ ความรูสึกท่ีดีตอการบริหารงานและตอตัวผูบริหารเองดวย 
  วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา 53) กลาววา การตัดสินใจทางการบริหารนั้น ผูบริหาร มักเผชิญ
กับปญหาสามลักษณะ คือปญหาวิกฤติ (crisis) ท่ีตองการแกปญหาอยางฉับไว ปญหาไมวิกฤติ (non-
crisis) แตตองไดรับการแกไข ผูบริหารสวนใหญจะเผชิญกับปญหาลักษณะนี้ ปญหาเชิงโอกาส 
(opportunity) เปนสถานการณท่ีองคการจะไดรับผลประโยชน หากมีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
 พระพลมา ถามวโร (2557, หนา 64) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ    
โดยเริ่มจากกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ วางเปาหมาย วางแผนดําเนินงานตามท่ี
วางแผนไว โดยทุกข้ันตอนผูมีสวนไดสวนเสียควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกข้ันตอนตามบริบท      
ของสถานศึกษา 
 รับบินซและคอตเตอร (Rubbins and Coulter, 1996, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา 54) 
กลาววา ผูบริหารจะเผชิญกับสภาวะการตัดสินใจสองรูปแบบ คือ 
 1. การตัดสินใจแบบมีเหตุผล (rational model) กอใหเกิดผลตอการตัดสินใจท่ีดี เนื่องจากมี
กระบวนการและขอมูลสาระสนเทศอยางเพียงพอ 
 2. การตัดสินใจอยางไมมีเหตุผล (non-rational model) ไมกอใหเกิดผลดีเนื่องจากขาด
กระบวนการและขอมูลสารสนเทศประกอบการตดัสินใจอยางเพียงพอ จําแนกไดดังนี้ 
  2.1 การตัดสินใจตามความพอใจ (satisfying Model) มุงหาทางเลือกจนไดทางเลือกท่ีคิด
วาเปนท่ีพึงพอใจไมคํานึงวาดีแลวหรือไม 
  2.2 การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (incremental Model) มุงแกปญหาเพียงเพ่ือใหอยู
ในระดับท่ีพอทนไดแบบขายผาเอาหนารอดไมหวังผลระยะยาว 
  2.3 การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Rubbish-bin Model) เกิดข้ึนกรณีท่ีการบริหาร
ยุทธศาสตรไมเข็มแข็ง ขาดทิศทางและวิธีการท่ีชัดเจน แมผลการตัดสินใจในบางครั้งอาจใหผลลัพธท่ีดี 
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แตก็อาจกอใหเกิดความยุงยาก และเกิดปญหาอ่ืนตามมาอีกมากมาย อาจทําใหการตัดสินใจลาชาทําให
เกิดความรูสึกท่ีไมดีตอกัน การมีอิทธิพลของบางคนตอกลุม และความพยายามใหเกิดความเห็นสอดคลองกัน 
ความคาดหวังจากการตัดสินใจโดยกลุม คือ ความริเริ่มสรางสรรค (Creativity) อาจทําใหเกิดข้ึนโดย
เทคนิคระดมสมอง (brainstorming) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออกมา
อยางเต็มท่ี แลวอภิปรายเพ่ือประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสมรวมกัน  
 วรูมและเยทตัน (Vroom and Yetton, 1973, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย, 2556, หนา 1)
แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจทางการบริหาร (managerial decision making) ไดเสนอแนวทางในการ
กําหนดวา เม่ือไรควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ และควรจะมีสวนรวมมากนอยอยางไรในการตัดสินใจ
ตัวแบบ (Model) ของวรูม และเยทตัน ไดเสนอแนะวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจนี้ควรจะข้ึนกับ
ธรรมชาติของปญหาและสถานการณในการกําหนดรูปแบบและปริมาณของการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจนั้น วรูม และเยทตันไดเสนอกฎไว 2 กลุม คือ กฎกลุมแรกเปนการสงเสริมคุณภาพของการ
ตัดสินใจ และกฎกลุมท่ีสองเปนการสงเสริมการยอมรับการตัดสินใจ ในการตัดสินใจนั้นมีทางเลือกอยู 5 วิธี
ตั้งแตผูบริหารตัดสินใจเองคนเดียว (unilateral) ไปจนถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มท่ี 
(shared) ทางเลือกในการตัดสินใจท้ัง 5 วิธี คือ 1) ผูบริหารใชขอมูลท่ีมีอยูแลวตัดสินใจเองตามลําพัง 
2) ผูบริหารแสวงหาขอมูลจากผูอ่ืน และตัดสินใจเอง 3) ผูบริหารหารือกับผูเก่ียวของเปนรายคน 
แสวงหาความคิดและขอเสนอแนะแลวตัดสินใจเอง 4) ผูบริหารปรึกษากับผูเก่ียวของเปนกลุม แสวงหา
ความคิดเห็นรวมกันโดยการอภิปรายแลวตัดสินใจ 5) ผูบริหารรวมคิดกับกลุมเก่ียวกับสถานการณ     
และปญหา แลวกลุมตัดสินใจ 
 วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา 53) กลาวการตัดสินใจในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการ
ตัดสินใจโดยกลุม (Group) มากกวาโดยเพียงคนคนเดียว (individual) เนื่องจากจะทําใหขอมูล
สารสนเทศและความรูประกอบการตัดสินใจไดมากกวา สามารถสรางสรรคทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ
ไดมากข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจและยอมรับผลการตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกองคการสามารถพัฒนา
ทักษะใหสอดคลองกับผลการตัดสินใจในอนาคตไดดีกวา แมจะมีขอเสียบางประการ เชน ใชเวลามาก
ความเห็นท่ีไมลงรอยกันอาจทําใหการตัดสินใจลาชา ทําใหเกิดความรูสึกท่ีไมดีตอกัน การมีอิทธิพลของ
บางคนตอกลุม และความพยายามใหเกิดความเห็นสอดคลองกัน ความคาดหวังประการหนึ่งจากการ
ตัดสินใจโดยกลุมคือ ความริเริ่มสรางสรรค (creativity) อาจทําใหเกิดข้ึนโดยเทคนิคระดมสมอง(brain 
storming) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเต็มท่ีแลวอภิปราย
เพ่ือประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสมรวมกัน  
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีครูไดรวมประชุมรับทราบขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานนโยบาย เพ่ือรวมกัน
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และเพ่ือเลือกวิธีประเมินผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด 
 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (participation in implementation) 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543, หนา 143) กลาววา การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม           
เพ่ือเปนขอมูลในการทํางานและหาปญหา สาเหตุของปญหา 
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 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ      
เปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญ สําหรับสถานศึกษาท่ีจะลดการตอตานและปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 142-149) กลาววาการมีสวนรวมกอใหเกิดการยอมรับและ
กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆ ฝายโดยตองมีความเชื่อม่ันและไววางใจ (Trust) มีการแลกเปลี่ยน ขอมูล
ขาวสาร (Information-sharing) มีปฏิสัมพันธท่ีดี (Intersection) มีความเปนอิสระ(Independence) ทําตาม
ความสมัครใจเปนเครือขาย (Network) สามัคคีกัน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาของคนและปญหาสวนรวมใน
ชุมชน การดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมท่ียั่งยืนได 
 รัชนก คําวัจนัง (2551, หนา 7) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินตามวัตถุประสงคดวยการ
ปฏิบัติงานจริง ตองมีความระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จ 
 ยุธณา แดงนุย (2551, หนา 14) การมีสวนรวมปฏิบัติ/ดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน รวมเปนคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวม
ตัดสินใจ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเปนประโยชน รวมไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุมตลอดจน 
การเสียสละเวลาแรงงานเขารวมกิจกรรมตางๆ 
 อรทัย ก็กผล (2552, หนา 28) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเม่ือประสบความสําเร็จจะ
ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในการปฏิบัติ
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 213-218, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553) กลาววา 
การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากรบริหาร            
การประสานความรวมมือ 
 ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) การมีสวนรวมดําเนินการ (Implementation) หมายถึงการมี
สวนรวมในการบริหารกิจกรรม บริหารการใชทรัพยากร หรือชวยสนับสนุนทรัพยากร เชน ออกเงินวัสดุ
อุปกรณ รวมท้ังการรวมลงแรงในกิจกรรมพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานโครงการ
กิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย  
 พระพลมา ถามวโร (2557,หนา 41) กลาววา การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนท่ีตกลง
กําหนดไว ตองมีการกําหนดวาเปนผูรับผิดชอบทําประโยชนใหแกองคกร และทําโดยวิธีใด โดย การชวยเหลือ
ดานทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการใหความชวยเหลือดานแรงงาน หรือขอมูล
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีครูมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ
โรงเรียน ยินดีรับผิดชอบในงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี บุคลากรครูรวมมือกันทํางานดวย
ความสามัคคีในหมูคณะ 
 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวมในการบริหารเปดโอกาสใหแตละ
บุคคล กลุมบุคคลเพ่ิมพูนประสบการณในวิชาชีพ เสาะแสวงหาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของตน 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 142-149) กลาววา การมีสวนรวมมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือให
เกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ฝาย โดยการเปนตัวแทน (Representation)       
การเลือกตัวแทนท่ีดีจะทําใหเกิดการประสานผลประโยชนอยางเปนธรรมโดยตองคํานึงถึงคุณสมบัติของ
ตัวแทนในดานตางๆ ท้ังทักษะและความสามารถท่ีเก้ือหนุนกัน ความสอดคลองทางคานิยม           
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และวัฒนธรรมองคกร ความรับผิดชอบ ความม่ันคงทางการเงิน และตองมีความนาเชื่อถือจากทุกฝาย
ดวย การมีสวนรวมท่ีกอประโยชนสูงสุดตองกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) ตองเปด
โอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดประสบการณ การเรียนรูใหม
อยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิกจะเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะบงบอกถึงความเขมแข็งของการมีสวนรวม 
 ยุธณา แดงนุย (2551, หนา 14) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในแผนงานดานตางๆ จากแผนพัฒนา  
 เฟรดเดอรริก ดับบิว เทเลอร (Tayior, 1903, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา14)กลาว
วา ปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพนั้น สามารถแกไขไดดวยการออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจเสีย
ใหม โดยวางแผนแบงงาน แบงหนาท่ีใหชัดเจน เขาเชื่อวาเงินเปนปจจัยจูงใจท่ีสําคัญ คนงานท่ีทํางาน
เกินมาตรฐานท่ีกําหนดจะไดคาตอบแทนพิเศษเพ่ิมข้ึนจากคาจางปกติตามจํานวนผลงานท่ีทําไดเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงหลักการนี้มีผูนํามาประยุกตใชกันมาก แตมีขอวิจารณกันวา การใหความสําคัญกับสิ่งจูงใจท่ีเปนตัวเงิน
เปนการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจมากกวาทางดานสังคม ไมคํานึงถึงความเครียดอันเกิดจากความ
ตองการดานสังคมไมไดรับการตอบสนอง นอกจากนั้นการแบงงานกันทําไมไดหมายความวาจะทําให
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไมไดทําใหคนงานมีขวัญกําลังใจดี ไมไดทําใหองคกรมีประสิทธิภาพเสมอไป       
แตอาจทําใหงานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพึงพอใจ เบื่องาน คุณภาพการทํางานต่ํา 
ขาดงาน และลาออกจากงาน 
 ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefit) หมายถึง 
ผลการดําเนินกิจกรรม โครงการนั้นเกิดประโยชนตอโรงเรียน ผูปกครองยอมตองไดรับประโยชนดวย 
ท้ังในแงวัตถุและจิตใจ โดยทุกคนไดรับประโยชนเทาเทียมกัน 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 52-53) กลาววา ผลประโยชนของคนทํางานท่ีมาในรูปแบบขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน หมายถึง การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผูจูงใจตองการ 
โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ หลักการในการจูงใจประกอบดวย ความพยายามในการคนหาความ
ตองการท่ีแทจริงในองคกร การดําเนินการเนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ ยึดม่ันในหลักการของความ
ยุติธรรม เสมอภาค ใครทําดีตองไดดีการมีสวนรวมในผลประโยชนนั้นตองไดรับแรงจูงใจดวยสิ่งตอบแทน      
คือ การจูงใจดวยสิ่งตอบแทนในรูปเงิน ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงการทํางาน การจูงใจท่ี
เปนรางวัลตอบแทนท่ีไมใชเงิน ไดแก รางวัลท่ีเปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาสความรู           
และความสามารถ การสงเสริมกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอองคกร และรางวัล
ตอบแทนท่ีตีคาเปนตัวเงินไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ประโยชน และบริการตางๆ       
ในการบํารุงขวัญหรือสรางกําลังใจในการทํางานของผูรวมงาน สิ่งท่ีจะตองพิจารณาประกอบดวย ตองมี
รายไดเพียงพอตอคาครองชีพ ไมมีหนี้สิน ถารายไดไมพอก็ยากท่ีจะมีขวัญกําลังใจท่ีดี ตองมีสวัสดิการดี 
ใหมีสิทธิพิเศษ ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เชน มีโอกาสไปฝกอบรม ตองมีความภูมิใจใน
องคกร ชื่อเสียงองคกร บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางาน มีความผูกพันกับองคกรท่ีจะดําเนินการตอไป  
 พระพลมา  ถามวโร (2557, หนา 41) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชนหมายถึง การไดรับ
ผลประโยชนจากการทํางานรวมกันและทุกคนตองรักษาผลประโยชนท่ีไดคงไวตลอดไป มีท้ังประโยชน
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ในเชิงประมาณและประโยชนเชิงคุณภาพ คํานึงถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมรวมท้ังผลของ
งาน ท่ีเปนประโยชนทางบวกและผลของงานท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ/งาน ซ่ึงอาจ
เปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคม 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตรงกับ
ความสามารถของตน  มีสวนสําคัญสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ         
ครมีูความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี และมีความภาคภูมิใจท่ีไดอยูในองคกร 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) 
 โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, อางถึงใน ธนวรรณ สมชื่น, 2548, หนา 13)
กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 
และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549 หนา 142-149) กลาววา แนวทางการจัดการการมีสวนรวมมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ฝายโดยตองมีฉันทา
มต ิ(Consensus) การแกปญหาความยุงยากซับซอนรวมกัน การหาทางออกสําหรับปญหา ในทางสันต ิ
เปนท่ียอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม เปนการท่ีทุกคนยินยอมเห็นพองกันในทุกข้ันตอน    
โดยหลักการท่ีดีท่ีสุดคือ การสรางขอตกลงท่ีม่ันคงยืนยาว มีการยอมรับกันระหวางกลุมและหาขอสรุป
รวมกันไดในทุกฝาย หากมีขอคิดเห็นท่ีตางกันตองสามารถปรับความเห็นท่ีตางกันดวยการเจรจาหาขอ
ยุติไดอยางสันติวิธี มีการประเมินผล (Appraisal) การประเมินผลตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม 
โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีความโปรงใส (Transparency) เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีให
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงตองประกอบดวยความ
ไววางใจ การเปดเผยขอมูล การเขาถึงขอมูลและกระบวนการตรวจสอบ 
 ภูดิศ พันแสน (2550, หนา 16) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีไดมา เพ่ือจะไดทราบวาแผนท่ีวางไวและนํามาปฏิบัตินั้น ไดผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวหรือไม มีขอบกพรองหรือมีปญหาอะไรบาง เพ่ือจะไดนําขอมูลยอนกลับนําไปปรับแผนและหา
ทางแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหมากท่ีสุด  
  ยุธณา แดงนุย (2551 หนา 14) กลาววา การมีสวนรวมประเมินผล หมายถึง การท่ีประชาชน
เขารวมประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนพัฒนา การเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงข้ันตอน
การดําเนินงาน ตลอดจนการมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนาของแผนพัฒนา อร ทัย  ก กผล 
(2552, หนา 18) กลาววา การรวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทํางานรวมกันประชาชนจะตองมี
สวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหา อุปสรรค และรวมหาทางแกไขปญหา เพ่ือใหงานหรือภารกิจดังกลา
สามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
 จงกลนี วีระเศรษฐกุลชัย และคณะ (2552, หนา 12) กลาววา การประเมินผลคือ การเก็บขอมูล การ
วิเคราะหความหมาย ขอเท็จจริงของโครงการอยางเปนระบบ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับคุณคาของ
โครงการ และการปรับปรงุเพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน  
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 พงเทพ สุธีรวุฒิ (2553, หนา 8) กลาววา การประเมิน (Evaluation) หมายถึงการศึกษาคุณคา
ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดําเนินโครงการตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) ข้ันตอนการดําเนินงาน(Process) 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ท่ีเกิดข้ึน การบงชี้คุณคามักใชการ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว ปรัชญาการประเมินเปนวิธีการศึกษาปรากฏการณเชิง
ประจักษ ศึกษาขอเท็จจริงในแงมุมตาง ๆ เพ่ือใหไดความจริงในคุณคา การประเมินจึงตองใชหลัก
ปรัชญา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือใหความรอบดาน และตองใชวิจารณญาณอัน
สมเหตุสมผลภายใตแตละบริบทของสังคม การประเมินควรจะตอบคําถามไดวา มีปจจัยใดบางท่ีทําใหโครงการ
บรรลุและไมบรรลุเปาหมาย ควรมีปจจัยสําคัญ อะไรบางท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการการดําเนินงานแตละข้ันตอน ตองใชกระบวนการอะไร อยางไรบาง และควรใชกระบวนการ
สําคัญอะไรบางท่ีจะสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของโครงการผลท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจและไม
ตั้งใจ มีอะไรบางท่ีเปนผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบคุณคาความสําเร็จท่ีสําคัญของโครงการและแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง     
 วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา 78-79) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance 
appraisal) เปนกระบวนการกําหนดความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคนงานแลวมีการวัดผล
ประเมินผล แลวสงเปนขอมูลยอนกลับใหผูถูกประเมินทราบ โดยมีจุดหมายเพ่ือเปนแรงกระตุน         
ในทางบวกตอการปฏิบัติงาน แตอาจใชในจุดมุงหมายอ่ืนดวย เชน การเพ่ิมคาจาง การวางแผนจุดหมาย
ในอนาคต การกําหนดความจําเปนในการอบรมพัฒนาและการประเมินศักยภาพของบุคคลในการ    
เลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน การประเมินผลจึงมีหลายบทบาท หลายมิติ (multi-dimension) มีท้ังการประเมินท่ี
เนนพฤติกรรมและการประเมินท่ีเนนผลลัพธ การประเมินผลงานนั้นมีสิ่งท่ีพึงใหความใสใจคือ
ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนคือ การใชความเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะเพียงหนึ่ง หรือสองลักษณะไปประเมิน
คุณลักษณะอ่ืนๆท้ังหมด 
  ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) การมีสวนรวมประเมินผล หมายถึง Evaluation) การท่ี
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดรับการแตงตั้ง และเขารวมรับรูข้ันตอน วิธีการท่ีใชในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานจัดการศึกษา ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ี
กําหนด โดยรวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เขียนรายงาน สรุปผลการดําเนินงาน และผลท่ีไดรับจาก
การทํางาน เพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนา 
 พระพลมา ถามวโร (2557, หนา 41) กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง     
การติดตามผลและการประเมินผลการดําเนินงานที่กลุมไดปฏิบัติรวมกัน สิ่งสําคัญที่จะตองสังเกต
คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวังซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล   
ในกลุมตางๆได 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีครูไดรวมกันติดตามผลการ
ดําเนินงานงานของโรงเรียน โดยเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวบรวม
ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินงานงาน สรุปประเมินคุณคาผลการดําเนินงานงาน และ เสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหาการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 2.1.8 ประโยชนของการมีสวนรวม 
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 การมีสวนรวมในการดําเนนิงานในองคกรนั้นกอใหเกิดประโยชน ทําใหองคกรขับเคลื่อนพัฒนา
ไดเปนอยางดมีีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมดังนี้ 
  สมยศ นาวีการ (2545, หนา 22-23, 102) ไดกลาววา การใสวนรวมมีประโยชนท่ีนาสนใจ
เนื่องจากบุคคลจะยอมรับการเปลี่ยนแปลง เม่ือ 
  1.บุคคลไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในทางดานท่ีจะเปลี่ยนแปลงแลว จะเกิดการ
ยอมรับมากกวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียวท่ีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตอหนาท่ีผูรับผิดชอบ โดยปราศจากการมีสวนรวมแลว เชน ผูบริหารพยายามใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในองคกรท่ีมีผลกระทบตอพนักงาน โดยท่ีพนักงานไมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตั้งแตตนก็จะเกิดแรงตอตานจากพนักงาน 
  2. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความราบรื่น การใชการมีสวน
รวมทําใหเกิดการสื่อสารกันท้ัง 2 ฝาย เกิดการปฏิสัมพันธกันในทางท่ีดี 
  3. ความผูกพันของพนักงานตอองคกรเพ่ิมมากข้ึน พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ      
จะทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร และมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในการรวมตัดสินใจในองคกร
  4. ความไววางใจฝายบริหารมีมากข้ึน การท่ีพนักงานไดมีสวนในกระบวนการบริหารท้ังการ
วางแผน การตัดสินใจ ยอมทําใหพนักงานรูถึงความตองการของฝายบริหาร ทําใหเขาไววางใจผูบริหาร
มากข้ึน ความรูสึกไววางใจเปนองคประกอบท่ีจําเปนอยางหนึ่งในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. การบริหารผูใตบังคับบัญชางายข้ึน เนื่องจากการท่ีผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจท่ีกระทบตอพวกเขา ทําใหการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับในอํานาจของผูบริหาร   
มีมากข้ึน 
  6. การตัดสินใจของฝายบริหารมีคุณภาพมากข้ึน เพราะวาการบริหารแบบมีสวนรวม
สามารถเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจเปนการรวบรวมความรู ความสามารถของบุคคลและความคิด
อยางหลากหลายจากผูรวมงานในการตัดสินใจ 
  7. การสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพการมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีข้ึน ทีมงานมี     
ความรวมมือกันในการกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  8. การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีข้ึน เปนการปฏิบัติงานสนองตอบตอความ
ตองการของผูปฏิบัติไดเปนอยางดี มีการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 การมีสวนรวม ในการตัดสินใจจะ ชวยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจในองคการใหดีข้ึน  
การแกปญหาดวยกลุมทําใหการวิเคราะหปญหาและการสรางทางเลือกแกปญหาไดดีกวา ความคิด
สรางสรรคในกระบวนการตัดสินใจมีมากข้ึน ความผูกพันของพนักงานตอการปฏิบัติตามการตัดสินใจ   
มีมากกวา เพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
 รัชนก สวางทิพย (2556, หนา 20) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินงานในองคกรมีประโยชน 
คือ การท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานในองคกรไดมีสวนรวมในกระบวนการทํางานทุกข้ันตอนจะทําให
การดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือในทุกดานและทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมมีประโยชน คือ ถาโรงเรียนตองการการเปลี่ยนแปลงตองใหครูใน
โรงเรียนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในกระบวนการทํางานทุกข้ันตอนจะสงผลใหผูบริหาร
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สามารถลดการตอตานลงไดเนื่องจาก บุคลากรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา เพ่ิมการระดม
ความคิด เพ่ิมมนุษยสัมพันธ เพ่ิมความผูกพันและเกิดความรูสึกรักองคกร มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ    
ในการทํางาน ไมวาจะเปนการทํางานของการบริหารท่ัวไป หรือการบริหารดานอ่ืนๆ ผูใตบังคับบัญชา
จะไวใจผูบริหารสงผลใหผูบริหารตัดสินใจงาย การดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว  (ศึกษาธิการ.
2553, หนา 29-33) กําหนดขอบขายงานเพ่ือกระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารงาน ดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  2. ดานวิชาการ มีขอบขายงาน การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกร 
หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา        
การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3. ดานงบประมาณ มีขอบขายงาน การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
เสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี     
การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใชงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา   
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษามีการวางแผนงานพัสดุ กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน       
การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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  4. ดานการบริหารงานบุคคลมีขอบขายงาน การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง การเปลี่ยนตําแหนง   ใหสูงข้ึน 
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลา
ทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ การสั่งพักราชการ 
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ การอุทธรณ
และการรองทุกข การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัญชี
รายชื่อ และใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณการสงเสริมการประเมิน
วิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ การสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น 
  5. ดานการบริหารท่ัวไปมีขอบขายงาน การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือ
พัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม การจัดทํา       
สํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ังยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งาน
ทัศนะศึกษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการ
กับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการลงโทษนักเรียน 
 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ใหคํานึงถึง  
  1. หลักการ ความพรอม และความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีด
ความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องท่ีจะกระจายอํานาจ 
  3. ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 
  4. ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  5. มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี 
  6. มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมาก
ท่ีสุด เพ่ือใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว 
  7. เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 
  8. เพ่ือใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
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    สรุปไดวา ขอบขายของงานบริหารการศึกษา แมจะมีกฎหมายระบุขอบขายหนาท่ีการบริหาร
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร   
งานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไปอยางชัดเจน แตมียังหลักการอยู 8 ขอท่ีเปดทางใหสถานศึกษาใช
วิจารณญาณในการบริหารงานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความสะดวก
ในการบริหารงานตามบริบทของแตละองคกรโดยใหมีความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาใดมีองคกรท่ีมีขนาดเล็กมาก การดําเนินงานบริหารบางดานนั้น
สามารถบูรณาการกันรวมกันได 
 
 2.2.2 ความหมายของการบริหารท่ัวไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ และหนวยงานสถานศึกษา ไดใหความหมายและคําจํากัด
ความ ขอบขายการบริหารท่ัวไปไวดังนี ้
 บงกศ อาษา (2548, หนา 66) กลาววา การบริหารทั่วไปเปนงานที่รวมเอาภารกิจหนาท่ี     
ท่ีเห็นวาเปนดานยอย ๆ และไมอาจจะจัดเขาไวในภารกิจหนาท่ีหลักใดๆ ได โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริมสนับสนุน และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  
มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความ
โปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคการท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 นฤมล พอดี (2549, หนา 35) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมี
บทบาทหลักในการสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหการศึกษาทุกรูปแบบ  
มุ งพัฒนาสถานศึกษาใหใช นว ัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร           
และจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการจัดศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานบริหารท่ัวไปซ่ึงแมวาพระราชบัญญัติ
การศึกษาจะกําหนดไว 22 กลุมงาน แตเม่ือดูจัดกลุมเครือขายงานแลวรวมเปนกลุมงานใหญ ๆ ได 6 งาน
 นิเทศ ธาตุอินทร (2549, หนา 28) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดระบบบริหารองคกร ใหบริการแกการบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ี
กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานงานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
บริหารการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
สงเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 102) กลาววาการบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการ บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
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การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
หลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ
องคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดระบบบริหารองคการ เพ่ือใหองคการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมาย    
ที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก ประสาน สงเสริมสนับสนุน และอํานวยการความสะดวกตางๆในการ
ใหการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมสงเสริมใน
การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 
โดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกร     
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา101-102) กลาววา งานการบริหารท่ัวไป กระบวนการท่ีเก่ียวของ
กับการจดัการระบบบริหารองคกรท่ีชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุน 
อํานวยการ และความสะดวกตาง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพ่ือใหการจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
กลุมบริหารท่ัวไป มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาระบบ และเครือขายขอมูลและสารสนเทศ           
การประสานงานและการพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองคกร 
 นันทพร วงษจารย (255, หนา 24) กลาววา งานการบริหารท่ัวไป หมายถึงการดําเนินงาน      
ท่ีเก่ียวกับการจัดองคกรเพ่ือเอ้ือใหงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามเปาหมายมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน และการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ 
และการจัดการศึกษา หลักการบริหารท่ัวไปประกอบดวย การบริการ สนับสนุน สงเสริมประสานงาน
และอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานของสถานศึกษา ตอสาธารณชน 
กอใหเกิดความรู ความเขาใจ เลื่อมใส มีเจตคติท่ีดี ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 คํามร หลอดแพง (2557, หนา 116) กลาววา งานการบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดระบบบริหารองคกร ใหบริการงานบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมาย         
ท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ อํานวยความสะดวกตางๆ
ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา งานท่ีรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได ตลอดจน 
การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดการศึกษาท่ีประสิทธิภาพ               
และมีประสิทธิผล 
 พระพลมา ถามวโร (2557,หนา 36) กลาววา การบริหารท่ัวไป หมายถึง งานท่ีไมใชภารกิจ
หนาท่ีหลักแตมีความสําคัญตอการดําเนินงานของสถานศึกษาในการใหบริการแกหนวยงานตางๆ      
ของสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินไปตามจุดหมายท่ีไดวางไว การจัดระบบบริหารองคกร           
การใหบริการงานอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมีวัตถุประสงค
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หลักคือ ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกตางในการใหบริการการศึกษาทุก
รูปแบบ การบริหารท่ัวไปมีขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบในการใหบริการสนับสนุนสงเสริม 
ประสานงาน อํานวยความสะดวกใหงานหลักของโรงเรียนบริหารการจัดการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร และจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามหลักการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบทีตรวจสอบได 
 สรุปไดว า  การบริหาร ท่ัวไป หมายถึงกระบวนการบริหารงานท่ีมีการวางแผนงาน                
การปฏิบัติงานและประเมินผลงาน ท่ีมุงพัฒนาโรงเรียนใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
ชวยประสาน เผยแพรขาวสาร สนับสนุน สงเสริมและอํานวยการ ใหบุคลากรท้ังในโรงเรียน           
นอกโรงเรียน ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 
  
 
 
 
 2.2.3. ความสําคัญของการบริหารท่ัวไป  
 นักวิชาการ นักบริหาร และหนวยงานสถานศึกษา ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารท่ัวไป 
เปนท่ีนาสนใจไวดังนี ้
 สุฤทธิ์ บุนนาค (2547, หนา 12) กลาววา การบริหารท่ัวไป หมายถึง การท่ีผูบริหารใชอํานาจท่ี
มีอยูจัดการและดําเนินงานของสถาบันนั้นใหดําเนินไปสูจุดหมายท่ีตองการ มีข้ันตอนการดําเนินงานคือ 
ข้ันวางแผน (Planning) ข้ันปฏิบัติตามแผน (Executing) การประเมินผลงาน (Evaluating) กระบวนการ
บริหารเปนแนวทาง เทคนิคหรือวิธีการท่ีผูบริหารปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายท่ีวางไว โดยการบริหารท่ัวไปเปนการจัดระบบการบริหารงานในโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน ดานการกําหนดแผนงานการบริหารโรงเรียน การแจกแจงงานในโรงเรียน การ
มอบหมายงานใหบุคลากรการเตรียมงานท้ังในระยะสั้นระยะยาว การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปจากนโยบายการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ทําใหชุมชนและ
องคกรเขามามีบทบาทในการชวยพัฒนาการศึกษา แตละฝายตางก็มีบทบาทภาระหนาท่ีในองคกร ท้ังนี้
เพ่ือเปนการกระจายอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม เพ่ือประโยชนในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและไดรับประสิทธิผลสูงสุด  
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววางานการบริหารท่ัวไปมีวัตถุประสงคของงานเพ่ือให
บริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเผยแพรขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาร
ธารณชนซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาใหการสนับสนุนการศึกษา
 คํามร หลอดแพง (2557, หนา 116) กลาววา การบริหารท่ัวไป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการ
สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย      



ซ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานของสถานศึกษา        
ตอสาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 สรุปไดวา งานการบริหารท่ัวไปมีความสําคัญมีหนาท่ีใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน     
และอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน ซ่ึงจะ
กอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เลื่อมใส ศรัทธา มีเจตคติท่ีดีตอสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาไดรับการ
สนับสนุนทางการศึกษา 
 2.2.4. ขอบขายของงานการบริหารท่ัวไป 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา2-5) กลาววา ขอบขายงาน การบริหารท่ัวไป
ประกอบดวย กลุมงานอํานวยการ งานเลขานุการ งานธุรการ งานสหกรณโรงเรียน งานดูแลอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอม งานสัมพันธชุมชน งานยานพาหนะ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานสงเสริมประสิทธิภาพ    
งานประชาสัมพันธ   
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ม.ป.ป., หนา 2 ) กลาววา ขอบขายงาน การบริหารท่ัวไป
ประกอบดวยการอํานวยการและสงเสริมกิจกรรมการปกครองของนักเรียน จัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน15 ปกครอง15ดูแลนักเรียนประจํา สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย2 ปองกันและแกไขปญหาการใชสาร
เสพติดในสถานศึกษา2 สงเสริมความประพฤตินักเรียน ดูแลงานโภชนาการ งานอนามัยโรงเรียนสรางสัมพันธ
ท่ีดีกับชุมชน ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสานงานเครือขายผูปกครอง ชมรม
ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา บริการรานคาสวัสดิการ ประสานงาน
ประกันอุบัติเหตุ สนับสนุน ดูแลงานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมสาธารณูปโภค งานรักษาความปลอดภัย 
บริการงานโสตทัศนูปกรณ จัดทําสารสนเทศ บริหารงานสํานักงานผูอํานวยการ      
  สมพิศ โหงาม (2555, หนา 102-112) กลาววาขอบขายและภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบของการ
บริหารท่ัวไปมีเปนจํานวนมาก แตกลาวสรุปงานท่ีสําคัญ และสัมพันธกับการบริหารท่ัวไปเปนการเฉพาะ 
เชน การดําเนินงานธุรการ การพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา การดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม การสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ  
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววา งานการบริหารท่ัวไปมีขอบขายของงานคือ การดําเนินงาน
ธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประสานงาน และพัฒนาเครือขาย การจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองคการ การจัดระบบบริหาร งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน ดานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารท่ัวไป สํารวจปญหาความตองการ ความจําเปนดานวิชาการ การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี     
และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ     
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํารวจความตองรับบริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในและนอกระบบ การสงเสริมกิจการ
นักเรียน การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืนๆ ติดตาม              
การดําเนินงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย                 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 101-105) กลาววา ขอบขายของการบริหารท่ัวไป หมายถึง การดําเนินงานดาน
ตางๆ ดังนี้ 
  1. งานธุรการและสารบรรณ ประกอบดวย การจัดทําหนังสือ และเอกสารอ่ืน ๆ การสงเสริมและรับ
เอกสาร การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร การจัดระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
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  2. งานทะเบียนและสถิติรายงาน ประกอบดวย การจัดทําสถิตินักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจาง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอหนวย และสาธารณชน การเก็บรักษา
ขอมูลตางๆ และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  3. งานกิจกรรมนักเรียนและบริการตาง ๆ ประกอบดวยการควบคุมความประพฤติ การแนะแนว  
และใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการดานอาหาร สุขภาพ การนํานักเรียนไป
ทัศนะศึกษา การจัดหาทุนการศึกษา การจัดพาหนะรับสง การประสานงานกับผูปกครอง และพัฒนา
เครือขายทางการศึกษา การบริการดานกีฬา การเกณฑเด็กเขาเรียน และการรับนักเรียน การจัดบริการน้ําด่ืมน้ํา
ใชการจัดบริการโสตทัศนูปกรณ การปฐมนิเทศ การจัดโครงการตางๆ  
  4. งานความสัมพันธระหวางชุมชน ประกอบดวย การรวมมือและสงเสริมกิจกรรมของ
ชุมชนในรูปแบบตาง ๆ การประชาสัมพันธ การจัดทําและใหบริการขอมูลและสารสนเทศ การใหบริการ
ดานอาคารสถานที่ การสงเสริมและสนับสนุนสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา หรือมูลนิธิ 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลชุมชน การระดมความรวมมือในชุมชน การจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียน การสํารวจความตองการและการใหบริการศึกษาแกชุมชน การเสนอแตงตั้งและจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  5. งานอาคารสถานท่ี ประกอบดวยการวางผังบริเวณสถานศึกษา การกําหนดแผนการใช
อาคารสถานท่ี การควบคุมการกอสรางและการปรับปรุง การกําหนดมาตรการการปองกันการรักษา
ความปลอดภัยตางๆ การจัดทําทะเบียนประวัติการใช และการซอมแซม การกําหนดการใชงานให
เหมาะสมกับรูปแบบอาคารและอาคารประกอบ การจัดการดูแลความสะอาดหองเรียน อาคารเรียน   
และบริเวณสถานศึกษา 
  6. การวางแผน การอํานวยการ และประสานงานประกอบดวยการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน การจัดระบบและพัฒนาโรงเรียน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน การประสานงานราชการตางๆ การจัดประชุมครู 
และการดําเนินงานดานเลขานุการตางๆ การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงาน 
 คํามร หลอดแพง (2557, หนา 116) กลาววา การบริหารท่ัวไปมีขอบขาย คือ การดําเนินงานธุรการการ
พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผน     
การบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหาร และพัฒนา
องคกร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดูแลอาคารสถานท่ี          
และสภาพแวดลอม การเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดระบบ
การควบคุมภายในหนวยงาน 
 กระทรวงศึกษาธกิาร (2553, หนา 29-33) ออกกฎกระทรวงไวเพ่ือกําหนดขอบขายงาน ในการ
กระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานดานตาง ๆ ดานการบริหารท่ัวไปประกอบดวย การพัฒนาระบบ
และเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการ
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บริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียนการเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่อง
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทัศนะศึกษา งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธงานการศึกษา     
การสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรหนวยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารเรื่องการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา เก่ียวกับขอบขายการบริหารท่ัวไป 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบขายงาน จากโรงเรียนโสตศึกษา และจากหลายนาทัศนะ ของนักวิชาการนัก
บริหาร ผูวิจัยจึงนําขอบขายของการบริหารท่ัวไปท่ีมีความสอดคลองกับการบริหารงานของโรงเรียนโสต
ศึกษา ประกอบดวย งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา งานสัมพันธชุมชน งานอาคารสถานท่ี งานกิจการนักเรียน  
และงานประชาสัมพันธ ซ่ึงมีนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานไดใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการไวดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ( ม.ป.พ. หนา 4 ) กลาววา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
หมายถึง งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีประกอบดวย งานสงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริม
งานวิจัยผลิตสื่อ งานพัฒนา และจัดแหลงเรียนรู งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา     
และจัดทําศูนยสื่อการเรียนเพ่ือบริการแกครู และนักเรียน   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64-73) กลาววา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เปน การ
กําหนดนโยบาย วางแผนระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรม     
และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา และสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนา  
 ดามพ กันแกว (2547, หนา 41-42) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) กําลัง
เปนท่ีกลาวถึงกันอยางกวางขวางในวงการศึกษา ความหมายของคําวาเทคโนโลยีการศึกษานั้น อาจเขาใจ
วาเปนสิ่งเดียวกับคําวา โสตทัศนศึกษา ( Aduio Visual Education) เพราะเนื่องจากในสมัยหนึ่งไดให
ความสําคัญกับโสตทัศนศึกษาหรือโสตทัศนูปกรณเปนอยางมาก จะเห็นไดจากการวิจัยตางๆ มักจะวิจัย
เก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) ท้ังในรูปการเปรียบเทียบระหวางสื่อตางชนิดกันหรือสื่อ
ชนิดเดียวกันแตตางวิธีการเพ่ือตองการจะทราบวา สื่อประเภทใดท่ีทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนดีกวา
สื่อชนิดใด แทท่ีจริงแลวสื่อแตละชนิดไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกันได เนื่องจากสื่อแตละชนิดมี
คุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง ดังนั้น การท่ีเขาใจวา เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนําเอาเครื่องมือหรือ
ผลิตผลทางวิทยาศาสตรมาใชนั้นก็ไมผิดอะไร แตก็ไมถูกท้ังหมด เทคโนโลยีการศึกษามิไดหมายความ
เฉพาะแตวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ  เพียงอยางเดียว การปรับปรุงใหวิธีการสอนหรือวิธีการจัดการศึกษามีผลดี
หรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก็ถือวาเปนเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาท่ีแทจริงนั้นหมายรวม
ตลอดถึงกรรมวิธีในการกําหนดจุดหมายปลายทางของการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและ
ทันสมัยการทดลองใชวิธีการและวัสดุตางๆ การประเมินผลของระบบการศึกษาท้ังระบบ และเม่ือทราบผลท่ี
ประเมินแลว การท่ีจะปรับปรุงจุดมุงหมายของการศึกษาเสียใหมเพ่ือใหสอดคลองกับความจริงท่ีไดทราบ
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 ฟาฏิมา วงศเลขา (2547, หนา 89-90) กลาววา สื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพแตในชวงท่ีผานมาสื่อการเรียนการสอนท่ีใชอยู
ในสถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสวนใหญรัฐเปนผูผลิต ซ่ึงตามสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทําใหกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ “นโยบายสื่อเสรี” ข้ึน     
มีสาระสําคัญดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อ และเทคโนโลย ี     
เพ่ือการศึกษาทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรูและทุกชวงชั้น โดยเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันผลิต
อยางเสรีและเปนธรรม และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีและใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ี
มีคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน จากนโยบายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการมิไดสนับสนุนเฉพาะ
สื่อท่ีเปนหนังสือเรียนของภาคเอกชนเทานั้น ยังไดสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามี และใชสื่อ       
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา, 112) กลาววา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(e - Education) นอกจากสรางความ
พรอมของทรัพยากรมนุษยท้ังหมดของประเทศ ใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุน โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและอุปกรณเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและการ
เรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรูสารสนเทศตางๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการพัฒนา และยกระดับ
ความรูของทรัพยากรมนุษยของไทยใหมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยมีเทคโนโลยีท่ีสําคัญไดแก 
แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อและสิ่งพิมพอ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆเชนวัสดุ 
อุปกรณ วิธีการ และเทคนิคกระบวนการ 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 101-102, 112) กลาววา มีปญหาการดําเนินการ เนื่องจากขาดการพัฒนา
เนื้อหาผานสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการพัฒนาผูสอน ครูและนักเรียนนําความรู
ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยตนเองนอย สถานศึกษา
มีจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัยใน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนรูมา
ใชในการเรียนการสอนนั้นผูเรียนและผูสอนควรรวมกันจัดทําหรือพัฒนาข้ึนเอง ขอเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีผานมา การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการศึกษาไทยใน
อนาคต ท้ังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 นโยบายของรัฐใน
ปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม ประชากร พลังงานสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การเคลื่อนยายคน เงินเทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร และความรู
อยางเสรี เปนตน จึงกําหนดหลักการและกรอบแนวคิดวิสัยทัศน เปาหมาย และกรอบแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองบนฐานของหลักการ และแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ดังนี้ 
 1. เนนการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู และเสนอกลไกท่ีจะกอใหเกิดผลตอการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ไมใชสวนใดสวนหนึ่งของระบบและพิจารณาระบบ
การศึกษา และเรียนรูในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศการจางงานเปนตน 
 2. ระบบการศึกษา ประกอบดวยปจจัยตางๆ  ท่ีสําคัญคือ ครู หลักสูตร สถานศึกษา และกระบวนการสราง 
และถายทอดความรู ประเด็นสําคัญท่ีสุดในการปฏิรูประบบการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา สงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน 
เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา ปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ คือระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจ
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และทรัพยากรสูทองถ่ิน การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงผล
ใหการศึกษามีสัมฤทธิผลสําหรับผูเรียนท้ังประเทศ ท้ังในเมืองและชนบท ท้ังท่ีมีฐานะดี และยากจน 
 3. ระบบการเรียนรูคือ ระบบท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถท่ีจะคิด วิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนําความรู โดยอาจอยูใน
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปจจัยและเครื่องมือตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ท้ังท่ีมาจากระบบการศึกษาปกติและนอกระบบเชน สื่อการเรียนรูท่ีสามารถ
เขาไดถึงทุกแหงและทุกเวลา ประเด็นสําคัญในการปฏิรูประบบการเรียนรูคือการเนนความสําคัญของ
ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู นับตั้งแตครู ผูปกครอง ชุมชน บุคลากรตัวอยาง สื่อมวลชน รวมถึง
สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี ท่ัวไปแลวคนมักจะนึกถึงเทคโนโลยีในทางท่ีเก่ียวกับเทคนิควิธี
สมัยใหม เครื่องยนตกลไกหรืออุปกรณเครื่องมือตางๆ ท่ีมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอน และมีราคา
แพงหรืออาจจะเปนในแงของความรูระดับสูง ทฤษฎีหรือหลักการใหมๆ ท่ีนําไปใชแลวสามารถชวย            
ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนและมีประสิทธิภาพสูง 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววางานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีแนวทาง
ปฏิบัติคือ สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา วางแผนกําหนดนโยบาย และแนวทาง
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให
งานดานตางของสถานศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช           
ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะ
ในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนา    
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 สรุปไดวา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีพรอม
ใหใชบริการอยูเสมอ สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสรางสื่อท้ังแบบท่ีเปนอุปกรณไอทีและการจัดทํา
เอกสารหนังสือเพ่ือใชในการเรียนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนกระบวนการ  
 2. งานสัมพันธชุมชน 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา5) กลาววางานสัมพันธชุมชน หมายถึง การจัดทํา
โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะตลอดจนการติดตามการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนและบริการสาธารณะ
ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และวิชาการ จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยการบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภค บริโภค ใหความรู และจัดนิทรรศการ การมีสวน
รวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเก่ียวกับชุมชนสนับสนุนสงเสริม
ใหมีการจัดตั้งองคกรตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน ชวยเหลือสมาคม มูลนิธิ ประสานและใหบริการแก
คณะครู  ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนในดานอาคารสถานท่ี วัสดุ
ครุภัณฑ บุคลากร งบประมาณ ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงานประจําปการศึกษา
 โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม (ม.ป.ป., หนา8, 19, 20) กลาววา งานสัมพันธชุมชน หมายถึง              
การประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา ประสานงานเครือขายผูปกครอง และชมรมศิษยเการับผิดชอบ
ใหความรูและรณรงคดานสาธารณสุขและภัยจากสารเสพติด จัดกิจกรรมรวมกับวัดชุมและหนวยงาน
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ราชการท่ีใกลเคียงเพ่ือมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และรวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญอ่ืนๆ 
สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและองคกรตางๆ ประสานกับชุมชน ในการใหการสนับสนุนโรงเรียน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64-73) กลาววา ขอบขายงานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการรวบรวมประมวลวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล สนับสนุนขอมูล
รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินงานดานธุรการในการ
จัดประชุม จัดทํารายงาน การประชุม และแจงมติท่ีประชุมใหผูเก่ียวของรับทราบดําเนินการ หรือถือ
ปฏิบัติแลวแตกรณี งานบริการสาธารณะนั้นควรจัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ จัดระบบขอมูล
ขาวสาร บริการขอมูลขาวสารแกสาธารณชน พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจตอผูมา
รับบริการ ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข พัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
 ลัดดาวรรณ อินทรยิ้ม (2547, หนา 19) กลาววา ความสําคัญยิ่งท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตอง
ดําเนินการใหตอเนื่อง เปนงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดโดยสงเสริมความเขาใจ
แกชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาท้ังในดานวิชาการ กิจกรรม ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ และตามภาระหนาท่ีของสถานศึกษาแลวสถานศึกษาจะตองเปนศูนยกลางหรือ
เครือขายรวมกับชุมชน พัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาในทุกดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การ
ปกครอง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
 รัชพล คชารุงโรจน (2548, หนา 106-108) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงานสัมพันธชุมชนวา 
โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีตองมีการปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องกับชุมชน สิ่งแวดลอมตางๆรอบๆ 
โรงเรียนเปนปจจัยในการเสริมสรางการจัดการศึกษารวมกัน การบริหารจัดการงานสัมพันธกับชุมชน 
เชน สรางความสัมพันธโดยใชกีฬาเปนสื่อ สรางสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู การสรางเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน เพ่ือชวยดูแลนักเรียน  
 ทัศนา แสวงศักดิ์ (2548, หนา 46-49) กลาววางานสัมพันธชุมชน เปนการสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามความตองการของทองถ่ิน ใหสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน และสงเสริม
ใหสถานศึกษา ประชาชน รวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีหลักสําคัญ คือ สถานศึกษาเปนผูให
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนและชุมชนก็เปนผูใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน
สถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาตองเปนฝายเริ่มตนกอนผูบริหาร และบุคลากรในสถานศึกษาตองให
ความสําคัญ และคํานึงถึงแนวทางในการดําเนินงานเรื่องนี้ซ่ึงท่ีผานมาการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนไมคอยประสบผลสําเร็จเนื่องจากสถานศึกษาเปนฝายรับเพียงฝายเดียว ใหชุมชนรวมคิด รวมปรึกษา  
รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการรวมประเมินผล รวมรับผลประโยชนในกิจกรรม 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววางานสัมพันธชุมชนจะตองมีการจัดใหมีระบบ
การประสานงานและเครือขายการศึกษา พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใหพัฒนาเครือขาย
ทางการศึกษา ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษา
และผูเก่ียวของทราบ กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษา



ซ 

ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางตอเนื่อง งานบริการสาธารณะตองมีการจัดใหมีระบบ         
การบริหารสาธารณะ จัดระบบขอมูลขาวสาร ของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณะ จัดบริการ
ขอมูลขาวสารและบริการอ่ืนๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา พัฒนา
ระบบการใหบริการแกสาธารณชน ใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ ประเมิน
ความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ นําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไขพัฒนา
ระบบงานบริการสาธารณะ 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 110-117) กลาววางานสัมพันธชุมชนเปนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาการเรียนรูใหมากข้ึน เพ่ือใหบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ        
และสถาบันสังคมอ่ืนทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน
ซ่ึงงานสัมพันธชุมชนมีแนวทางปฏิบัติโดยสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลคลครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาใหมากขึ้นสนับสนุนและมรมาตรการจูงใจทั้งดานภาษีและ
สิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือใหเอกชนเขามารวมจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาการเรียนรูทุก
ระดับ/ประเภท ใหมากข้ึนควบคูกับการสนับสนุน ดานวิชาการ การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร      
และ/หรืการอุดหนุนคาใชจายรายหัวท่ีเปนธรรม เพ่ือใหมีคุณภาพมาตรฐานและเปนการประกันความ
เปนธรรมใหแกผูเรียน รวมถึงกําหนดแนวทางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกับรัฐ ลดบทบาทของรัฐในการจัด
การศึกษาเปนหลัก มาเปนผูกํากับนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา นิเทศ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาตนแบบท่ีดี และสงเสริมสนับสนุน ยกยอง และขยายผล เพ่ือใหการจัด
การศึกษาและเรียนรูมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
สนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดตั้งศูนยการเรียน โดยบุคคล ครอบครัวสถานประกอบการ 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาองคกรชุมชน องคกรเอกชน ตามความตองการท่ีแตกตางหลากหลาย โดย
ใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเชิงนโยบายและปฏิบัติเสริมสรางความเขมแข็งใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเอกชน และการศึกษา
ทางเลือกสงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษารวมพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคแกผูเรียนมากข้ึนใน
รูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกลรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหยืดหยุนและมีความ
คลองตัว สงเสริมการจัดการศึกษา และเรียนรูของสถาบันทางสังคมท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบ  
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ และประเภทการศึกษา รวมจัดการศึกษา      
และการเรียนรู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกผูเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย พัฒนาระบบการวัดประเมิน การรับเขาศึกษาตอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ใหเอ้ือ
ตอการศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สภา
หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันสังคมอ่ืนรวมจัดการศึกษาและการเรียนรู 
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การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนมากข้ึนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเขารวมจัด   และสนับสนุนจัดการศึกษามากข้ึน เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาตามความเหมาะสมและ
ความตองการของทองถ่ินในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากข้ึน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  
 อํานวย ทองโปรง (2555, หนา 31-34) กลาววา การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาครู การประกันคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ซ่ึงลวนแตตองใชงบประมาณมาดําเนินการจัดการปฏิรูปการศึกษาดําเนินการไปตาม
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพตองมีการระดมทรัพยากร ใหระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐเอกชน 
องคกรตางๆ สถาบันชุมชน การระดมทุนทองถ่ิน ทุนทางสังคม ครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนา องคกร
พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน สถานประกอบการเอกชน หนวยงานทางการศึกษากลุมอาชีพ ชมรม มูลนิธิ
 ทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษวิถีชีวิตของสังคมท่ีตองมีการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับภาษา การอุปโภค
บริโภค การดูแลสุขภาพ ท่ีอยูอาศัย การอยูรวมกับผูอ่ืน การพักผอนอุปกรณเครื่องใช เอกลักษณ ศิลปะ
ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาใชเปนทรัพยากรทางการศึกษาประกอบดวย แหลงวิทยากร             
ชุดความรู ประสบการณ แหลงโบราณสถาน จิตรกรรมประติมากรรมการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย 
คานิยม การแตงกาย อาหาร เครื่องใชในครัวเรือนมหรสพ ยาสมุนไพรสิ่งตีพิมพ ทรัพยากรบุคคล เชน 
ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรที่เปนสถาบันและหนวยงานตางๆ ทุนท่ีเปน
ทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ พืชและสัตว แมนํา ภูเขา ทุนท่ีเปนตัวเงินสถานศึกษามีหนาท่ีระดมทุน
เหลานี้เพ่ือมาสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถบริหารงานบรรลุเปาหมายและกระทําไดโดยการให
บุคคลากรในองคกรมีสวนรวมในการระดมทุน 
 สรุปไดวา งานสัมพันธชุมชน หมายถึง งานเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา งานใหบริการสาธารณะ การประสานงานกับบุคคลากรนอกองคกร และประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางเครือขายในการทํางานรวมกัน เปนการระดมทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสิน และการระดม
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือการสนับสนุนพัฒนางานของโรงเรียน 
 3. งานอาคารสถานท่ี 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา 5) กลาววา งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การดูแลอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม จัดทําโครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม      
ติดตามการปฏิบัติงานของแผนงาน วางแผนรวมกับฝายแผนงานของโรงเรียน และฝายพัสดุโรงเรียน 
เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสรางอาคารเรียน และอาคารประกอบ จัดซ้ือ จัดหาโตะเกาอ้ี อุปกรณการสอน 
อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการใหเพียงพอและใหอยูในสภาพท่ีดี จัดเครื่องมือรักษา
ความปลอดภัยในอาคาร จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ซอมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ ดูแลความ
สะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานท่ี จําหนายพัสดุเสื่อมสภาพ อํานวยความสะดวก
ในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคคลภายนอก จัดทําสถิติการใหบริการและรวบรวมขอมูลจัดซ้ือ จัดหา 
สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเพียงพออยูตลอดเวลา จัดบริการและติดตามการใชสาธารณูปโภคใหเปนไป
อยางคุมคา ใหอยูในสภาพท่ีไดมาตรฐาน จัดทําปายคําเตือนเก่ียวกับการใชระบบสาธารณูปโภค อบรม
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นักเรียนเก่ียวกับการใชสาธารณูปโภค ซอมแซมสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพท่ีดี  และปลอดภัยอยู
ตลอดเวลาประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปการศึกษา 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ม.ป.ป., หนา 16) กลาววา งานอาคารสานท่ีมีหมายถึง 
การมีหนาท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน ประเมินความสะอาดของหองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณพ้ืนท่ีตาม
เขตพ้ืนท่ีตางๆในโรงเรียน จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบรอย จัดทําทะเบียนประวัติอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสราง จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเนนสะดวก จัดทําเอกสาร สารสนเทศงานท่ีรับผิดชอบ เปนรูปเลม จัดทําปายบอกอาคาร สถานท่ี      
ตามอาคารตางๆ ของโรงเรียน ระดมทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ือพัฒนาโรงเรียน พัฒนาหองเรียนใหเปน
หองเรียนคุณภาพ จัดทําระเบียบขอปฏิบัติในการใชอาคารสถานท่ีและติดตามตรวจสอบการใชอาคาร
สถานท่ี และสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหบริการ และอํานวยความสะดวกกับบุคลากรภายใน        
และภายนอกในการใชสถานท่ี พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการจัดการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมใหมีทักษะในการปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งและขอบขายหนาท่ีภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 สุฤทธิ์ บุนนาค (2547, หนา 17) กลาววา การบริหารอาคารสถานท่ี หมายถึง โรงเรียน 
หนวยงานทางการศึกษาซ่ึงประกอบไปดวย อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณตางๆ และบุคคลในโรงเรียน
จะตองมีความสมบูรณในสวนประกอบทุกดาน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอันจะเปนประโยชนตอชีวิต
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม เปนสวนประกอบหนึ่งในสถานศึกษา มีสวนสําคัญท่ีจะชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาไดโดยตองใหการ
ดูแลเอาใจใสอาคารสถานท่ีดวยการวางผังใหเปนระเบียบเหมาะสม เปนสัดสวน สะอาดรมรื่น สวยงาม 
สงผลใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย ชวยในการสงเสริมพัฒนาการทางความคิดและ
จิตใจ ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคได ผูบริหารตองจัดแบงหนาท่ีใหถูกตองเพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนงานท่ีสงเสริมงานวิชาการใหดียิ่งข้ึน  
 รัชพล คชารุงโรจน (2548, หนา 105) กลาววา งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนถือวาเปน
หนาตาของโรงเรียน เม่ือบุคคลภายนอกมองเห็นโรงเรียนจากภายนอกทําใหรูไดเลยวาโรงเรียนทันสมัย
หรือไม ตองมีการวางแผนผังระบบอาคารและบริเวณโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยในการสรางบรรยากาศให
เกิดการเรียนรู สะอาด ปลอดภัย สงเสริมการเรียนรูดวยอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท้ังในหองเรียน 
หองประชุม โรงอาหาร สามารถใหขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง โรงเรียนท่ีทันสมัย อาคารสถานท่ีเปน
เอกลักษณภายนอกท่ีมองเห็นจะเปนภาพลักษณของโรงเรียนในการประชาสัมพันธสูภายนอก และจะเปน
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางสมบูรณ 
 อํานวย ทองโปรง (2555, หนา 77) กลาววา การบริหารอาคารสถานท่ีหมายถึง การท่ีผูบริหารรูจัก
จัดหาใชทรัพยยากรท่ีมีมาดําเนินการจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด ควบคุมดูแลรักษา ทํานุบํารุงอาคาร
สถานท่ี และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดีสนองความตองการแกบุคลากรในหนวยงาน และใหบริการ
แกชุมชนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจแกทุกฝาย 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 107-109) กลาววา การบริหารอาคารสถานท่ีหมายถึงการบริหาร
จัดการท่ีเก่ียวกับลักษณะและสภาพของอาคารสถานท่ี อาทิ บริเวณสภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ีต้ัง ลักษณะ
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ของอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองน้ํา หองประชุม หองคอมพิวเตอร โรงอาหาร 
ท่ีนั่งพักผอน สนามกีฬา การตกแตงภายในและนอกอาคารเรียน ความสะดวก สะอาดสวยงาม ความ
ปลอดภัยในบริเวณสถานศึกษา การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 81) กลาววา งานอาคารสถานท่ีนั้นมีการกําหนดแนวทางการวางแผน          
การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมสถานศึกษาบํารุงดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี            
และสภาพแวดลอม ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชน 
ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความคุมคา
และเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูสรุป ประเมินผล การรายงาน การใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
การบริหารอาคารสถานท่ี มีรายละเอียดดังนี ้
  1. การบริหารอาคารสถานท่ี นับเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ดานตางๆ ของผูเรียนเปนอันมาก เพราะขนาดของสถานท่ี การตกแตงอาคารบริเวณโดยรอบ รวมท้ัง
แสง สี ทัศนียภาพ ทิศทางลม การจัดระเบียบอาคาร สุขลักษณะ ลวนเปนแรงจูงใจใหผูเรียนรัก หวง
แหน และภาคภูมิใจในสถานศึกษา และยังชวยหลอหลอมพฤติกรรมของผูเรียนใหตั้งใจศึกษาหาความรู 
ตลอดจนประสบการณตางๆ ในสถานศึกษาตอไปจนจบการศึกษา และเพ่ือใหการบริหารอาคารสถานท่ี
สมบูรณแบบ ผูบริหารสถานศึกษาควรจะคํานึงถึงลักษณะอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมดังนี ้     
   1.1 อาคารเรียน ควรเปนอาคารถาวร สามารถใชงานไดหลายๆ งาน ถูกสุขลักษณะ 
จํานวน ขนาดของอาคารเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม 
   1.2 หองเรียนควรอยูในสภาพท่ีใชการได มีอุปกรณ ครุภัณฑครบถวนและอยูในสภาพ
พรอมใชงาน ปราศจากเสียง ฝุน กลิ่น ควัน และมลภาวะอ่ืน ๆ หองเรียนควรมีแสงสวางพอเหมาะ 
ขนาดหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม 
   1.3 อาคารประกอบและหองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล หองวิทยาศาสตรหอง
ดนตรี และหองอ่ืน ๆ ควรมีอุปกรณท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
   1.4 บริเวณโรงเรียน ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน มีรั้วรอบ ไมมีน้ําขังตกแตง
บริเวณสวยงาม รมรื่น เหมาะแกการจัดกิจกรรมและเปนท่ีพักผอนหยอนใจของนักเรียน 
   1.5 สภาพแวดลอมโรงเรียน สอดคลองกับความตองการดานรางกาย จิตใจ และความตองการ
ทางการศึกษา เพราะมีอิทธิพลมากในดานการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
  2. การจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สภาพแวดลอมในสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา
สติปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนโดยตรงดวยสภาพแวดลอม
ท่ีดีและเหมาะจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ สนใจ และตั้งใจศึกษา หาความรูตลอดจนประสบการณ
ตาง ๆ ในสถานศึกษาไดมากยิ่งข้ึนท้ังนี้การพัฒนาสิ่งแวดลอมดังกลาวใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค      
จึงควรมุงพัฒนาใหมีความรมรื่น สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย พรอมดวยไมดอก       
ไมประดับ ปายบอกทาง ปายประกาศ มีถังขยะและการกําจัดสิ่งปฏิกูล อันสงเสริมใหบริเวณ
สถานศึกษาสะอาดเรียบรอย คํานึงถึงความสมดุลของปจจัยสี่ประการดังนี้   
 2.1 การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ เนื่องจากผูเรียนตองใชเวลาอยูในสถานศึกษาเปน
เวลานานหลายป และในชวงเวลาดังกลาวจะสงผลใหผูเรียนซาบซ้ึงพอใจ และภาคภูมิใจกับความงดงามของ
สถานศึกษา ดังนั้นหากสภาพแวดลอมของสถานศึกษาไมสวยงาม เม่ือจบการศึกษาผูเรียนก็จะสราง
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สภาพแวดลอมของตนเอง โดยอาศัยประสบการณท่ีไดรับจากสถานศึกษาเปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้สถานศึกษา
จึงควรดูแลเอาใจใสในสภาพแวดลอมใหสวยงาม สะอาดเรียบรอย เพ่ือกระตุนใหเปนแบบอยางแกผูเรียน
   2.2 แสง สี การมองเห็น และแสงสวาง เปนสิ่งจําเปนตอการเรียนรูของผูเรียน เพราะการจัด ระบบ
แสงสวางท่ีพอเหมาะจะชวยใหผูเรียนมองเห็นไดเร็ว สบายตา และชัดเจน 
   2.3 เสียงเปนสิ่งจําเปนเชนกัน หากมีเสียงรบกวนจากบริเวณรอบๆ หรือภายนอก
หองเรียน จะทําใหผูเรียนรูสึกรําคาญหงุดหงิด เครียด กระวนกระวายใจ และเหน็ดเหนื่อย เพราะเสียงรบกวน
เปนอุปสรรคตอความเขาใจในการสื่อความหมายระหวางผูสอน และผูเรียนเปนอยางมาก 
   2.4 อุณหภูมิและการถายเท เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดความสบายทางรางกายดวย
เปนปจจัยท่ีเก่ียวกับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โชคดีท่ีปจจุบันมนุษยสามารถควบคุมอากาศ     
และปรับระดับความรอนหนาวภายในอาคารไดตามตองการ 
  3. การปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา เปนสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุกโอกาส ท้ังจากการกระทํา 
หรืองดเวนการกระทําของบุคคลและสภาพแวดลอม โดยอุบัติภัยในสถานศึกษาอาจจําแนกไดสอง
ลักษณะคือ อุบัติภัยรายแรง เชนตกตนไม ตกอาคาร ตกน้ํา หรือรถชน อุบัติภัยธรรมดาไมรายแรง เชน 
หกลม ถูกของมีคมบาด ท้ังนี้สถานศึกษาจึงจําเปนตองหามาตรการในการปองกันอุบัติภัยใน
สถานศึกษา เพ่ือขจัดอุบัติภัยมิใหเกิดข้ึนอีกตอไป นอกจากนั้น เพ่ือใหการบริหารอาคารสถานท่ี  
และสภาพแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามสุขลักษณะยิ่งข้ึน สถานศึกษาจึงควร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหไดมาตรฐานดังนี้ 
   3.1 กําหนดแผนการบรหิารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
   3.2 บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ี
ม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมท่ีจะใชประโยชน 
   3.3 ติดตาม และตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
   3.4 สรุปประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา 
 อํานวย ทองโปรง (2555, หนา 77-85) กลาววา อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตอง  
ใหความสนใจมีความรูความสามารถทักษะในการจัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามหลักวิชา     
เอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด ตองมีการวางแผนดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
เลือกทําเล ที่ตั้งของสถานศึกษา คิดคาเสื่อมราคาอาคารสถานที่ การวางแผนดานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม ตองมีการวางแผนใชอยางคุมคา คุมทุนใชไดเต็มศักยภาพ ศึกษาขอมูลอยาละเอียด
กอนใชงาน ตองใหบุคลากรทุกฝายทราบอยางชัดเจนวา อาคารสถานท่ีท่ีกอสรางนั้นมีวัตถุประสงค  
เพื่อทําอะไร กําหนดหนาที่บริหารอาคารไวอยางชัดเจน มีนโยบายในการใชทั้งอาคารสถานท่ี  
และสิ่งแวดลอมชัดเจน เตรียมพิจารณาคาดคะเนปญหาลวงหนาเพ่ือเปนการปองกันและแกไข      
รักษาระบบการบริหารอาคารสถานท่ี การวางแผนบริหารอาคารสถานท่ีมีความสําคัญคือ ชวยใหการ
บริหารงานเปนไปโดยประสานสอดคลองกัน การปฏิบัติตามแผนจะทําใหประหยัดท้ังเงิน คน และเวลา
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบติดตามประเมินผลแลควบคุมงานงายยิ่งข้ึน แบงเบาภาระหนาท่ี
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การงานของผูบังคับบัญชาใหนอยลง ระดมกําลังคนและทรัพยากรมาใชอยางไดผล ชวยใหการขยาย
งานและปรับปรุงดําเนินไปไดโดยรวดเร็วและสะดวก การสํารวจความตองการอาคารสถานท่ีตองมี
ขอมูลใหครบถวนโดย ศึกษาธรรมชาติและความตองการของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
อยางไร การยายถ่ิน ประชากรในทองถ่ินเดิมเปนอยางไร การคมนาคมแนวโนมในอนาคต ความตองการรับ
การศึกษาของชุมชนเปนอยางไร ศึกษามวลประชากรท่ีเขาเรียนมีสภาพเปนชุมชนเมือง ชุมชน
อุตสาหกรรม อัตราการเกิด การยายเขาและยายออกระหวางเรียน ศึกษาแผนการเรียนและหลักสูตร 
ทําความเขาใจกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และของทองถ่ิน จุดมุงหมาย นโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ทองถ่ินนั้นตองการใหเยาวชนเรียนรูอะไรมีคุณสมบัติอยางไรเม่ือจบการศึกษา 
วิชาท่ีเปดสอนนั้นสอนอยางไร มีกิจกรรมและบริการใดๆบาง โครงสรางลักษณะ การบริหารจํานวน
นักเรียนสูงสุดและต่ําสุด แตละหองเรียน การจัดสรรอัตรากําลังครู การประเมินผลอาคารเรียนท่ีมีอยูแลว 
การแปรผลการคาดคะเนเปนความตองการอาคารเรียน งบประมาณกอสราง แผนหลักของอาคาร
สถานท่ีเรียน การประเมินสิ่งอํานวยประโยชนทางการศึกษา ท่ีต้ังของสิ่งอํานวยประโยชนทางการศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม มักจะจัดทําเปนแผนอาคารสถานท่ี   
และสิ่งแวดลอมหลายกระบวนการ นับตั้งแตการจัดสรางอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม การใชและการ
ควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ทําใหผูมาเยือนประทับใจ ทําใหบุคลากรทางการศึกษา
สบายใจ นักเรียนเกิดระเบียบวินัยโดยออม โดยการมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม เอาใจใส ควบคุม ติดตามงานท่ีไดมอบหมายแกบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ มีความ
รับผิดชอบงานดําเนินไปดวยดี มีสภาพเรียบรอย ผูบริหารตองจัดเตรียมเรื่องสนับสนุนใหงานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมดําเนินไปตามนโยบาย 
 สรุปไดวา งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การกําหนดแผนใชอาคารสถานท่ี การสรางอาคารเพ่ือ
ใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม มีการปรับปรุงบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบภายใน
สถานศึกษาใหสะอาดสวยงามปลอดภัย ใหพรอมใชงานอยูเสมอ สรุปรายงานการประเมินผลงานการใช
อาคารสถานท่ี 
 4. งานกิจการนักเรียน 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป. หนา 3) กลาววางานกิจการนักเรียน หมายถึงงานสงเสริม
พัฒนากิจกรรมนักเรียน สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน สงเสริมจัดกิจกรรมและนันทนาการใหนักเรียน
ดูแลงานใหคณะกรรมการนักเรียนทําการปกครองนักเรียนกันเอง และดูแลกิจการเรือนนอน จัดระบบ
ชวยเหลือนักเรียน แกไขพฤติกรรมนักเรียน   
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ม.ป.พ. หนา 2-10) กลาววา งานกิจการนักเรียนหมายถึง            
งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยใหคําปรึกษาสภานักเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ ดําเนินการ  
ใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาในดาน 2ควบคุมการปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน สงเสรมิ สนับสนุนในดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข2 ดูแลนักเรียนประจํา แกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ของนักเรียน 2ปองกันและแกไขปญหา    
การใชสารเสพติดในสถานศึกษา 2 ดูแลโภชนาการมีหนาที่และความรับผิดชอบ เผยแพรใหความรู             
ดานบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและเปนประโยชนตอสุขภาพ ประสานงานกับสถานพยาบาล                         
หรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ในการเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีจําเปนใหแกนักเรียน  
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 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 1-3) กลาววา งานกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหาร
กิจการนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษามีภารกิจท่ีประกอบดวย การบริหารกิจกรรมนักเรียน  
และการจัดรูปองคการของนักเรียน การรับและคัดเลือกนักเรียน ซ่ึงตองเก่ียวของกับระเบียบ และทะเบียนตาง  ๆ
การจัดสวัสดิการหรือการจัดบริการใหแกนักเรียน และการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน
 กูด (Good, 1995, อางถึงใน อรุณ ชุมทอง, 2548, หนา 18) กลาววา งานการบริหารกิจการ
นักเรียน หมายถึง การบริหารของสถาบันแกนักเรียนนักศึกษาเปนรายบุคคล และรายกลุม ในแงของการให
คําปรึกษา การบริหารและสวัสดิการแกนักศึกษาเชน การแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและการจัดหางาน 
การบริการหอพักและการใหบริการองคกรของนักเรียน 
 อรุณ ชุมทอง (2548, หนา 6 ) กลาววา งานการบริหารกิจการนักเรียนหมาย ถึงการวางแผน
งานกิจการนักเรียน การบริหารงานกิจการนักเรียน งานสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
การปองกัน และแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและการสรางความอบอุนใหเกิดแกนักเรียนดําเนินการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การประเมินผลงานกิจการนักเรียน 
  สงา พุมพวง (2548, หนา 6) กลาววา การบริหารกิจการนักเรียน มีความหมายโดยรวม คืองานท่ี
เก่ียวของกับนักเรียนในกิจการตาง ๆ นอกหองเรียน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีจะตองจัดใหกับนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาท้ังทางดานรางกายอารมณ สังคม และสติปญญา  
 ดํารง ประเสริฐกุล (2551. อางถึงใน สมพิศ โหงาม หนา110) กลาววา โดยท่ัวไปแลว
สถานศึกษาทุกแหง มีหนาท่ีตองดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสม นาสนใจ และเปนประโยชน
มากท่ีสุด เพ่ือเสริมสรางทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรคใหคิดเปน พรอมท่ีจะปฏิบัติ
ตนใหเขากับสังคมแวดลอม ทันตอเหตุการณ พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และเพ่ือใหการสงเสริมงาน
กิจการนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์  
 ปกรณ ศรีตนทิพย (2553, หนา 32) กลาววางานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม                 
การเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลดียิ่งข้ึน สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาในทุกๆดานสามารถปรับตัว
ใหเขากับสภาพสังคม เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนพัฒนาความเปนมนุษยใหครบทุกดาน 
เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ 
มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนเพ่ือสังคม  
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 109-110) กลาววา งานกิจการนักเรียนหมายถึงการจัดดําเนินการตาง  ๆ              
ท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ไมเก่ียวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน เริ่มตั้งแตกอนท่ีนักเรียนจะเขาเรียน 
(สมัครเรียน) ระหวางอยูในโรงเรียน จนกระท่ังอออกจากโรงเรียน และมิไดเปนการเรียนการสอน 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววา แนวทางการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนตอง
วางแผนกําหนดการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในกระบวนการวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไขการสงเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมนั้น
เกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ท่ีกําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
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และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน จุดมุงหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน ทําเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนในสถานศึกษา รูจักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด  
มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม และมีความสุขมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ โดยกําหนดจุดมุงหมายในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5 ประการ ดังนี้                                             
  1. ผูเรียนไดรับประสบการณท่ีหลากหลายเกิดความรูความชํานาญ ท้ังวิชาการ และวิชาชีพอยาง
กวางขวางมากยิ่งข้ึน 
  2. ผูเรียนคนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว             
มองชองทางในการสรางงานอาชีพในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
  3. ผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตาง ๆ สามารถนําความรูและประสบการณไปใชใน              
การพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ 
  4. ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรมจริยธรรม
  5. ผูเรียนมีจิตสํานึก สามารถทําประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 สมพิศ โหงาม (2551, หนา110) กลาววา สถานศึกษาจึงควรยึดหลักการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษาโดย 
กิจกรรมตางๆ จะตองอยูในความดูแลของสถานศึกษา โดยครูอาจารยทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา 
ตองยึดปรัชญา และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเปนหลักสําคัญ จะตองไมมีผลเสียตอการเรียน    
การสอนของนักเรียนยึดหลักการจัดกิจกรรมเพ่ือนักเรียน ผูบริหารและครูอาจารยมีหนาที่ใหคําปรึกษา
ควบคุมดูและยึดหลักประชาธิปไตย ใหนักเรียนกลาแสดงความคิด ตัดสินใจ และชวยกันแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาจึงสมควรท่ีจะกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือการสงเสริมกิจการนักเรียนใน
สถานศึกษา ใหเปนระบบและลุลวงตามเปาหมาย ดวยการวางแผนกําหนดแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการจัด
กิจกรรมนักเรียน ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัด จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการไฝรู
อยางตอเนื่อง สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจกรรม เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิด
คุณประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 
 อรุณ ชุมทอง (2548, หนา 20-24) กลาววา โรงเรียนโสตศึกษามีระบบการดูแลนักเรียน เปนระบบ           
พอแมปกครองลูก มีพ่ีชวยดูแลนอง เหมือนกับกิจกรรมในครอบครัว แตเนื่องจากนักเรียนมีจํานวน
มากกวาบุตรในครอบครัว จึงจําเปนตองมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นํามาใชเปนเครื่องมือใหนักเรียนปฏิบัติ
เปนแนวเดียวกัน เหมือนกฎหมายของบานเมือง และการทํากิจกรรมตองสอดคลองกับกิจกรรมของ
บานเมืองในระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนประจําโดยท่ัวไป ครู-อาจารยจะตองใหความรักความอบอุนแก
นักเรียนมากกวานักเรียนไปกลับ โรงเรียนโสตศึกษานั้นยิ่งตองเพ่ิมความรัก ความอบอุนใหมากข้ึน 
โรงเรียนโสตศึกษาจึงตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้โดยรอบคอบการจัดครูเขาหอพัก ตองคํานึงถึงคุณภาพของ
ครูประจําหอพักโดย มีความรักและความจริงใจตอนักเรียนโดยท่ัวไป มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมท่ีจะ
เปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนได มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมบูรณแข็งแรงดี การจัดนักเรียนจะตองแยกตาม
เพศและวัยท่ีเหมาะสม เนื่องจากกิจกรรมนักเรียนในวัยตาง ๆ ยอมมีความตองการตางกัน วิธีการ



ซ 

กิจกรรมจะตองใชวิธีการท่ีแตกตาง ใหนักเรียนรุนพ่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม โดยอาจจะแยก
นักเรียนเปนกลุมหรือหมู กลุมละ 8-10 คน มีนักเรียนรุนพ่ีเปนหัวหนาผูดูแลนักเรียนรุนนองอยาง
ใกลชิด กฎระเบียบของหอนอนตองเปนระเบียบท่ีปฏิบัติได ไมเขมงวดจนเกินความจําเปน เพราะอาจ
ทําใหนักเรียนมีความเครียดและเปนผลเสียตอการจัดกิจกรรม มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดย
สมํ่าเสมอควบคุมดูแลความสะอาด ความเปนระบบระเบียบในหอพัก และบริเวณรอบหอพักอยางถูก
สุขลักษณะ โดยใหนักเรียนในหอพักรับผิดชอบ มีการสรางความอบอุนใหแกนักเรียน โดยคํานึงถึง
นักเรียนอยูดีกินดี อาหารถูกหลักโภชนาการ มีมาตรฐานการดําเนินชีวิตทีดี ดูแลทุกขสุขอยางใกลชิด 
แสดงความเห็นอกเห็นใจใหนักเรียนมีโอกาสไปทัศนะศึกษาตามเวลา และโอกาสอันควร จัดกิจกรรม
เพ่ือการบันเทิงตามเวลาและโอกาสอันควร จัดใหมีเวลาวางในบางเวลาเพ่ือความสุขสวนตัวอยาง
เหมาะสมนักเรียนประจําในโรงเรียนโสตศึกษาไมตองเสียวลาในการเดินทางดังนั้นชวงเชาและเย็นจึงมี
เวลาวางมาก โรงเรียนจําเปนตองจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน 
  1. กิจกรรมกลุมสัมพันธ เปนกิจกรรมมุงเนนใหนักเรียนใหมทําความคุนเคยกัน นิยมจัด
กิจกรรมนี้เม่ือเปดภาคเรียน โดยนํานักเรียนเขาใหมมาอยูรวมกัน เรียนรูการดําเนินชีวิตในโรงเรียน
ประจํา เพ่ือใหนักเรียนไดมีการปรับตัว คบเพ่ือนตางสถาบัน ทําใหคลายกังวลจากความคิดถึงบาน การจัด
กิจกรรมสอดแทรกกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน สงผลใหนักเรียนท่ีมีฐานะและวัฒนธรรม          
ท่ีแตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สรางจิตสํานึกใหภูมิใจในสถาบัน 
  2. การจัดประกวดหอพักนักเรียน เชน การประกวดหอพักสะอาด ประกวดตูเสื้อผาสะอาดมี
ระเบียบ ประกวดมารยาทนักเรียนในหอพัก สิ่งเหลานี้เปนกิจกรรมที่สงเสริมระเบียบวินัยสราง
ความเรียบรอยใหแกหอพัก ปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
  3. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด เสริมสรางระเบียบวินัย และนํารูปแบบบางอยางใชใน
หอพักเชน การจัดกลุมหรือระบบหมู การทํางานเปนหมูคณะ การสรางผูนํา การเปนผูตามท่ีดี 
  4. กิจกรรมประกวดระเบียบแถว เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนแตละหอพักไดฝกระเบียบ                
ความพรอมเพรียง การสรางภาพลักษณของหมูคณะ ความสามัคคีของหมูคณะนักเรียน 
  5. กิจกรรมกายบริหารภาคเชาเพ่ือเสริมสรางพลานามัย  
  6.กิจกรรมกีฬา เปนกิจกรรมใหญ สงเสริมใหนักเรียนเลือกฝกกีฬาตามความถนัดเนื่องจาก
กีฬาทุกประเภทมีกฎ กติกาเพ่ือใหนกัเรียน เรียนรูท่ีจะเคารพในกฎ ระเบียบ วินัย ใชเสริมสรางความสมบูรณ
ท้ังทางรางกายและจิตใจ 
  7. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม อาจจัดในโรงเรียนหรือนํานักเรียนออกไปรวม
กิจกรรมท่ีจัดในละแวกใกลโรงเรียน ใหนักเรียนไดฟงเทศน ฟงธรรม นิมนตพระมาสอน หรือครูฝายกิจกรรมจัด
ใหมีการสวดมนตและอบรมกอนเขานอนทุกคืน 
  8. กิจกรรมตามความสนใจ เชนนักเรียนท่ีสนใจทางนาฏศิลปการแสดง ดนตรี กิจกรรม           
เขาจังหวะ โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนกลุมนี้ไดฝกฝน และแสดงความสามารถใหเพ่ือนๆ นักเรียนใน
โรงเรียนชื่นชม สรางความบันเทิงใหแกนักเรียนท้ังสองฝาย  
  9. กิจกรรมอาชีพอิสระ เปนกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โรงเรียนโสตศึกษาท่ัวไป
ทําไดผลดี เนื่องจากนักเรียนสวนใหญเปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินครอบครัวมีฐานะยากจน 
โรงเรียนจึงมุงเนนสอนอาชีพ กิจกรรมนี้เปนจึงจุดเดนของโรงเรียนโสตศึกษา 
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  10.กิจกรรมท่ีสงผลตอการควบคุมความประพฤตินักเรียน ไดแก กิจกรรมท่ีสนับสนุน                
สรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง กรม และโรงเรียน เชน
การจัดประกวดและใหรางวัลนักเรียนท่ีรักษาวินัยไดดีเยี่ยม ซ่ึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมนักเรียนควรมี
ข้ันตอนการวิเคราะหปญหาดานกิจกรรมของโรงเรียนตามดวยการทําแผนและโครงการ ดําเนินตามแผน 
ติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรม 
  11.ระเบียบวาดวยการอยูประจําของนักเรียนนั้น โรงเรียนตองมีกฎระเบียบเพ่ือใหเปน
แนวทางใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติ เปนแนวทางใหกระทําตนอยูในขอบเขตเพ่ือความสงบสุขของ
สวนรวม โดยกฎระเบียบนั้นเกิดจากความคิดและขอตกลงของสังคม มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได 
และบังคับใชเพ่ือใหเกิดผลดีตอสวนรวมมีผลบังคับใชกับทุกคน ครูและนักเรียนรับทราบโดยท่ัวกัน มีความเหมาะสม
อยูเสมอแมวาการเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในการออกกฎระเบียบของนั้น ผูบริหารควรแตงตั้งกรรมการ
จากบุคคลหลายฝายเชน รองผูอํานวยการ นักเรียน ครูผูปกครองหรือครูประจําหอพัก ครูแนะแนวหรือ
ครูสังคมสงเคราะห ครูผูสอน ครูฝายกิจการนักเรียน การรางระเบียบนั้น จะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม
และระดับชั้นเรียนและอายุของนักเรียน ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางวินัยตนเองใหเกิดข้ึนกับนักเรียนจนนําไปสู
การปฏิบัติ และเกิดความเคยชินตลอดจนมีความรับผิดชอบตองานและหนาท่ีเพ่ือเสริมสรางพลานามัย
ใหสมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีตลอดจนมีสุขนิสัยท่ีดี และปฏิบัติจนเปนนิสัยเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตสูงข้ึน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติอยูเสมอเพ่ือใหนักเรียนรูจักชวย
ตนเอง พ่ึงตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเองจนสามารถดํารงชีวิตรวมกับสังคมปกติได เพ่ือใหนักเรียนมีความรัก
ความอบอุนอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนท่ีรักของบุคคลท่ัวไปในสังคม 
 สรุปไดวา งานกิจการนักเรียนหมายถึง การดูแลนักเรียน ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา
หางไกลดวยการ บริการจัดท่ีพักใหนักเรียนประจํา มีระบบควบคุมใหนักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี ดูแล
ความประพฤตินักเรียนอยางเขมแข็ง จัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร ตอบสนองตอการเรียนรูของ
นักเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง มีสวัสดิการ
ดานสุขภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน สงเสริมการเลนกีฬา
ตอบสนองตอความ สนใจของนักเรียน 
 5. งานการประชาสัมพันธ 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา2-5) กลาววา งานประชาสัมพันธ หมายถึง การ
กําหนดนโยบาย วางแผน การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบาย และจุดประสงค ของโรงเรียน 
ประสานงาน รวมมือกับกลุมสารการเรียนรู และงานตางๆ ของโรงเรียน ตอนรับและบริการผูปกครอง
หรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน ประกาศขาวสารของกลุมสาระการเรียนรู หรือขาวทาง
ราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ ประสานงานดานประชาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน เผยแพร
กิจกรรมตางๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน จัดทําจุลสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสาร
เก่ียวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําปของงานประชาสัมพันธ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต 
และมัลติมีเดียออนไลนโรงเรียน  จัดการบริหารเก่ียวกับฐานขอมูลบนเว็บไซต ใหการสนับสนุน       
งานประชาสัมพันธในการเผยแพรขาวสาร ดวยเครือขายอินเตอรเน็ต บริการบันทึกภาพกิจกรรมตาง 
แลวนําออกไปเผยแพร 
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 มนทิรา เดชชนะขจรสุข (2548, หนา 11) กลาววา งานการประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง 
กระบวนการสรางความสัมพันธและความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันกับบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังบุคคล
ภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือในการสงเสริม           
และสนับสนุนการดําเนินงานตางของโรงเรียนใหสําเร็จตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว 
 เสนาะ ติเยาว (2551, หนา 269) กลาววา การประชาสัมพันธ หมายถึง การสื่อสารสรางความ
เขาใจอันดีระหวางบุคคล และเปนกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวของกับคนตั้งแตสองคนข้ึนไปเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ พฤติกรรม ความคิดเห็น ตลอดจนความรูซ่ึงกันและกัน   
และยั ง เปนกระบวนการสร า งความเข า ใจ อันดี ระหว า งสถานศึกษา กับชุมชน โดยอา ศัย                             
การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เ พ่ือใหชุมชนเขาใจ และใชความรวมมือแกสถานศึกษา 
ขณะเดียวกัน การสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ ยังเปนเครื่องมือในการบริหาร ท่ีผูบริหารสามารถนํามาใช
กับหนวยงานหรือการศึกษาได  
  ศศิธร แกวรักษา (2552, หนา 26) กลาววา งานการประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง การสรางความ
เขาใจอันดี และความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกับกลุมบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน           
เปนกระบวนสรางการไมตรีสองทางโดยโรงเรียนตองเปนผูใหและผูรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เปนผล
ใหเกิดความเขาใจเลื่อมใสศรัทธาและสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ  
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 84-85) กลาววา การประชาสัมพันธนั้นตองศึกษาความ
ตองการการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษาท้ังความตองการในการไดรับขาวสาร
ขอมูลการศึกษาของชุมชน วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล
ชุมชน องคกร สถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ิน จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ 
พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธให มีความรูความสามารถ ในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึด
หลักการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึง
ผลท่ีไดรับ และนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
 ความสําคัญชองงานประชาสัมพันธ 
 เสนาะ ติเยาว (2551, หนา 269) กลาววา งานประชาสัมพันธ มีความสําคัญดังนี้ดังนี้ 
  1. เพ่ือบอกขอมูล (to inform) การบอกขอมูลเพ่ือใหแนใจวาผูปฏิบัติงานมีขอมูลพรอม
สําหรับใชในการตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
  2. เพ่ือประสานงาน (to coordinate) การประสานงานจะทําใหงานสําเร็จสมบูรณเพราะมี
งานหลายอยางท่ีแบงแยกกันทํางานระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงาน 
  3. เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล (to share) ขอมูลสวนใหญขององคกรเปนเรื่องการทํางานให
เสร็จตามเปาหมาย ซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูลจากหลายๆ ฝาย ท้ังภายนอกและภายในองคกร ขอมูล
ไมไดเกิดข้ึนโดยตรงกับผูบริหาร แตตองอาศัยการมีสวนรวมจากพนักงาน จากภายนอกและหนวยงานอ่ืนๆ 
  4. เพ่ือควบคุม (to control) ผูบริหารจะตองตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน วาไดทําตามแผนและบรรลุเปาหมายเพียงใด หากผิดพลาดจะไดแกไขไดถูกตอง   
  5. เพ่ือใชอิทธิพล (to influence) การชักจูงใหคนในองคกรมีพฤติกรรมท่ีองคกรตองการ ก็
เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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  6. เพ่ือกระตุน (to inspire) ใหคนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร เกิดความผูกพัน เชื่อม่ัน มุงม่ันในการ
ทํางาน มีความสุข มีความสบายใจ และมีสํานึกท่ีดีตอองคกร 
  สําหรับสถานศึกษาทุกแหงการประชาสัมพันธจัดวาเปนเครื่องมือสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง
ของสถานศึกษา เนื่องจากทําใหสามารถสื่อสารและประสานความเขาใจอันดีท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา กลาวคือ การประชาสัมพันธภายในสถานศึกษาจะชวยใหเกิดการรับรูรับทราบ และความ
เขาใจอันดีระหวางผูปริหารกับครู และผูบริหารหรือครูกับนักเรียนในสถานศึกษาอันทําใหสามารถ
สื่อสารกับผูปกครองและชุมชน โดยผานการใชสื่อประเภทตางๆ อาทิ จดหมายเอกสาร แผนพับ 
โทรศัพท ซ่ึงจะชวยสานสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางชุมชนกับสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึนกอใหเกิด
การมีสวนรวมดวยความเต็มใจของชุมชนอันเปนท่ีพึงประสงคของสถานศึกษาเปนอยางมาก ในการนี้
สถานศึกษาจึงควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการประชาสัมพันธของสถานศึกษาใหรัดกุมโดย 
 1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษารวมท้ังความ
ตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  2. วางแผนประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร 
สถาบัน และสื่อมวลชนในทองถ่ิน 
  3. จัดใหมีเครือขายประสานงานประชาสัมพันธ 
  4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ ใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 
  5. สรางกิจกรรมประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึงผลท่ีไดรับ และนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
 รูปแบบประชาสัมพันธ 
 ศศิธร แกวรักษา (2552, หนา 32-43) กลาววา เภทของประชาสัมพันธมีสามประเภทไดแก 
แบบท่ีเปนการประชาสัมพันธภายใน การประชาสัมพันธภายนอก และการประชาสัมพันธเฉพาะกิจ  
การประชาสัมพันธภายใน หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีจําเปนเ ก่ียวกับเรื่องราว                
และสภาพการณโดยท่ัวไปของโรงเรียน เชน นโยบาย บทบาทหนาท่ี ผลการดําเนินงาน โครงการตางๆ       
ท่ีจะดําเนินการ ตลอดจนสภาพการเงินโดยท่ัวไปของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการสื่อสารท่ีดีระหวางบุคคล 
และระหวางกลุมยอยในโรงเรียน โดยสรางความสํานึกใหแกบุคคลภายในโรงเรียนวาทุกคนมีสวนรวมใน
ความเจริญกาวหนาของโรงเรียน ทําใหเกิดความรวมมือประสานงานกันภายในโรงเรียน และสามารถ
เปนตัวแทนท่ีดีของโรงเรียน ในสังคมภายนอกได ซ่ึงสอดคลองกับหลักการประชาสัมพันธท่ีกําหนดไววา      
การประชาสัมพันธภายในท่ีดี ยอมนําไปสูการประชาสัมพันธกับกลุมบุคคลภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
การประชาสัมพันธภายนอก หมายถึง การประชาสัมพันธกับบุคคลภายนอกสถาบันท่ีไมไดเก่ียวของ
ผูกพันกับโรงเรียนในฐานะผูปฏิบัติงาน แตมีผลประโยชนหรือกิจกรรมเก่ียวของกับโรงเรียน และมี
อิทธิพลตอการสรางทัศนคติ ตลอดจนประชามติท่ีเปนท้ังผลบวกท้ังผลลบตอโรงเรียนซ่ึงไดแกกลุมบุคคล
ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสื่อมวลชน กลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยตรง 
กลุมชนในละแวกใกลเคียง หนวยงานอ่ืนๆ ประชาชนในทองถ่ิน และกลุมประชาชนท่ัวไป  
 การประชาสัมพันธเฉพาะกิจ หมายถึง การประชาสัมพันธท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะงานหรือ
เฉพาะเหตุการณ เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน เพ่ือปองกันแกไขความเขาใจผิดท่ีกลุมบุคคลท้ัง
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ภายในและภายนอกโรงเรียน กระบวนการประชาสัมพันธก็จะเนนหนักแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ  
อาจจัดรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   1. การจัดวันและสัปดาหพิเศษ โดยโรงเรียนกําหนดวันข้ึนเอง หรือกําหนดวันสําคัญปฏิบัติ
ตามปฏิทิน เชนวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสงกรานต สวนสัปดาหพิเศษโรงเรียนอาจกําหนดข้ึนเอง และ
จัดงานท่ีเปนประโยชนตอประชาชนสวนรวม ใหความรูความเขาใจแกประชาชนซ่ึงเปนการเผยแพร
ชื่อเสียงของโรงเรียนดวย 
  2. การจัดการแสดงและนิทรรศการ เปนการจัดงานของโรงเรียน เพ่ือผลงานวิชาการเพื่อ
เปนการประชาสัมพันธ แสดงใหเห็นถึงกิจการความกาวหนาตลอดจนผลงานท่ีผานมาใหประชาชนท่ัวไป
ไดทราบการพบปะและการประชุมเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลหลายฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน เชนการประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมกันระหวางผูนําทองถ่ินในชุมชนตางๆ กับโรงเรียน
การจัดงานวันครบรอบป เปนการจัดงานวันครบรอบของการกอต้ัง หรือการสถาปนาโรงเรียน ซ่ึงเปน
โอกาสอันดีท่ีโรงเรียนจะไดแสดงความกาวหนา ความสําเร็จและการมีสวนชวยเหลือสรางสรรคสังคมสวนรวม
ใหประจักษแกสายตาประชาชน สรางความไววางใจและเลื่อมใสศรัทธาตอโรงเรียน 
  3. การใหรางวัลพิเศษแกบุคคลท่ีสรางสรรค หรือบําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวมหรือ
เปนบุคคลดีเดน หรือเปนบุคคลตัวอยาง โดยอาจเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกโรงเรียนก็ได      
สวนรางวัลพิเศษอาจเปนประกาศเชิดชูเกียรติ เหรียญตรา ถวยหรือโลเกียรติยศ ในการมอบรางวัลใหแก
บุคคลตางๆ สถาบันตองเผยแพรขาวสารไปยังสื่อมวลชนตางๆ รวมท้ังประชาสัมพันธภายในโรงเรียนให
ทราบโดยท่ัวกัน 
  4. การเปดใหเยี่ยมชมโรงเรียน ไดแก การเปดโอกาสบุคคลท่ัวไป ทุกกลุม ทุกอาชีพ เขาเยี่ยมชมเพ่ือ
ไมใหเปนการสรางทัศนคติท่ีไมดีแกประชาชนวาโรงเรียนมีความลําเอียง การเยี่ยมชมอาจกระทําโดย   
การบรรยาย ฉายสไลดหรือภาพยนตรประกอบ การแสดงสาธิต หรือการนําชมบริเวณตางๆ 
  5. การประกวดโรงเรียนอาจจัดประกวดเฉพาะบุคคลภายใน หรือจัดประกวดใหบุคคล 
ภายนอกมีสวนรวมในการประกวดดวย เชนระดับนักเรียน ระดับประชาชนท่ัวไป การจัดประกวดเชน
จัดประกวดคําประพันธ คําขวัญ เรื่องสั้น 
  6. การจัดขบวนแหเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 
   7. การอุปถัมภงานของชุมชนเพ่ือปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนหรือทองถ่ินไดแก
การสงเสริมปรับปรุงดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัยของชุมชนในทองถ่ิน วัฒนธรรมและนันทนาการตางๆ 
  8. การจัดงานประชาสัมพันธใหทราบถึงบริการใหม ๆ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหมๆ 
ของโรงเรียน เชน การใหบริการระบบใหม โดยมีการสาธิตใหผูรวมงานชมดวย 
 การประชาสัมพันธภายในโรงเรียนกระทําไดโดย จัดเจาหนาท่ีพนักงานเดินหนังสือเพ่ือใหทุกคน
ภายในโรงเรียนลงชื่อรับทราบเรื่องตางๆ จากฝายบริหาร จัดเจาหนาท่ีติดตอสอบถามรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียนในระดับสายวิชา มอบหมายใหหัวหนาสายวิชาเปนศูนยกลางการ
ติดตอสื่อสารในสวนท่ีเก่ียวของกับสายวิชาท่ีรับผิดชอบ แลวประชาสัมพันธใหครูในสาขาวิชาไดทราบ 
จัดเครื่องขยายเสียงและตอลําโพงไปยังหองตางๆ เพ่ือแจงขาวสารใหทราบโดยท่ัวกัน โดยมอบหมายให
ฝายประชาสัมพันธรับผิดชอบ ติดตั้งโทรศัพทภายในตามอาคารสํานักงานของสาขาตางๆ หรือหองพัก
ครูจัดทําแผนประกาศไวใกลๆ กับโตะลงชื่อของครู เพ่ือใหครูไดรับทราบเม่ือมาลงชื่อทํางานจัดทําเปน
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คําสั่งแจกสําหรับทุกคนท่ีมีรายชื่อในคําสั่ง หรือจะสงไปยังหัวหนาสายวิชาใหแจงใหครูในหมวดวิชา
ทราบ จัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพเผยแพรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคเปนประจําเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จัดเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องท่ีนาสนใจจัดใหมีการประชุมท้ังในระดับสายวิชาและหมวด
โรงเรียนมีการประชุมนักเรียนอยูเสมอ เพ่ือชี้แจง เสนอแนะ ฝกอบรมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงาม   
และแจงขาวสารตางๆ ใหนักเรียนทราบจัดทําปายประกาศไวตามอาคารเรียน หรือตามสถานท่ี          
ท่ีนักเรียนสวนมากตองผานเปนประจําจัดกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนโดยใหครูไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมกับนักเรียนในฐานะท่ีปรึกษา และควบคุมดูแลกิจกรรมนั้นจัดใหมีกลองแจงเรื่องราวตางๆ   
และรับความคิดเห็นจากนักเรียนจัดชั่วโมงโฮมรูม (Homeroom) ข้ึนทุกวันศุกร เพ่ือเปดโอกาสใหครู
และนักเรียนไดพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ครูจะไดทําการอบรมและแจงขาวสารท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ี
นักเรียนควรทราบการประชาสัมพันธภายนอกโรงเรียน กระทําไดโดยสงเสริมใหครูไดติดตอสัมพันธกัน 
เพ่ือทราบพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเพ่ือรวมมือกับครูในการอบรม จัดตั้งคณะกรรมการประชาชน
เพ่ือใหเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียน จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู 
 การประชาสัมพันธภายนอกทําโดย สํารวจประชามติและความคิดเห็นของบุคลากรภายนอก
โรงเรียน แกไขความเขาใจผิดตาง ๆ ท่ีเกิดแกโรงเรียนเพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติกับโรงเรียนในแงด ี  
นักประชาสัมพันธจะตองเปนตัวแทนของโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ ของประชาชนในทองถ่ิน          
และกิจกรรมนอกโรงเรียนทุกอยาง หลักการประชาสัมพันธของโรงเรียนจะตองคํานึงถึงวาเปนหนาท่ี
หลักของครูทุกคนในโรงเรียนตองรวมรับผิดชอบ ถึงแมวาโรงเรียนจะมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุมใดกลุมหนึ่งรับหนาท่ีจัดการประชาสัมพันธแลวก็ตาม การประชาสัมพันธนั้นตองเปนไปเพ่ือ
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนผูเก่ียวของทุกฝายโรงเรียนตองรูจักเลือกสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่ออ่ืนท่ีเหมาะสมงานประชาสัมพันธตองกระทําอยางตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษาและทุกๆ ป งานประชาสัมพันธโรงเรียนถือวาเปนกระบวนการสองทาง(Two Way 
Process) ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปดโอกาสใชชุมชนและผูเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนตองรับฟงดวยความบริสุทธิ์ใจ โรงเรียนควรจัดใหมีการประเมินผล
กิจกรรมประชาสัมพันธของโรงเรียนท่ีไดจัดข้ึนในแตละปอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดนําผลหารประเมินมา
ปรับปรุงวิธีดําเนินงานตอไป 
 สรุปไดวา งานประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการใชสื่อท่ีหลากหลายเพ่ือสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทําใหบุคคลากรในองคกรทราบขาวสารทันตอ
เหตุการณ และบุคลากรนอกองคกรตางๆ เขาใจรับทราบขอมูลในเชิงบวก สงผลใหชุมชนรอบดานยินดี
สนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน งานประชาสัมพันธถือเปนหนาท่ีของครูทุกคน ในการ
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 
 
2.3 โรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนหนวยงานสําคัญในการประสานงาน และพัฒนาบุคลากร
ครู ท่ีไมไดจบสาขาการศึกษาพิเศษใหมีความรูความเขาใจดานภาษาและวัฒนธรรมของคนหูหนวก พัฒนา
บุคลากรครูที่จบสาขาการศึกษาพิเศษซึ่งความตองการพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญในการสอน
วิชากลุมสาระการเรียนรู และทักษะการสอนวิชาชีพ มีโรงเรียนโสตศึกษา16 แหง ท่ีสอนแบบสองภาษา 
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สวนอีกโรงเรียนอีก 5 แหงสอนแบบระบบรวม การสอนแบบสองภาษา (Blingual Education)              
เปนรูปแบบการสอนท่ีใชในชนกลุมนอย หรือชุมชนซ่ึงมีภาษาเปนของตนเอง โดยใชภาษาท่ีแตกตางจาก
คนสวนใหญในสังคมใชกัน การเรียนการสอนจะใหความสําคัญกับท้ังสองภาษา โดยถือวาภาษาท่ีใชใน
ชุมชนเปนภาษาแม หรือเปนภาษาแรก และภาษาท่ีใชในสังคมเปนสวนใหญหรือภาษาประจําชาติเปนภาษาท่ี
สอง การจัดการเรียนการสอนจะใชท้ังสองภาษาเปนสื่อกลางในการสอน การสอนแบบสองภาษาพบวา 
ไดผลดีและใชกันแพรหลายในชนกลุมนอย เชน ชาวเขา กลุมผูอพยพ (พะโยม ชิณวงศ 2548, หนา 85)
 จากขอมูลเชิงประจักษ โรงเรียนโสตศึกษาเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษเปนโรงเรียนประจํา จัดการศึกษาใหแกนักเรียนเฉพาะความพิการหูหนวก ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนถึงระดับมัธยมปลาย ในระดับชั้นอนุบาลใหความสําคัญกับการฟนฟู เยียวยา และเตรียมความพรอม 
ในระดับประถมศึกษาจะใหความสําคัญกับการฟนฟูและการเรียนรูวิชาการใหอานออกเขียนไดควบคูไป
กับการเตรียมความพรอมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเสริมดวยการฝกการงานพ้ืนฐานอาชีพ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจะสอนวิชาการควบคูไปกับวิชาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะสอนวิชาการ 
และฝกงาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา มีการพัฒนาสงเสริมท้ังใน
รูปแบบกระบวนการโดยเฉพาะเด็กกอนวัยเรียนและเด็กนักเรียนชั้นประถมชวงชั้นท่ี 1 แลวเพ่ิมสัดสวน
การใชนวัตกรรมท่ีเปนเอกสารและเทคโนโลยีมากข้ึนตามลําดับ งานสัมพันธชุมชนจะมีสวนสําคัญ
สงเสริมใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนตอบแทนกลับมาอยางเต็มท่ีท้ังในดานทรัพยากรเงินทุน วัสดุ
อุปกรณ การสนับสนุนองคความรูจากชุมชน เนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาสวนใหญมีสถานท่ีกวางขวาง 
จึงสามารถใหบริการชุมชนดานการใชสถานท่ีไดเปนอยางดี การบริการชุมชนถือเปนงานสําคัญ สานสัมพันธ  
กับบุคคลและหนวยงานนอกโรงเรียน ใหบริการดานสถานท่ีแกโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษท่ีมาขอความรวมมือ เนื่องจากมีอาคารเรียน อาคารฝกงาน โรงอาหาร สนามกีฬากลาง
อาคารฝกกีฬา อาคารเรือนนอนของนักเรียนประจํา เรือนพยาบาล แหลงเรียนรูตางๆ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศ รมรื่น ชุมชนตอบแทนโรงเรียนดวยการสนับสนุนกําลังทรัพยและ
บุคลากร ผูบริหารและครู ผูนํานักเรียนทําท้ังกิจกรรมกลุมยอย กลุมใหญ ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสให
นักเร ียนมีทักษะทางสังคม เปนการประชาสัมพันธผลงานหนวยงานทางออมเปนประโยชน        
ตอการระดมทรัพยากร  
 สรุปไดวา โรงเรียนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ มีท้ังหมด 21 แหง เปนโรงเรียนเฉพาะความพิการจัดการศึกษาใหแก
เด็กหูตึง และเด็กหูหนวก (DEAF) จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนโรงเรียนประจํา รับท้ังนักเรียนท้ังประจําและไป-กลับ เด็กหูหนวกมีภาษา  
และวัฒนธรรมเปนของตนเอง จึงใชภาษามือสื่อสารเปนภาษาหลัก ครูท่ีสอนจะตองมีความสามารถในการใช
ภาษามืออยูในระดับดี 
   

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 ประสาน พุมเข็ม (2549) ไดศึกษาการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แนวทาง
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และขอเสนอแนะพบวาควรใหผูเก่ียวของมีสวนรวมตอการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ บุคคลากรตองมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะตองมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ปญหาในการดําเนินการ การดําเนินการเพ่ือรองรับมาตรฐานไมมีความตอเนื่อง บุคลากร
ไมมีความรูความเขาใจ และขาดการมีสวนรวมของผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานมาก ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีภาระงานบอย 
 กานนท อินทปญญา (2549) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 พบวาระดับการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของครู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ควรสรางแรงจูงใจยกยองเชิด
ชูเกียรติ จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหครูไดศึกษาดูงาน จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระ 
สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเอง สงเสริมใหครูใชสื่อใหหลากหลาย สงเสริมใหครูไดทํางานตามความถนัด 
ตามความสนใจ และผูบริหารควรชี้แจงสรางความเขาใจกับครูถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอชุมชน จัดหา
แหลงขอมูลขาวสารใหเพียงพอกับความตองการ สรางความตระหนักและมีนโยบายใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง 
 มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2550) ได ศึกษาเรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ประกอบดวยองคประกอบจูงใจดานผูบังคับบัญชาและแนวทางบริหารจัดการ ความตองการความสําเร็จ
ของบุคลากร คุณลักษณะของบุคลากร ลักษณะของหนวยงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบ 
วันหยุด ผลตอบแทนและสวัสดิการ ภาระงานหลากหลาย องคประกอบดานการปฏิบัติงาน ไดแก วินัย
ในวิชาชีพครู ผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี การปฏิบัติงานท่ีพึงประสงค หนาท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
ความเอาใจใสของครู โดยพิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลอง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักในระดับด ี
 ธิดารัตน รัฐวิเศษ (2550, หนา 119) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการนํานโยบาย
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไปสูการปฏิบัติของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม พบวา
ปจจัยการทํางานเปนทีมการติดตอสื่อสารในองคกรและการจูงใจ มีความสัมพันธกับการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 รัชนก คําวัจนัง (2551, หนา 53) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายกพบวาการ
ปฏิบัติงานของครูข้ึนอยูกับปจจัยดานคุณภาพชีวิต การบริหารงานของผูบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน 
และรายได นอกจากนี้ตัวแปรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู คือสถานภาพประสบการณในการ
ทํางาน ขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษา ที่ตั้งของโรงเรียน มีทั้งที่แตกตางกันและไมแตกตางกัน
แสดงวาตัวแปรดังกลาวอาจมีผลตอการปฏิบัติงานของครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนี้
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีและภาระงานของครูนั้นจะตองมีมาตรฐานในการดําเนินงาน        
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน ทําใหการศึกษามีคุณภาพ ครูไดรับการยก
ยองวาเปนปูชนียบุคคล 
 พัทยาภรณ เปรมภิวงค (2553) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนแมสะ
เรียง“บริพัตรศึกษา”จังหวัดแมฮองสอนมีการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนจัดอบรม วินัยและคุณธรรม
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จริยธรรมทุกสัปดาห เขาคายพุทธศาสนาทุกปการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของทุกศาสนา    
โฮมรูมอยางนอยสัปดาหละ 1 คาบ ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนตามแนวการเลือกตั้งท่ัวไป และไดแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 
 กัญญวัลย ศรีสวัสดิ์พงษ (2554) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสินธุท่ีวา พบวาการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ 
ประกอบดวยปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ ปจจัยคํ้าจุนดานสถานภาพของวิชาชีพ ปจจัยการ
สนับสนุนจากองคกรดานการปฏิบัติงาน 
 ประไพ อุดมผล (2554, หนา 116) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา 
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และดานการพัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาดานคุณภาพโดยท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ศิริศักดิ์ เลิศพานิชพันธ (2555) ไดศึกษาเรื่อง นโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุม
กรุงเทพกลาง พบวาครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555) ไดศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขต 2 พบวา                    
การปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยูในระดับมาก สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2557, หนา175 -176) ไดประเมินติดตามผลการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนโสตศึกษาพบวาการพัฒนา ผลิต จัดหาและใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวกและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.65, SD =.59) การบริหาร
ท่ัวไปอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.50, SD=.61) การบริหารกิจการนักเรียนอยางเปน
ระบบอยูในระดับมากท่ีสดุ (X =3.60, SD=.60) 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  ฟาวเลอร (Fowler, 1986). ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
สั่ งการ กับขวัญและกําลั ง ใจในการทํางานของครู -อาจารย ในโรงเรียนประถมศึกษาในรั ฐ 
Southeasthern เก่ียวกับการบริหารงานการศึกษา 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานกิจการนักเรียน ดาน
บุคลากร ดานทรัพยากร และดานความสัมพันธชุมชน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจมี
ความสัมพันธทางบวกกับขวัญและกําลังใจในการทํางาน ครู–อาจารย ท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ กับครู อาจารยท่ีไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
แตกตางกัน 
  บรัดดี (Braddy, 1991) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบความเปนผูนําของผูบริหาร
กับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู ซ่ึงอยูในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในรัฐแคริปฟอรเนียตอนเหนือ ผลการวิจัย พบวาท้ังครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องการเรียนการสอน นอกจากนั้นยัง
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พบวาลักษณะของผูนําจะสงผลตอความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงยิ่งถาผูบริหารใหครูมีสวน
รวมในการตัดสินใจนอย ครูจะยิ่งมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากข้ึน 
  เฟอกูสัน (Ferguson, 1997) ศึกษาการใชภูมิปญญาและความคิดสรางสรรคสําหรับกลวิธี
การในการพัฒนาภูมิปญญาท่ีอยูในรูปของการผสมผสาน ระหวางวิธีการระดมพลังสมองระดับชุมชนกับ
การเสริมสรางความคิดสรางสรรค ใหเด็กออกไปหาประสบการณนอกสถานที่พบกับผูประกอบอาชีพ
ระดับทองถ่ิน และเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินพบวาเด็กจะสามารถนําภูมิปญญาท่ีตนไดศึกษาเรียนรูจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน นํามาผสมผสานเขากับแนวคิดเดิมของตนเองไดดีกวาการเรียนอยูแตในสถานศึกษา 
  แฮร (Hare, 2003) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของผูรวมงานกับการมีสวนรวมของกลุมกับ
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยใชกระบวนการกลุม Systematizing Person-Group Reations (SPGR) 
พบวาการเขามามีสวนรวมนั้นจะมีผลตอแรงจูงใจของสมาชิกในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมาย ตาม
กลุมท่ีตองการ และยังทําใหการสื่อสารระหวางสมาชิกมีเพ่ิมข้ึน สงผลใหสมาชิกแตละคน ใหความเปนมิตรตอ
กันเพ่ิมมากข้ึน ในท่ีสุดจะทําใหผลผลิตในกระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึนตาม 
  ชูเมคเกอร (Shumacher, 2004) ไดทําการวิจัยศึกษามุมมองของครูผูสอนเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติการสอน (impact on instructional) และการเรียนรูของเด็ก (student learning) และระบบ      
การประเมินการปฏิบัติงาน โดยใชทฤษฎีความคาดหวังของ (Vroom) เปนแนวทางในการศึกษาคือ 
ความคาดหวัง (expectancy: บุคลากรเชื่อวาตนสามารถปรับปรุงวิธีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การประเมินหรือไม) การกระทําหรือผลลัพธ (instrumentality: บุคลากรมีความเชื่อวาผลลัพธบางอยาง     
จะไดมาจากความพยายามปฏิบัติงานของตนเองหรือไม)และความชอบ (valance: บุคลากรมีความชอบ
หรือใหคุณคากับผลการกระทําของตนหรือไมอยางไร) การวิจัยพบวา แมบุคลากรจะมีความคาดหวังสูง    
แตการกระทําและความชอบ (คุณคา)กลับอยูในระดับต่ํา บุคลากรคนนั้นก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับต่ําไปดวย ชูเมคเกอรเสนอแนะไว 4 ประเด็น คือ 1) ระบบการประเมินการปฏิบัติงานครู ตองมีความ
ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธท่ีคาดหวังไว 2) การสรางแรงจูงใจตองไดรับความสําคัญมากข้ึน 
3) ระบบการประเมินตองใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวากระบวนการ 4) ตองระบุเปาหมายของการ
ประเมินอยางชัดเจน  
  โจนส (Jonea, 2005) ไดศึกษาการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการตัดสินใจของ
ผูบริหารของรัฐ ผูบริหารโรงเรียน ผูประสานงานระหวางประเทศ และผูบริหารมหาวิทยาลัยในเมืองใหญๆ  
ผลประกฎวาตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง เวลาท่ีจํากัด แรงกดดันจากเพ่ือนขาวสารท่ีหามาได 
บทบาทท่ีจํากัดและการขาดประสบการณ ท้ังหมดนี้ขอท่ีมีบทบาทมากคือ แรงกดดันจากเพ่ือน ซ่ึงสรุป
ไดดังนี้คือ กระบวนการตัดสินใจมีรูแบบตามโครงสราง หรือขอกําหนดของหนวยงานระดับสูง ผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐตัดสินใจโดยยึดตัวเองมากกวาผูบริหารองคกรอ่ืน ผูบริหารระดับสูงท้ัง 4 องคกรท่ีศึกษา
จะรับฟงเหตุผลของกลุมเพ่ือนตอการตัดสินใจมากกวาตัวแปรท่ีศึกษาอ่ืนๆ  
  กรีนและคณะ (Green & Others, 2008) ไดศึกษาแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารงานกิจการนักเรียน พบวา มีความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแก
บุคลากร เพ่ือชวยใหฝายงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน โดย
ผูบริหารควรจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางราบรื่นและควรพยายามสรางความสัมพันธ
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ระหวางการประเมินผลและการปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัด
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3) การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา   
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และบุคลากรครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานหาร
ศึกษาพิเศษ 19 โรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบ และมีประสิทธิภาพผูวิจัยจึงเสนอ
สาระสําคัญของข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย
จึงกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพ่ือใหเปนไปตาม
กระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 
เอกสาร และปญหา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณ นําเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ข้ันตอนท่ี 2 เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือตามขอบเขตการวิจัย โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ตอจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) 
กับกลุมทดลอง 40 คนซ่ึงไดจากการคํานวณตามตาราง เครซ่ี และมอแกน (Krejcie and Earyle W.Morgen) 
(ประภาพรรณ เส็งสมวงศ 2550, หนา 238) ในโรงเรียนท่ีมีบริบทคลายกันกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน 
นําแบบสอบถามปรับปรุง แกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือท่ีสรางไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจัย
 ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
   
 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย  
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดของกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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 แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และบุคลากรครู ในโรงเรียนโสต
ศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 21 โรงเรียน ท่ีสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 536 คน 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 (ออนไลน สารสนเทศสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2557) 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย สุมมาจากประชากร  ไดแก ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และบุคลากรครู
ในโรงเรียนโสตศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 19 โรงเรียน จํานวน 451คน การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  ท่ีใ 7 3

ช 7 3 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชโปรแกรมการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง G.Power 3.1.9.2 โดยกําหนดขนาด

อิทธิพลขนาดกลาง (Effect size f2) ท่ี 0.15 ระดับนัยสําคัญ (α error problem) ท่ี 0.01 (ความเชื่อม่ันท่ี 

99%)  อํานาจการทํานาย Power (1-β error problem) ท่ี 0.99 (ทํานายผิดพลาดไดแค 1%) ไดขนาด
กลุมตัวอยาง  209 คน เพ่ือปองกันการตอบรับกลับคืนอยางไมสมบูรณ จึงใชขนาดกลุมตัวอยาง 230 คน 
แลวทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Muiti stage  Random Samping) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.คนทําการสุมอยางตามสัดสวนกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดจํานวน 230 คน ไว (AX230/N=n) 
ตามจํานวนสัดสวนของประชากรในโรงเรียน แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูบริหารไดแก ผูบริหาร และผูชวยผูบริหาร  
กลุมครู คือขาราชการครูและพนักงานราชการครู นํามาหาสัดสวนกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนด รายละเอียด
ดังตารางท่ี 3.1 
 2.ทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกผูบริหารซ่ึงเปนผูอํานวยการ 
จํานวน 1 คน/โรงเรียนและรองผูอํานวยการ การบริหารท่ัวไปหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนท่ีมีประสบการณ
ในดานการบริหารท่ัวไป จํานวน 1 คน/โรงเรียน รวมเปน 2 คน/โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร 
38  คน เปนบุคลากรครู จํานวน 192 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
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  ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลจากสถานศึกษาสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปงบประมาณ 2557 
 

 
โรงเรียนโสตศึกษา 

ประชากร 
(N = 
451) 

กลุม
ตัวอยาง 

(A) 

ผูใหขอมูล (n) 

ผูบริหาร 
(1 คน) 

ผช.ผูบริหาร 
(1 คน) 

 ครูผูสอน 
 

จังหวัดตาก 31 16 1 1 14 
จังหวัดรอยเอ็ด 20 10 1 1 8 
จังหวัดสงขลา 40 20 1 1 18 
เทพรัตน 19 10 1 1 8 
จังหวัดสุรินทร 18 10 1 1 8 
จังหวัดปราจีนบุรี 13 7 1 1 5 
จังหวัดชลบุร ี 34 17 1 1 15 
จังหวัดขอนแกน 40 20 1 1 18 
จังหวัดมุกดาหาร 20 10 1 1 8 
จังหวัดเพชรบูรณ 20 10 1 1 8 
จังหวัดอุดรธาน ี 22 11 1 1 9 
จังหวัดพังงา 5 4 1 1 2 
จังหวัดนนทบุรี 27 14 1 1 12 
จังหวัดชัยภูมิ 14 7 1 1 5 
จังหวัดกาญจนบุรี 17 9 1 1 7 
นครศรีธรรมราช 26 13 1 1 11 
ปานเลิศ 6 3 1 1 1 
ทุงมหาเมฆ 36 18 1 1 16 
อนุสารสุนทร 43 21 1 1 19 
           รวม 451 230 19 19 192 

 
ท่ีมา : สารสนเทศสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (ออนไลน). สืบคนเม่ือ 1 ธันวาคม, 2557, เขาถึง                
        ไดจาก http://special.obec.go.th/ 
 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรท่ีใชศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
 1.ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง 



ซ 

  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผูใหขอมูล แบงออกเปน 5 กลุมคือ 21-30, 31-40, 41-50, 51-
60 และ 60 ปข้ึนไป 
  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 4 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
  1.4 หนวยงานท่ีสังกัด หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  1.5 ตําแหนงหนาท่ี หมายถึงตําแหนงหนาท่ีซ่ึงแบงออกเปน 5 กลุมคือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
การบริหารท่ัวไป ขาราชการคร ูครพูนกังานราชการ 
  1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีสังกัดอยูในโรงเรียนปจจุบัน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตามดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรตนเปนตัวแปรการมีสวนรวมตามแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (John M. Cohen & 
Norman T. Uphoff) ประกอบดวย การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวม   
ในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน  
  2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรการบริหารท่ัวไปประกอบดวย งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา งานสัมพันธชุมชน 
งานอาคารสถานท่ี งานกิจการนักเรียน และงานประชาสัมพันธ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้ 
 1)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาแลวกําหนด 
เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา  
 2)  สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  
3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ
รายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ 
  ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนเกณฑ 
การใหคะแนน จํานวน 19 ขอ 
  ตอนท่ี 3 การบริหารงานท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน จํานวน 28 ขอ 
  สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม
ตามมาตรตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Likert’s five rating scale) 
(Likert, อางถึงใน สุวิมล ติการนันท, 2557, หนา 115-119) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด เปนเกณฑการใหคะแนน ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ 1 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับนอยท่ีสุดใหมีน้ําหนัก
คะแนนเทากับ 1    
  ระดับ 2 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับนอยใหมีน้ําหนักคะแนน
เทากับ 2 
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  ระดับ 3 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลางใหมีน้ําหนัก
คะแนนเทากับ 3    
  ระดับ 4 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับมากใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 
  ระดับ 5 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับมากท่ีสุดใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5       
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปน
กรอบแนวคิดของการวิจัยใหครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  ข้ันท่ี 2 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จําแนกแบบสอบถามออกเปน
สามตอน โดยขอตําถามไดมาจากนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   3) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบโครงสรางคําถาม 
การใชภาษา เพ่ือใหไดขอคําถามท่ีครอบคลุมตรงตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงคการวิจัยแลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
  ผูวิจัยดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหาของแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารย     
ท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ สํานวนภาษา ความถูกตอง        
และความเท่ียงตรงของเนื้อหาคือใชวิธี IOC (Item Objective Congruence) (สุวิมล ติรกานันท, 2553, หนา 127)       
โดยหาคาความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป (วรรณี แกมเกตุ, 2551, หนา 219 - 221)
  2) นําผลการพิจารณาเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มาหาคา IOC เปนรายขอและคัด
ขอรายการท่ีมีคา IOC ผานเกณฑท่ีกําหนดไว ผลการพิจารณาพบวามีคา IOC อยูระหวาง 0.67- 1.00 
แสดงวาขอคําถามทุกขอ มีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑท่ีกําหนด สามารถนําไปทดลองใชได         
นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แกไขแลวไปทดลองใช (try-out) กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางการวิจัย จํานวน 40 คน โดยหาสัดสวนกลุมตัวอยางท่ีสุมจากประชากรของ เครซ่ีและมอแกน 
(Robert V. Krejcie and W. MorGan) ไดจํานวนท่ีนําไปทดลองเครื่องมือไมต่ํากวา 30 คน 
 3) นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการประมาณคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient : α) (Cronbach, 1970, p. 161 
อางถึงใน นันทนา วุนหน,ู 2551, หนา 48) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .974 
 4) ออกเลขรหัสชุดแบบสอบถาม เรียบเรียง และจัดพิมพแบบสอบถามใหมีความเหมาะสม และมี
คุณภาพ เพ่ือนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 5) การตรวจสอบการแจกแจงความถ่ีพิจารณาจากคา KMO (Kaiser-Meyer-Measure of 
Sampling Adequacy) ใชเกณฑมากกวา .50 และคา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ 
และการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ความตรงเชิงโครงสรางของ Factor ท่ีมี ตอไปไดคา
Eigenvalues ท่ีมีคาเกิน 1 (Hair ,J.F,Jr., 1995, p99) นําขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบการแจกแจง
ขอมูลและการตรวจสอบเชิงโครงสราง วิเคราะหขอมูลตอไป พบวา 
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  - การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคา KMO เทากับ .86 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 3.82) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถาม ทุกขอ (จํานวน 5 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  - การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีคา KMO เทากับ .62 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity มีนัยสําคัญท่ีระดับ.05เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 2.15) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวา ขอคําถามทุกขอ (จํานวน 3 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
  - การมีสวนรวมในผลประโยชน มีคา KMO เทากับ .87 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity  มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 3.73) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถาม ทุกขอ (จํานวน 6 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในผลประโยชน 
  - การมีสวนรวมในการประเมิน มีคา KMO เทากับ .83 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity  มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 3.85) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถาม ทุกขอ (จํานวน 5 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในผลประโยชน 
  - การบริหารงานท่ัวไป มีคา KMO เทากับ .85 และคา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ    
ท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues total (Eigenvalues = 3.53)             
เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถามทุกขอ (จํานวน 28 ขอ)  เปนองคประกอบของ
การบริหารงานท่ัวไป 
  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ผูวิจัยทําหนังสือตอคณบดีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา            
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา ในสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 19 โรงเรียน  
 2) สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมสงคืนจาก      
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปยังกลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานหารศึกษาพิเศษ ท้ังหมดจํานวน 19 โรงเรียน 
 3) เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมดของจํานวนกลุมตัวอยาง และตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับใหมีความสมบูรณ พรอมใชวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุก 
ข้ันตอนจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห โดยใชเทคนิคทางสถิติทางคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล 
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ซ่ึงไดนําขอมูลจากแบบสอบถามเปนรหัสแทนคาแลวประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบสอบถาม  
มี 4 ตอน ดังนี ้
  1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) และคารอยละ 
(Percentages) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง 
  2) การวิเคราะหการมีสวนรวม ลักษณะแบบสอบถามสวนนี้เปนแบบสอบถามตามมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division)  
  3) การวิเคราะหงานบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน การศึกษา
พิเศษ ท้ังหมดจํานวน 19 โรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามสวนนี้เปนแบบสอบถามตาม มาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Division)  
 ในสวนของตอนท่ี 2 และ 3 มีการแปลความหมายคาเฉลี่ย เทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545, หนา 100) การแปลความหมายสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคา S.D. < 1 จึงถือวาผานเกณฑ  
  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับนอยท่ีสุด 
  4) การวิเคราะหขอมูลดวยการมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) เพ่ือสรางสมการทํานายตัวแปรหนึ่ง            
จากตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว 
   การแปรระดับความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มีดังนี้ 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.91 – 1.00  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับสูงท่ีสุด 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.71 – 0.90  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับสูง 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.31 – 0.70  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.01 – 0.30  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.00             แสดงวามีความสัมพันธกัน 
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3.5  สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถามแลวจึงลงรหัสเพ่ือประมวลผลและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มี 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distributions) และคารอยละ (Percentages)  
 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 สถิติท่ีใชวิเคราะหการมีสวนรวมของขาราชการครู คือ คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 
 ตอนท่ี 4 สถิติท่ีใชวิเคราะห49การมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ คือ  
49  -  การวิเคราะหขอมูลดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coeficientf) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  -  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ใช
วิเคราะหสถิติเพ่ือสรางสมการทํานายตัวแปรหนึ่งตัวจากตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษา “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 230 คนใน
โรงเรียน 19 แหง ผูตอบแบบสอบถามแตละหนวยงานคือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน และครู ตามตามสัดสวนของบุคลากรแตละสถานศึกษา ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.52 ซ่ึงนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกเปน        
4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ          
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  Xtot    แทน ตัวแปรการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
  X1   แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  X2   แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  X3    แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในผลประโยชน  
  X4   แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในการประเมินผล 
  Ytot  แทน ตัวแปรการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา  
  Y1   แทน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  Y2   แทน งานสัมพันธชุมชน 
  Y3   แทน งานอาคารสถานท่ี 
  Y4   แทน งานกิจกรรมนักเรยีน 
  Y5   แทน งานประชาสัมพันธ 
  X    แทน คาเฉลี่ยของขอมูล 
  S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  P   แทน คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  B   แทน คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย 
  Constant แทน คาคงท่ี  
  R   แทน คาแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
  R2    แทน คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมี    
                               ตอตัวแปรตาม  
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  R2 change แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรท่ีเปลี่ยนไป 
  Df   แทน ระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
  p-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
  F   แทน สถิติท่ีทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวน 
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ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  
ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถี่และคารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
            ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.เพศ     ชาย  79 35.6 
หญิง 143 64.4 
รวม 222 100.0 
2. อายุ    21-30 ป 23 10.4 
31-40 ป 59 26.6 
41-50 ป 78 35.1 
51-60 ป 62 27.9 
รวม 222 100.0 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 128 57.7 
ปริญญาโท 91 41.0 
ปริญญาเอก   3 1.4 
รวม 222 100.0 
4. ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   
ผูอํานวยการ 15 6.8 
รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 16 7.2 
ขาราชการครู 162    73.0 
ครูพนักงานราชการ 29 13.1 
รวม      222    100.0 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หนวยงานท่ีสังกัดอยูปจจุบัน   
นอยกวา 5 ป 46 20.7 
5-10 ป 35 15.8 
11-15 ป 43 19.4 
16-20 ป 50 22.5 
21-25 ป 8 3.6 
26 ปข้ึนไป 40 18.0 
รวม 222 100.0 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
35.6 เพศหญิง จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 64.4 
 เม่ือพิจารณาตามอายุอยูในชวง 41-50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 35.1 
รองลงมาคือชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 27.9 คน ชวงอายุ 31-40 ปจํานวน 59 คน 
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คิดเปนรอยละ 26.6 และชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 91 คน 
คิดเปนรอยละ 41.0 และปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงในสถานศึกษาเปน ขาราชการครู 162 คน คิดเปนรอยละ 73.0
รองลงมาคือครูพนักงานราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.6 รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.2 และผูอํานวยการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 22.5 
รองลงมาคือ ระยะเวลานอยกวา 5 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 20.7 ระยะเวลา11-15 ปข้ึนไป 
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ระยะเวลา 26 ปข้ึนไป 40 คน คิดเปนรอยละ 18.0ระยะเวลา 5-10 ปจํานวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 15.8 และนอยท่ีสุดคือ ระยะเวลา 21-25 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลําดับ 
 
 



 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหดานการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก 
 บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพ่ือทราบขอมูลวาอยูระดับใด เปนการวิเคราะหการมีสวนรวมท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิดของตาม
แนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (John M. Cohen & Norman T. Uphoff ) ซ่ึงวิเคราะหจาก คามัฌิมเลขคณิต 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) โดยภาพรวมและรายดานดังตารางตารางท่ี 4.2- 4.6 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม 
 
ขอ     การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
         สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1(Xtot) 

 

X  

 
S. D. 

ระดับ 

1.       การมีสวนรวมในการตดัสินใจ (X1)  3.71 .79 มาก 
2.         การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) 4.12 .67 มาก 
3.       การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) 4.05 .62 มาก 
4.       การมีสวนรวมในการประเมิน  (X4) 3.78 .72 มาก 

โดยภาพรวม(Xtot) 3.91 .61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = .91, S.D.=.61) เม่ือพิจารณารายดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก (X = 4.12, S.D.=.67) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในผลประโยชน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ( X =4.05, S.D.=.62) การมีสวนรวมในการประเมิน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( X =3.78, 
S.D.=.72) และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
( X = 3.71,S.D.= 79)  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครู 
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 
ขอ     การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) X ̅ S.D. ระดับ 

1.      การมีสวนรวมประชมุรับทราบขอมูลขาวสารของ โรงเรียน 4.07 .82 มาก 
2.      การมีสวนรวมนําเสนอขอมูลเพ่ือตัดสินใจดานนโยบายการ 
         บริหารงานของโรงเรียน 

3.62 .94 มาก 

3.      การมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงานเพ่ือเปนทางเลือก  
        ตัดสินใจปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.58 .94 มาก 

4.      การมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงาน เพ่ือเปนทางเลือก 
        ตัดสินใจเลือกวิธีประเมินผลของโรงเรียน 

3.59 .92 มาก 

5.      การไดรับโอกาสจากโรงเรียนใหตัดสินใจเลือกวิธีการ 
        ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง 

3.69 .93 มาก 

รวม 3.71 .79 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม       
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.71,S.D.=.79) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีสวนรวมประชุมรับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.07,S.D.=.82) รองลงมาคือ การไดรับโอกาสจากโรงเรียนใหตัดสินใจเลือกวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.69,S.D.=.93)สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในการนําเสนอวิธีการดําเนินงานเพ่ือเปนทางเลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.58,S.D.=.94)  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวม 
 ในการดาํเนนิงาน  
 
ขอ     การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  (X2) X ̅ S.D. ระดับ 

1.      มีสวนรวมแกไขปญหาของโรงเรียน 3.77 .89 มาก 
2.      มีสวนรวมรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 4.27 .76 มาก 
3.      มีสวนรวมปฏิบัติงานรวมกับหมูคณะดวยความสามัคคี 4.33 .74 มาก 
รวม 4.12 .67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยภาพรวม     
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.12, S.D.=.67) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  มีสวนรวมปฏิบัติงานรวมกับหมูคณะดวยความสามัคคี มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( X =4.33, S.D.=.74) รองลงมาคือ มีสวนรวมรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยาง
เต็มท่ี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.27, S.D.=.76) ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ      
มีสวนรวมแกไขปญหาของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.77, S.D.=.89)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครู 
 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน  
 
ขอ     การมีสวนรวมในผลประโยชน  (X3) X ̅ S.D. ระดับ 

1.       มีสวนรวมในการสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานไดบรรลุ 4.24 .67 มาก 



ซ 

ขอ     การมีสวนรวมในผลประโยชน  (X3) X ̅ S.D. ระดับ 

         ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
2.       ไดรับมอบหมายงานตรงกับความสามารถ 4.07 .82 มาก 
3.       ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน ใหไดเขารับการอบรม  
         ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการทํางาน 

4.06 .85 มาก 

4.       มีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ตามสายงานท่ีปฏิบัต ิ 3.94 .81 มาก 
5.       ไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม 3.99 .76 มาก 
6.       รูสึกภูมิใจเนื่องดวยโรงเรียนยอมรับความสามารถ 4.00 .80 มาก 
รวม 4.05 .62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยภาพรวม         
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก X =4.05, S.D.=.62) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอยพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีสวนรวมในการสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย               
ท่ีกําหนด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =4.24, S.D.=.67) รองลงมาคือ ไดรับมอบหมายงานตรงกับ
ความสามารถ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.82) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ         
มีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีตามสายงานท่ีปฏิบัติ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( X =3.94, 
S.D.=.81)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 

ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครูดานการมี
 สวนรวมในการประเมิน 
 
ขอ     การมีสวนรวมในการประเมิน (X4) X ̅ S.D. ระดับ 

1       มีสวนรวมรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
         โรงเรียน 

3.84 .77 มาก 

2.      มีสวนรวมเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหงานของโรงเรียน    
        ประสบความสําเร็จ 

3.82 .79 มาก 

3.      มีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการ 
        ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.77 .80 มาก 

4.      มีสวนรวมในการสรุปประเมินคุณคาผลท่ีไดรับจากการ  
        ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.75 .81 มาก 

5       มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 
        ของโรงเรียน 

3.72 .92 มาก 

รวม 3.78 .72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในการประเมิน
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.78, S.D=72) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีสวนรวมรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.84, S.D.=.77) รองลงมาคือ มีสวนรวมเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริม
ใหงานของโรงเรยีนประสบความสําเร็จ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=.79) และสวนท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาของโรงเรียน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับ ( X =3.72, S.D.=.92) 



ซ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน 
 การศึกษาพิเศษ 
 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เพื่อทราบขอมูลวาอยูระดับใด เปนการวิเคราะหการบริหารทั่วไปทั้ง 5 ดาน
ซ่ึงวิเคราะหจากคามัฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) โดยภาพรวมและรายดาน
ดังตารางท่ี 4.7-4.12 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไปใน

โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม 
 
ขอ     การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด 
        สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (Y) 

 S.D. ระดับ 

1.       งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  3.72 .65 มาก 
2.       งานสัมพันธชุมชน  3.98 .63 มาก 
3.       งานอาคารสถานท่ี  3.96 .71 มาก 
4.       งานกิจการนักเรียน  4.10 .60 มาก 
5.       งานประชาสัมพันธ  3.99 .72 มาก 
รวม      3.95            .55          มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.55) เม่ือพิจารณารายดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ งานกิจการนักเรียน มีการปฏิบัติอยู       
ในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.60) รองลงมาคือ งานประชาสัมพันธ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
( X =3.99,S.D.=.72) งานสัมพันธชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.98,S.D.=.63) งานอาคาร
สถานท่ี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.96, S.D =.71) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ งานดาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.72, S.D.=.65) 
 
 
 
 



ซ 

ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
ขอ     งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  X ̅ S.D. ระดับ 

1.       โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนเทคโนโลยีทาง 
         การศึกษาในรูปแบบสื่ออุปกรณไอที 

3.72 .74 มาก 

2.       โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทาง   
         การศึกษาในรูปแบบสื่อเอกสาร 

3.75 .72 มาก 

3.       โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทาง  
         การศึกษาในรูปแบบกระบวนการ 

3.70 .75 มาก 

4.       โรงเรียนมีทีมงานบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ี   
         พรอมใหบริการอยูเสมอ 

3.70 .79 มาก 

รวม 3.72 .65 มาก 
  
จากตารางท่ี 4.8 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานเทคโนโลยีเพ่ือทางการศึกษา โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.72, S.D. = .65) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
รูปแบบสื่อเอกสาร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.75, SD.=.72) รองลงมาคือ โรงเรียนสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบสื่ออุปกรณไอที มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
( X =3.72, S.D.=.74) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีทีมงานบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ี
พรอมใหบริการอยูเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.70, S.D.=.79)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 

ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 สัมพันธชุมชน  
 
ขอ    งานสัมพันธชุมชน  X ̅ S.D. ระดับ 

1.      โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไมนอยกวาภาค   
        เรียนละ 1 ครั้ง 

4.06 .80 มาก 

2.      โรงเรียนพรอมใหบริการสาธารณะแกชุมชน 4.11 .72 มาก 
3.      โรงเรียนทํางานประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวน 
        ทองถ่ินไดเปนอยางดี 

4.08 .79 มาก 

4.      โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกันกับโรงเรียนในเครือขาย 3.95 .81 มาก 
5.      โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกร จากท่ี  
        ตางๆในรูปแบบของทรัพยสิน 

3.93 .73 มาก 

7.      โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกรจากท่ี 
        ตางๆในรูปแบบของกําลังคน 

3.77 .79 มาก 

รวม 3.98 .63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานสัมพันธชุมชน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X =3.98, S.D.=.63) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย
มาก ท่ีสุดคือ โรงเรียนพรอมใหบริการสาธารณะแกชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( X =4.11, 
S.D.=.72) รองลงมาคือ โรงเรียนทํางานประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนทองถ่ินไดเปน
อยางดี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.08, S.D.=.79) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือโรงเรียนไดรับ
การสนับสนุนการพัฒนาองคกรจากท่ีตางๆ ในรูปแบบของกําลังคน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
( X =3.77, S.D.=.79)  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 อาคารสถานท่ี 
 
ขอ    งานอาคารสถานท่ี                X ̅ S.D. ระดับ 

1.      โรงเรียนกําหนดแผนการใชอาคารสถานท่ีอยางเหมาะสม   3.92 .79 มาก 



ซ 

ขอ    งานอาคารสถานท่ี                X ̅ S.D. ระดับ 

2.      โรงเรียนสรางอาคารเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาอยาง 
         เหมาะสม 

3.95 .85 มาก 

3.      โรงเรียนปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบใหปลอดภัย     
        เพ่ือใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.96 .80 มาก 

4.      โรงเรียนมีสถานท่ีสะอาดสวยงาม 4.16 .77 มาก 
5.      โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินผลงานการใชอาคารสถานท่ี   
        ทุกปการศึกษา 

3.82 .92 มาก 

รวม 3.96 .71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานอาคารสถานท่ี โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.71) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีสถานท่ีสะอาดสวยงาม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.16, 
S.D.=.77) รองลงมาคือ โรงเรียนปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบใหปลอดภัยเพ่ือใหพรอมใช
งานอยูเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.96, S.D.=.80) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียน
จัดทํารายงานการประเมินผลงาน การใชอาคารสถานท่ีทุกปการศึกษามาก มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก (X =3.82, S.D.=.92)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 กิจการนักเรียน  
 
ขอ     งานกิจการนักเรียน  X ̅ S.D. ระดับ 

1.       โรงเรียนมีระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา  
         หางไกลดวยการ บริการจัดท่ีพักใหนักเรียนประจํา 

4.19 .81 มาก 

2.       โรงเรียนมีระบบควบคุมใหนกัเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี 3.97 .80 มาก 
3.       โรงเรียนมีทีมงานครดููแลความประพฤต ินักเรียนอยาง    
         เขมแข็ง 

3.91 .80 มาก 



ซ 

ขอ     งานกิจการนักเรียน  X ̅ S.D. ระดับ 

4.       โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร ตอบสนองตอ   
         การเรียนรูของนักเรียน 

4.01 .72 มาก 
 

5.       โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย     
         นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง 

4.11 .65 มาก 

6.       โรงเรียนมีสวัสดิการดานสุขภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 4.20 .67 มาก 
7.       โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนใหแกนักเรียน 
         อยางเหมาะสม 

4.15 .77 มาก 

8.       โรงเรียนสงเสริมการเลนกีฬาตอบสนองตอความสนใจ 
         ของนักเรียน 

4.23 .73 มาก 

                                           รวม 4.10 .60 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =4.10,S.D.=.60) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนสงเสริมการเลนกีฬาตอบสนองตอความสนใจของนักเรียน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ( X =4.23, S.D.=.73) รองลงมาคือ โรงเรียนมีสวัสดิการดานสุขภาพ นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=.67) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ
โรงเรียนมีทีมงานครูดูแลความประพฤติ นักเรียนอยางเขมแข็ง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
( X =3.91, S.D.=.80)  
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.12แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารท่ัวไปดานงานประชาสัมพันธ 
 
ขอ     งานประชาสัมพันธ  X ̅ S.D. ระดับ 

1.       โรงเรียนมีกระบวนการประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 3.93 .78 มาก 
2.       โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรทราบ 
         ขาวสารทันตอเหตุการณ 

3.96 .76 มาก 

3.       โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรับทราบ  
         ขอมูลเชิงบวก 

4.02 .81 มาก 

4.       โรงเรียนใชระบบการประชาสัมพันธท่ีเขาถึงชุมชนสงผลให     
         ชุมชนรอบดานยินดีสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

3.95 .84 มาก 

5.       โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของ           
         บุคลากรครูทุกคน ในการทําหนาท่ีประชาสัมพันธ    
         ภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 

4.12 .77 มาก 



ซ 

ขอ     งานประชาสัมพันธ  X ̅ S.D. ระดับ 

รวม 3.99 .72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานประชาสัมพันธ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =3.99, S.D=.72) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของบุคลากรครูทุกคน ในการ
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียนมากท่ีสุด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.12, 
S.D=.77) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรับทราบขอมูลเชิงบวกมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.02, S.D.=.81) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีกระบวนการ
ประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบหลากหลาย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.93, S.D.=.78)  



ซ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูกับการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
        สงักัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการมีสวนรวมของครูกับการบริหารท่ัวไป 
 โดยภาพรวมและรายดาน 
 
ตัวแปร (Y) (X1) (X2) (X3) (X4) 
การบริหารท่ัวไป (Y) 1     
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1)  .66** 1    
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2)  .55**  .61** 1   
การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)  .68**  .71**  .59** 1  
การมีสวนรวมในการประเมิน (X4)  .67**  .79**  .59*  .68** 1 

**p ≤ .01 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
ของการบริหารท่ัวไป (Y) สัมพันธกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1 ) การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน (X2) การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) และการมีสวนรวมในการประเมิน (X4)  มีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.01ซ่ึงมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาการมีสวนรวม ความสัมพันธกันเองมีคาสหสัมพันธระหวาง.59-.79 ซ่ึงมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซ่ึงอาจเกิดภาวะ MutiCollinearity Statistic จึงทําการ
ตรวจสอบภาวะ MutiCollinearity Statistic ดังตารางท่ี 4.14 
 
 
 
 



ซ 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคา Variance Inflation Factor (VIF) ของการมีสวนรวมในแตละดาน 
 Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1)  .31 3.23 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) .57 1.76 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) .44 2.30 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) .35 2.90 

  
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา คา VIF (Variance inflation factor :) หากมีคาตั้งแต 10 ข้ึนไปจะ
สรางปญหาตอ Regression model ได จากการทดสอบ พบวาคา VIF ของการมีสวนรวม ดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ (x1) คือ 3.23 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (x2) คือ 1.76 ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน (X3) คือ 2.30 และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x4) คือ 2.90 แสดงใหเห็นวา       
คา VIF ของการมีสวนรวมแตละดาน มีคา ไมเกิน 10 จึงไมเกิดปญหา Collinearity  
 เม่ือเปนไปตามเกณฑคา VIF กําหนดไว จึงทําการทดสอบ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงชั้น 
(Hierarchical Multiple Regression Analysis) เปนลําดับตอไป  
 



 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูที่สงผลตอการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยแตละโมเดล 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

   b  SE    t   beta       b    SE     t   beta     b     SE    t  beta     b     SE     t beta 

Constant 1.895 0.51   1.865 .049   1.854 .046   1.838 .045   

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) .656 0.51 .656 .656 .512 .062 8.204 .512 .293 .070 4.185 .293 .144 .081 1.779 .144 
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2)     .237 .062 3.796 .237 .143 .061 2.365 .143 .112 .060 1.877 .112 
การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)         .388 .068 5.684 .388 .336 .068 4.902 .336 

การมีสวนรวมในการประเมิน (X4)             .260 .077 3.382 .260 

R .656    .682    .731    .747    
R2 .430    .465    .534    .558    
R2 change .430    .035    .069    .023    
F Change 166.102    14.409    32.307    11.436    
Df change 1, 220    1, 219    1, 218    1, 217    
p-value .000    .000    .000    .001    

F 166.102    14.409    32.307    11.436    
Df 1, 220    1, 219    1, 218    1, 217    
p-value .000    .000    .000    .001    
*p ≤ .05 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป 
(Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผาน
การ มีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) ไปยังการบริหารทั่วไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ.144 (.656-.512) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวม               
ในผลประโยชน(X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ-.149 (.14–.293) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) ไปยังการบริหาร
ท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ-.293 (-.149–.144) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวน
รวมในผลประโยชน (X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.094 (.237–.143) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมินผล (X4)                  
ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ-.018 (.094–.112) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.336 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวน
รวมในการประเมินผล มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.052 (.388-.336) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
  การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4)  มีอิทธิพลทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.260 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ.01  
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเชิงชั้นของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถสรุปเปนแผนผังได ดังภาพท่ี 4.1 
 
 
 



 

ภาพท่ี 4.1  แสดงผลการวิเคราะหของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสต 
 ศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายถึง   คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย 
  หมายถึง   ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง 
                 หมายถึง   ตัวแปรท่ีมีอิทธพิลทางออม 
 
 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปของ
ครใูนโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวาคา R =.747,R2=.558 , R2 change = .023    
แสดงวาตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1), ( =.144**) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน         
(X2 ),(  =.112**) การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3),( =.336**) และการมีสวนรวมในการประเมิน 
(X4),( =.260**) มีอิทธิพลตอการบริหารท่ัวไป (Y) คิดเปนรอยละ 55.8 
 
 

การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ (X1)  

 

การบริหารท่ัวไป 

 (Y) 
การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน (X2)   

 

การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ (X3)   

 

การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

   

 

 = .144** 

 = .112** 

 = .336** 

 = .144** 

 = .094*  =-.293 

 = .260** 
 = .052** 

 = -.149** 

 =-.018 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสต
ศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค เพ่ือ1) ศึกษาการมีสวนรวมของครูใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) ศึกษาการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3) ศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหาร
ท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางคือ ครูในโรงเรียนโสต
ศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 230 คน จาก 19 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม เก่ียวกับการมีสวนรวม และการบริหารท่ัวไป ผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.52 หาคุณภาพเครื่องมือ โดยตรวจสอบความ
เท่ียงตรงดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคได .974 ทําการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณโดยใชการหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแกความถ่ีคารอยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม 
และหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป สวนการ
วิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Hierarchical Multiple Regression Analysis)  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” สามารถนํามาสรุปเปนประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยได ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ ดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
 2. การบริหารท่ัวไปของโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา 
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานงานกิจการนักเรียน ดานงานประชาสัมพันธ ดานงานสัมพันธชุมชน 
ดานงานอาคารสถานท่ี และดานงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 3.การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหาร
ท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพล
ทางออมผานการ มีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเทากับ .144 (.656 - .512) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมผานการมี
สวนรวมในผลประโยชน (X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.149 (.144 
– .293) นัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) ไป



 

ยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.293 ( -.149 – .144) อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมผานการมี
สวนรวมในผลประโยชน (X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .094 (.237 – .143) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) ไป
ยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.018 (.094 – .112) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
 การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .336 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมผานการมี
สวนรวมในการประเมินผล มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .052 (.388 - .336) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
  การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) มีอิทธิพลทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .260 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01  
 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไป
พบวาคา R = .747, R2 = .558, R2 change = .023 แสดงวาตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวน
รวมในการดําเนนิงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน รวมกันอธิบาย
การบริหารท่ัวไป ไดรอยละ 55.8 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง“การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา (Xtot) โดยภาพรวมทุกดานมีคาเฉลี่ยอยู                   
ในระดับมาก แสดงวามีการดําเนินงานอยูมาก ดานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ ดานการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน (X2) ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมของ
ครูซ่ึงเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานสูความสําเร็จ ดังแสดงในผลการวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวา ครูมี
สวนรวมในการแกไขปญหา ยินดีรับผิดชอบในหนาท่ีของตน และลงมือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง                       
มีความสามัคคีในหมูคณะ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของ โคเฮนและอัพฮอฟ 
(Cohen & Uphoff, 1980) ท่ีวา การมีสวนรวมในการปฏิบัตินั้นมีท้ังการขอความรวมมือ การสละ
ทรัพยากรแรงงาน  เงิน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสาร รวมท้ังการประสานงานใหคนในองคกร
สามารถรวมกันปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงปญหาของงานท่ีรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวคิด                       
การมีสวนรวมของ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545) ท่ีวา การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีสงเสริมใหเกิดความ
รับผิดชอบอยางเต็มท่ี ทําใหเกิดพันธะสัญญา พรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ตลอดจนชวยใหเกิด                      
การสนับสนุนในการนําไปปฏิบัติ และมีสวนรวมรับผิดชอบในผลลัพธ สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจ
ของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factor theory by Frederick Herzberg) ท่ีวา 
ปจจัยจูงใจ หรือ ปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจในการ
ทํางาน  คือความสําเร็จของงาน โดยการท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จได



 

เปนอยางดี การยกยองนับถือหรือการยอมรับ  ท้ังจากกลุมเพ่ือน ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืน
ท่ัวไป ลักษณะของงาน ท่ีผูปฏิบัติรูสึกดีหรือไมดีตอลักษณะของงาน ความรับผิดชอบท่ีเกิดจาก                                 
ความพึงพอใจท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 
ความกาวหนาในตําแหนงการงาน การท่ีปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานเนื่องจาก ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ทําใหเกิดความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ผูบริหารควรใชปจจัยเหลานี้สงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ 
สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ แฮร (Hare, 2003) ท่ีวา การเขามา มีสวนรวมของผูรวมงานนั้น
จะมีผลตอแรงจูงใจของสมาชิกในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตามกลุมท่ีตองการ และยังทําให                   
การสื่อสารระหวางสมาชิกมีเพ่ิมข้ึน สงผลใหสมาชิกแตละคนใหความเปนมิตรตอกันเพ่ิมมากข้ึน                
และในท่ีสุดจะทําใหผลผลิตในกระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ     
กัญญวัลย ศรีสวีสดิ์พงษ (2554) ท่ีวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ ประกอบดวย
ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ ปจจัยคํ้าจุนดานสถานภาพของวิชาชีพ ปจจัยการสนับสนุนจาก
องคกรดานการปฏิบัติงาน 
 สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับมากคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) ท่ีเปน
เชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของครู ในการรับทราบขอมูล
นโยบายและแผนงานจากหนวยงานท่ีโรงเรียนสังกัดอยู เปนการเปดโอกาสใหครูไดตัดสินใจเลือก
วิธีการดําเนินงาน ตัดสินใจเลือกวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรางความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานสูเปาหมายท่ีกําหนด สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen 
& Uphoff, 1980) ท่ีวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนศูนยกลางของการเกิดทางเลือก มีการ
กําหนดและประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ นําเสนอกลยุทธเพ่ือแกไขปญหา 
ตองเริ่มตนท่ีมีขอมูลท่ีสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดหลักความสัมพันธระหวางบุคคลของ คาล โรเจอร (Roger) 
ท่ีวา การใหความสําคัญแกคนทุกคนวาบุคคลนั้น ๆ มีคุณคาและความสําคัญตอสังคม ในหนวยงานหนึ่ง ๆ 
การดําเนินงานของหนวยงานนั้นจะตองประกอบไปดวยความรวมมือรวมใจจากทุกคนในหนวยงาน  
ท้ังจากบุคคลท่ีมีความสําคัญมากและนอย ถาขาดความรวมมือจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ยอมมีผล
กระทบกระเทือนตอความสําเร็จของงานในหนวยงาน สอดคลองกับแนวคิดประโยชนการมีสวนรวม
ของ สมยศ นาวีการ (2545) ท่ีวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยปรับปรุงคุณภาพของการ
ตัดสินใจในองคกรใหดีข้ึน การแกปญหาดวยกลุมทําใหวิเคราะหปญหาและการสรางทางเลือกในการ
แกปญหาไดดีกวา ความคิดสรางสรรคในกระบวนการตัดสินใจ และความผูกพันของพนักงานตอ            
การปฏิบัติตามการตัดสินใจมีมากข้ึน เพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ สอดคลองกับ
แนวคิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ รับบินซและคอตเตอร (Rubbins & Coulter, 1996) ท่ีวา 
กระบวนการรับทราบขอมูลสาระสนเทศท่ีดีเพียงพอจะทําใหเกิดการตัดสินใจแบบมีเหตุผล กอใหเกิด
ผลตอการตัดสินใจท่ีดี สอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารัตนะ (2555) ท่ีวา การตัดสินใจ                      
ในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการตัดสินใจโดยกลุมมากกวาการตัดสินใจเพียงคนคนเดียว ทําให
เกิดความเขาใจและยอมรับผลการตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกในองคกรสามารถพัฒนาทักษะให
สอดคลองกับผลการตัดสินใจในอนาคตได สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ โจนส (Jonea, 
2005) ท่ีศึกษาการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการตัดสินใจของผูบริหารของรัฐ ผูบริหาร



 

โรงเรียน ผูประสานงานระหวางประเทศ และผูบริหารมหาวิทยาลัยในเมืองใหญๆ ปรากฎวา ผูบริหาร
ระดับสูงท้ัง 4 องคกรท่ีศึกษา จะรับฟงเหตุผลของกลุมเพ่ือนตอการตัดสินใจมากกวาตัวแปรท่ีศึกษา
อ่ืนๆ ขัดแยงกับงานวิจัยตางประเทศของบรัดดี (Braddy,1991) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบ 
ความเปนผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมใน
แคลิฟอรเนียตอนเหนือ พบวาถาผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย ครูจะยิ่งมีความตองการ
ในการตัดสินในมากข้ึน 
 2. การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (Ytot) โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก แสดงวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดคือการ
บริหารงานกิจการนักเรยีน (Y4) ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารตระหนักถึง ผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด ตองการใหผูเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
มีความสุข มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ผูบริหารจึงเนนใหสถานศึกษามีระบบการชวยเหลือดูแล
นักเรียนอยางเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ 
โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ท่ีวา ตองการผูเรียนรูจักการ
สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน สามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณไดอยางเหมาะสม มีความรู     
ความเขาใจในหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย และการใชเวลาอยางสรางสรรคมีคุณภาพ มีสุขภาวะ 
ปลอดภัยจากโรค การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ สอดคลองกับแนวคิดของอรุณ ชุมทอง (2548) ท่ีวา 
โรงเรียนโสตศึกษาเปนโรงเรียนประจําครูและนักเรียนอยูรวมกัน ครูสอนตามหลักสูตรในเวลากลางวัน 
หลังเลิกเรียนครูดูแลอบรมความประพฤติและการปฏิบัติตน จัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย และดูแล
ปกครองอยางรัดกุม ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิต มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอบสนองตอ
ความตองการของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของปกรณ ศรีตนทิพย (2553) ท่ีวา งานกิจการ
นักเรียนเปนงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลดียิ่งข้ึน สงเสริมให
นักเรียนพัฒนาในทุก ๆ ดานใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม ผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนสู
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ  สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ พัทยาภรณ เปรมภิวงค (2553) 
ท่ีวาครูมีการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จัดอบรม วินัยและคุณธรรมจริยธรรมทุกสัปดาห เขาคายพุทธ
ศาสนาทุกปการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของทุกศาสนา โฮมรูมอยางนอยสัปดาหละ 1 คาบ
ประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามแนวการเลือกตั้ง
ท่ัวไป และไดแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย สอดคลองกับงานวิจัย
ตางประเทศของ กรีนและคณะ (Green and Others, 2008) ท่ีวา บุคลากรตองมีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเพ่ือชวยใหฝายงานตาง ๆ  ไดมีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยผูบริหาร
ควรจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางราบรื่น และควรพยายามสรางความสัมพันธระหวาง
การประเมินผลและการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนไปอยาง              
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคลองกับรายงานการประเมินติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โสตศึกษาโดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2557) พบวา การบริหารท่ัวไปอยางเปนระบบอยูใน
ระดับมากท่ีสุด การบริหารกิจการนักเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 



 

 สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ งานดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y1) การดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูไดรับการสนับสนุนอยางดีจากผูบริหารท้ังดานเทคโนโลย ี
อุปกรณไอที สื่อ วัสดุอุปกรณ เอกสาร สนับสนุนใหครูปรับเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับเด็กหูหนวก สอดคลองกับแนวคิดของ สมพิศ โหงาม (2555) ท่ีวา งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา สรางความพรอมของทรัพยากรมนุษย มีสวนในการพัฒนาและยกระดับความรูของ
ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ             
สื่อ สิ่งพิมพ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี วิธีการ และเทคนิคกระบวนการ สอดคลองกับแนวคิดของ 
รัตนา กาญจนพันธุ (2556) ท่ีวา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตองมีการสนับสนุนใหบุคลากร            
นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา สงเสริมพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม             
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต สอดคลองกับงานวิจัย
ตางประเทศของ เฟอรกูสัน (Ferguson, 1997) ท่ีวา การใชภูมิปญญาและความคิดสรางสรรคของ
เด็กในชนบท สําหรับกลวิธีการในการพัฒนาภูมิปญญาท่ีอยูในรูปของการผสมผสาน ระหวางวิธีการ
ระดมพลังสมองระดับชุมชนกับการเสริมสรางความคิดสรางสรรค โดยนําเด็กออกไปหาประสบการณ
นอกสถานท่ี มีการพบกับผูประกอบอาชีพระดับทองถ่ิน และเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน พบวาเด็ก
สามารถนําภูมิปญญาท่ีตนไดศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินนํามาผสมผสานเขากับแนวคิดของ
ตนเองไดดีกวาการเรียนอยูแตในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ ศิริศักดิ์ เลิศพานิชพันธ                            
(2555) ท่ีวา ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับรายงาน         
การประเมินของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2557) ท่ีไดประเมินติดตามผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโสตศึกษา พบวา การพัฒนา ผลิต จัดหาและใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก และแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3. การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา พบวา 1) การมีสวนรวม   
ในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.144 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารเห็นความสําคัญของการประชุม และการแจง
ขอมูลขาวสาร เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและตรงกัน ท่ีเปนเชนนี้
เพราะผูบริหารเองก็ไดรับขอมูลสะทอนกลับ เปนประโยชนในการระดมความคิดตัดสินใจดานนโยบาย 
เพ่ือรวมกันตัดสินใจเลือกวิธีในการดําเนินงาน และตัดสินใจเลือกวิธีประเมินผลงาน สอดคลองกับแนวคิด
ของ รับบินซ และคอตเตอร (Rubbins and Coulter, 1996) ท่ีวา ความคาดหวังประการหนึ่งจาก
การตัดสินใจโดยกลุม คือ ความริเริ่มสรางสรรค (creativity) อาจทําใหเกิดข้ึนโดยเทคนิคระดมสมอง
(brainstorming) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเต็ม ท่ี   
แลวอภิปรายเพ่ือประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 
(2545) ท่ีวา ความผูกพันของพนักงานตอองคกรเพ่ิมมากข้ึน ถาพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
และมีความรูสึกวา ตนเองมีคุณคาในการรวมตัดสินใจรวมกับองคกร สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ
ของของ ประไพ อุดมผล (2554) ท่ีวา การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานแสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา และดานการพัฒนาใชนวัตกรรมการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนเปน



 

ลําดับ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานคุณภาพโดยท่ัวไป สอดคลองงานวิจัยในประเทศของ 
ธิดารัตน รัฐวิเศษ (2550) ท่ีวา ปจจัยการทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสารในองคกร และการจูงใจมี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
(X2) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 แสดงใหเห็นวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการประชุมแจงขอมูลขาวสารเพ่ือใหบุคลากรใน
โรงเรียนไดมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวถึงและตรงกัน เปนประโยชนตอการตัดสินใจการ
ดําเนินงาน ท่ีเปนเชนนี้เพราะ เม่ือบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเพียงพอ สงผลใหบุคลากร   
มีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล อยูภายใตการควบคุมในองคกรท่ีผูบริหารดูแล  บุคลากรยอม
มีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของ สมพิศ โหงาม (2555) ท่ีวา การดําเนินงานตาม
แผน (Do) เปนการปฏิบัติใหดําเนินไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะปฏิบัติงานควรจะศึกษาขอมูล
และเง่ือนไขตาง ๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวของกอนและหากเปนงานประจําท่ีเคยปฏิบัติอาจใชวิธีเรียนรู 
ศึกษา คนควาดวยตนเอง ทวาหากเปนงานใหมหรืองานใหญท่ีตองใชบุคลากรจํานวนมาก อาจตองจัด
ใหมีการฝกอบรมกอนท่ีจะปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545) ท่ีวา การมีสวน
รวมในการวางแผนและตัดสินใจ เปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญสําหรับสถานศึกษาท่ีจะลดการตอตาน
และปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ ฟาวเลอร 
(Fowler, 1986) ท่ีวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธทางบวกกับขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555) ท่ีศึกษา การปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 พบวา
โดยรวมอยูในระดับมาก สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
(X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.149 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาบุคลากรอาจตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน แตผูบริหารไมสามารถตอบสนองความตองการไดเปนท่ีพึงพอใจของบุคลากร ท่ีเปนเชนนี้
เพราะวานอกจากท่ีบุคลากรตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจรักษาผลประโยชนสวนไดสวนเสียใหแก
องคกรท่ีตนรักและภาคภูมิใจแลว ยังมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับผลประโยชน
โดยตรง ท่ีจะไดรับมอบหมายหนาท่ี ใหตรงกับความสามารถของตน ยังมีความตองการพัฒนาตนเอง 
ตองการคาตอบแทนและตองการมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงยากท่ีจะเปดใจคุยกันตรง ๆ ได สอดคลอง
กับทฤษฏีหนาตางโจฮารี 1 ของ 1โจเซฟ ลุฟท และแฮรี่ อินแกม (Johari Window by Joseph Luft 
and Harry Ingham) ท่ีวา ลักษณะจิตใจมนุษย มี สวนท่ีเปดเผยเรารู คนอ่ืนรู สวนท่ีเปนจุดบอด เราไมรูแต
คนอ่ืนรู สวนท่ีซอนเรน เรารู คนอ่ืนไมรู และกนบึ้งท่ีล้ําลึก เราไมรู คนอ่ืนไมรู ผูบริหารสามารถนํา
ทฤษฏีนี้ไปใช เพ่ือการการสะทอนขอมูลความตองการของบุคลากรในองคกรได สอดคลองกับทฤษฎี
ลําดับข้ันความตองการของมนุษยของ อับราฮัม มาสโลว ท่ีวา ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยูมนุษยมีความตองการ
อยูตลอดเวลาไมมีการสิ้นสุด สอดคลองทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมัน ฟรอยต (Sigmunnd Freud) 
ท่ีวา มนุษยมี Id เปนความตองการท่ีจะ แสวงหาความสุขความสบายใหกับตนเอง ไมวาดวยวิธีการ
ใดๆ มนุษยมี Ego เปนความตองการใชเหตุผล และศีลธรรมเขามารวมพิจารณาเก่ียวกับการกระทํา 



 

และมี Super ego คือมีมโนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงความเสียสละตาง ๆ  ในการดําเนินชีวิตเพ่ือผูอ่ืน
และตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2550) ท่ีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ประกอบดวย องคประกอบจูงใจดาน ผูบังคับบัญชาและแนวทางบริหารจัดการ            
ความตองการความสําเร็จของบุคลากร คุณลักษณะของบุคลากร ลักษณะของหนวยงาน ลักษณะงาน
และความรับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทนและสวัสดิการ ภาระงานหลากหลาย 
 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) ไป
ยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.293 แสดงใหเห็นวา ครูตองการท่ีจะมีสวนรวม
ในการประเมินงานท้ังงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย และการประเมินสมรรถนะของตนเองซ่ึงยากท่ี
ผูบริหารจะสนองความตองการของครูได ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองควบคุมการประเมินในระยะสุดทาย
ของการปฏิบัติงานทุกดาน ไมสามารถปลอยใหครูประเมินเองโดยไมคอยชวยเหลือแนะนําการประเมินท่ี
เปนเชนนี้เพราะวา กระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญจะมุงไปท่ีการรับทราบขาวสาร และนโยบายสูการ
ดําเนินงานมากกวา การประเมินผลงานของตนเอง การประเมินสมรรถนะของตนเองอาจไดรับอิทธิพล
จากแรงจูงใจดานผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการประเมินอาจคลาดเคลื่อน 
สอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารัตนะ (2555) ท่ีวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการ
กําหนดความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคนงานมีการวัดผล ประเมินผล แลวสงเปนขอมูลยอนกลับให
ผูถูกประเมินทราบ โดยมีจุดหมายเพ่ือเปนแรงกระตุนในทางบวกตอการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน
นั้นมีสิ่งท่ีพึงใหความใสใจคือ ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชความเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะเพียงหนึ่ง 
หรือสองลักษณะไปประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆท้ังหมด สอดคลองแนวคิดของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen 
& Uphoff, 1980) ท่ีวา การการตัดสินใจท่ีกอใหเกิดความสําเร็จในชวงการดําเนินงาน เกิดข้ึนไดมากกวา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ซ่ึงตองคนหาความตองการของบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมใน
ข้ันตอนการดําเนินงาน ทุกข้ันตอนสอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวาการ
ประเมินผลตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยใน
ประเทศของ เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555) ท่ีวาการตัดสินใจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครู  
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ครูสวนมากมิไดมีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทุก ๆ เรื่อง การท่ีครูจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือไมนั้นข้ึนอยูกับบทบาทขอบเขต 
และเง่ือนไขท่ีจําเปนตามสถานการณตาง 
  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวาผูบริหารสงเสริม
ใหครูมีสวนรวมในการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน ท้ังรับทราบปญหา วางแผน และลงมือปฏิบัติอยางอิสระ 
ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทุกข้ันตอนในการดําเนินงาน บุคลากร
มีความสามัคคี รับผิดชอบงานท่ีตนไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ สอดคลองแนวคิดของ โคเฮน 
และอัพฮอฟ ท่ีวาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร
และการประสานขอความรวมมือ สอดคลองกับทฤษฏีแรงจูงใจของ แมคเคลแลนด ท่ีวา มนุษยมีความ
ตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนา จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไป



 

ดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือไม
ประสบความสําเร็จ ตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน ตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแก
ความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน ตองการใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา 
ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวาการมีสวนรวมกอใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆ ฝาย 
โดยตองมีความเชื่อม่ันและไววางใจกอน สอดคลองกับรายงานการประเมินของสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ พบวา การบริหารท่ัวไปอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุด การพัฒนา ผลิต จัดหา 
และใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมเรียนรูอยูใน
ระดับมากท่ีสุด การบริหารกิจการนักเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุด  
  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน  (X3) 
ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .094 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงให
เห็นวาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพราะไดทํางานท่ีตรงกับความสามารถของตน ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความกาวหนาในวิชาชีพ จึงทําใหบุคลากรรักองคกร ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา 
ผูบริหารไดมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถ สนับสนุนใหบุคลากรเขารับพัฒนาอยูเสมอ สงเสริม
บุคลากรใหไดมีวิทยฐานะสูงข้ึน ดูแลดานสวัสดิการ ท่ีพัก อาหาร บุคลากรมีความเปนอยูดี สอดคลองกับ
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ อับราฮัม มาสโลว (Abraham H. Maslow, 1967) ท่ีวา มนุษยมีความ
ตองการดานกายภาพ ตองการมีความปลอดภัย และมีความสุขกับสิ่งท่ีตนเองตองการทําและหวังท่ีจะทํา
ใหประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงเกียรติยศไดการยกยองและยอมรับ สอดคลองกับแนวคิดของ คลินตัน 
(Clinton) ท่ีวาบุคลากรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน จะมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรท่ีไมไดรับการพัฒนาทักษะ สอดคลองกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย (2556) 
ท่ีวา การใหขวัญและกําลังใจเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความรวมมือ เพราะคนท่ีมีขวัญ และกําลังใจดี
ยอมมีสภาพจิตท่ีเปนสุขพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการทํางานสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของรัช
นก คําวัจนัง (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครนายก พบวาการปฏิบัติงานของ
ครูข้ึนอยูกับปจจัยดานคุณภาพชีวิต การบริหารงานของผูบริหาร ความสัมพันธกับผูอ่ืนและรายได 
นอกจากนี้ตัวแปรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู คือสถานภาพประสบการณในการทํางาน ขนาดของ
โรงเรียน ขัดแยงกับกับงานวิจัยในประเทศของ กานนท อินทปญญา (2549) ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต1 พบวาระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของครู โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ควรสรางแรงจูงใจยกยองเชิดชูเกียรติ จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหครูไดศึกษาดูงาน                    
จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระ สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเอง สงเสริมใหครูใชสื่อใหหลากหลาย 
สงเสริมใหครูไดทํางานตามความถนัด ตามความสนใจ และผูบริหารควรชี้แจงสรางความเขาใจกับครูถึง
บทบาทหนาท่ีท่ีมีตอชุมชน 
  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) 
ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.018 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเขมแข็ง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา มีแผนการดําเนินงานอยางเปน



 

ระบบ และดําเนินตามแผน ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยูแลว ทําใหงายแกการตรวจสอบ
เก็บขอมูลปจจัยท่ีเปนอุปสรรค และปจจัยท่ีสงเสริมความสําเร็จของการดําเนินงาน สอดคลองกับทฤษฎี
แรงจูงใจของ เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Frederick Herzberg) ท่ีวา ปจจัยจูงใจหรือปจจัย
กระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน นําไปสูความสําเร็จ              
ของงาน การไดรับยกยองนับถือหรือการยอมรับลักษณะของงานหรือความรูสึกท่ีดีหรือไมดีตอลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบนําไปสูความกาวหนาในตําแหนงการงาน เนื่องจากความชื่นชมยินดีในผลงาน                  
และความสามารถของตน ยิ่งทําก็ยิ่งเกิดความเชื่อม่ัน สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ 
(2549) ท่ีวา การประเมินผลตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือ
นําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับ
งานวิจัยของประสาน พุมเข็ม (2549) ท่ีศึกษาการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แนวทาง
และขอเสนอแนะพบวาควรใหผูเก่ียวของมีสวนรวมตอการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ บุคคลากรตองมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะตองมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  
 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางตรงไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .336 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวาบุคลากร มีความ
ตองการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา เพ่ือใหไดรับคาตอบแทนท่ีตนพึงพอใจ ตองการเปนท่ียอมรับ
ของหนวยงาน ไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถท่ีมี เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานได
บรรลุตามเปาหมาย ท่ีเปนเชนนี้เพราะปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางานคือผลประโยชน 
ผลประโยชนของครูในสถานศึกษานอกจากเงินเดือน การเลื่อนข้ันกรณีพิเศษแลวยัง ตองการความม่ันคง
ดานสวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตรของ เฟรดเดอรริกดับ
บิว เทเลอร (Frederic W. Tayior, 1903) ท่ีวาปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพนั้น สามารถแกไขไดดวย
การออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจ สอดคลองกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย (2556) ท่ีวาผลประโยชน
ของคนทํางานหมายถึงผลประโยชนท่ีมาในรูปแบบขวัญและกําลังใจ ผูบริหารตองพยายามคนหา     
ความตองการท่ีแทจริงในองคกร การดําเนินงานเนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ มีการจูงใจดวยสิ่ง
ตอบแทนเปนเงิน และ มีรางวัลตอบแทนท่ีไมใชเงินท่ีเปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาส               
การใหความรูและเพ่ิมความสามารถ การสงเสริมกระตุนใหบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ี
มีตอองคกร ความภูมิใจในองคกร ตระหนักถึงชื่อเสียงขององคกร บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางาน      
มีความผูกพันกับองคกรท่ีจะดําเนินงานตอไป สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของ แมคเคลแลนด          
(Mc Clelland, 1961) ทีวา สิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ท้ังในระดับบุคคลและระดับ
สังคม มีอยู 3 ประการ คือความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะ
ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเม่ือประสบ
ความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือไมประสบความสําเร็จ ความตองการความผูกพัน (need for 
affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ี
อบอุน ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน 



 

ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได สอดคลองกับผลงานวิจัยในประเทศของ มัทนา วังถอมศักด์ิ 
(2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูประกอบดวยองคประกอบจูงใจดาน 
ผูบังคับบัญชาและแนวทางบริหารจัดการ ความตองการความสําเร็จของบุคลากร คุณลักษณะของ
บุคลากร ลักษณะของหนวยงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ภาระงานหลากหลาย องคประกอบดานการปฏิบัติงาน ไดแก วินัยในวิชาชีพครู ผลการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ี การปฏิบัติงานท่ีพึงประสงค หนาท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพครู ความเอาใจใสของครู โดยพิจารณาคา
ดัชนีวัดความสอดคลอง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักในระดับ
ดี  ประสิทธิผลของโรงเรียน ไมใชผลสําเร็จดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจใน
การทํางานเพียงอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น แตประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จท่ีองคกร
สามารถบรรลุเปาประสงคท้ังระบบท่ี สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกได รวมถึงการท่ีบุคลากร
มีความพึงพอใจในการทํางานดวย  
   การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางออมไปยังการมีสวนรวมในการประเมิน 
(X4) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .052 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
แสดงใหเห็นวา ผลประโยชนท่ีบุคลากรไดรับจากการประเมินนั้น อาจเปนแรงกดดันจากภาระงานหนัก
เพ่ิมมากข้ึน ท่ีเปนเชนนี้เพราะ นอกจากบุคลากรมีภาระงานเปนผูประเมินงานท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง 
หรือประเมินในฐานะผูรวมงาน บุคลากรยังเปนผูถูกประเมินจากผูบริหาร สอดคลองกับ งานวิจัยใน
ประเทศของ มัทนา วังถนอมศักดิ์(2550) ท่ีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูพบวา 
แรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิผลใหกับสถานศึกษา คือ ในการทํางานครูตองการการประเมิน 
การมอบหมายงานและการใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย (2556) 
ท่ีวาการใหความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชา เชน แบงงานใหเหมาะสมกับตําแหนง แบงงบประมาณ
อยางเปนธรรม และพิจารณาใหผลประโยชนอยางเปนธรรมและท่ัวถึงจะเปนสวนหนึ่งในการสราง    
ความรวมมือ สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ ท่ีวา การประเมินผล ตองดําเนินงานไปดวย
ความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแกไข           
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) มีอิทธิพลทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป (Y)  
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .260 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 แสดงใหเห็นวาผูบริหารมอบหมาย
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน เก็บขอมูลปจจัยท่ีเปนอุปสรรค และปจจัยท่ี
สงเสริมการดําเนินงาน สรุป ประเมิน นําเสนอ แนวทางในการแกไขปญหาของโรงเรียน บุคลากร
ตระหนักถึงการควบคุมการทํางานของผูบริหารผานการการประเมิน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ                   
การมีสวนรวมในการประเมินเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหผูบริหารและบุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนท้ังหมดในภาพรวม อีกท้ังผูบริหารยังทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายบุคคล      
การประเมิน มีสวนสําคัญท่ีผูบริหารใชเปนขอมูลในการพิจารณาเพ่ิมแรงจูงใจ และมอบหมายงานให
ใหแกบุคลากรในครั้งตอไป สอดคลองกับทฤษฎี X และ Y ของ ดักลาส แมคเกรเกอร (Douglas 
McGregor) ท่ีวา ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X โดยธรรมชาติแลว มนุษยไมชอบทํางาน พยายาม
หลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส แตในขณะเดียวกันมนุษยสนใจประโยชนสวนตัวดวย ดังนั้นผูบริหารจะตอง



 

พยายามกําหนดมาตรฐาน ในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา การจูงใจจะเนนคาตอบแทนดานรางวัล          
และผลประโยชนอ่ืนๆการใชระเบียบ หนาท่ี และคุกคามดานการลงโทษท่ีผูบริหารจะเห็นวาจุดสําคัญ
ของการจูงใจคือ การตอบสนองความตองการของคนดวยความตองการข้ันพ้ืนฐาน สวนทฤษฎี Y 
ผูปฏิบัติงานชอบท่ีจะทุมเทกําลังกายใจใหกับงาน ผูปฏิบัติงานกลุมนี้ไมชอบการขูบังคับ จะเปนตัว             
ของตัวเอง ชอบคําพูดท่ีเปนมิตร และทํางานตามวัตถุประสงคท่ีเขามีสวนผูกพัน มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนดวย สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ                    
ชูเมคเกอร (Shumacher, 2004) ท่ีไดทําการวิจัยศึกษามุมมองของครูผูสอนเก่ียวกับผลการปฏิบัติการ
สอน การเรียนรูของเด็ก และระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใชทฤษฎีความคาดหวังของวรูม 
(Vroom) เปนแนวทางในการศึกษาคือ ความคาดหวัง (eXpectancy: บุคลากรเชื่อวาตนสามารถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการประเมินหรือไม) การกระทําหรือผลลัพธ 
(instrumentality: บุคลากรมีความเชื่อวาผลลัพธบางอยาง จะไดมาจากความพยายามปฏิบัติงาน          
ของตนเองหรือไม) และความชอบ (valance: บุคลากรมีความชอบหรือใหคุณคากับผลการกระทํา                 
ของตนหรือไม อยางไร)  ชูเมคเกอรเสนอแนะไววา ระบบการประเมินการปฏิบัติงานครู ตองมีความ
ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธท่ีคาดหวังไว การสรางแรงจูงใจตองไดรับความสําคัญมากข้ึน 
ระบบการประเมินตองใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวากระบวนการ ตองระบุเปาหมายของการประเมิน
อยางชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวา การประเมินผลตองดําเนินงาน
ไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของสมพิศ โหงาม ท่ีวา การตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม และมีปญหา
ระหวางการปฏิบัติงานอยางไร ข้ันตอนนี้จึงมีความสําคัญ การติดตามการตรวจสอบ การประเมินปญหา 
ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ        
ของการดําเนินงาน ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้น
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไมเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงานขัดแยงกับงานวิจัยใน
ประเทศของ ประสาน พุมเข็ม (2549) ท่ีศึกษาการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ไดแนวทางและขอเสนอแนะพบวาควรให
ผูเก่ียวของมีสวนรวมตอการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษาท่ีตองการบุคคลากรตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาจะตองมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ปญหาในการ
ดําเนินการเพ่ือรองรับมาตรฐานไมมีความตอเนื่อง บุคลากรไมมีความรูความเขาใจและขาดการมีสวนรวม
ของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานมาก 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีภาระงานบอย 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) การศึกษาวิจัย “การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 



 

  2) การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหาร
การจัดประชุมหรือแจงขาวสารนโยบายและขอมูลตาง ๆ อยางท่ัวถึงเพ่ือท่ีผูบริหารจะไดขอมูลสะทอน
กลับ จะชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจทัศนคติในการทํางานของครูมากข้ึน สามารถสรางแรงจูงใจ             
ในการมีสวนรวมของครูไดตรงกับความตองการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของครู  
 3) การบริหารท่ัวไปของโรงเรียนโสตศึกษา ผูบริหารควรสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี                            
เพ่ือการศึกษา เพราะครูมีความตองการ สื่อ เทคโนโลยี เอกสารแบบฝกและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนโสตศึกษาจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กหูหนวก                      
การสงเสริมใหครูเขารับการอบรม สนับสนุนงบประมาณ ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
มหาวิทยาลัยและศึกษานิเทศกจะตอบสนองตอความตองการขององคกรดานนี้ไดเปนอยางดี 
   4) การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน แสดงวาครูตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจในผลประโยชน ดังนั้นถาผูบริหาร
ตองการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารท่ัวไป ผูบริหารตองใหความสําคัญตอครูดานแรงจูงใจ แตท้ังนี้ 
ผูบริหารตองตระหนักถึงความยุติธรรมและความเหมาะสม และการมีสวนรวมอยางมีขอบเขตเพ่ือท่ีครู
ยังคงมีความสามัคคีในหมูคณะอยู 
 2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังนี้
  1) งานวิจัยนี้เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาดานการมีสวนรวมอยางเปนกระบวนการ 
  2) งานวิจัยนี้เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาดานการบริหารท่ัวไป ผูบริหารควร
สนับสนุนครูพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท้ังในรูปแบบ อุปกรณไอที เอกสาร และท่ี
สําคัญคือนวัตกรรมท่ีเปนกระบวนการ งานสัมพันธชุมชนควรเพ่ิมการระดมองคความรูจากปราชญ
ชาวบาน และควรทําอยางตอเนื่อง ดานงานอาคารสถานท่ีควรมีการประเมินความคุมคา และประโยชน              
ของการใชอาคารสถานท่ี งานกิจการนักเรียนควรสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใหมากข้ึนเพ่ือให
ผูปกครองจะเขาใจถึงความตองการเด็กในปกครอง และเขาใจถึงสภาพปญหาของโรงเรียน  เปนการลด
ภาระงานของครู งานประชาสัมพันธควรเพ่ิมความทันสมัย มีศูนยขาวภายในโรงเรียนเพ่ือใหครู        
และผูปกครองไดเขาถึง มีกระดานขาวท่ีเปนสําเนาคําสั่ง เอกสารประชาสัมพันธท้ังจากนอกสถานศึกษา 
และภายในสถานศึกษา ควบคูไปดวย  
 3) งานวิจัยนี้เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาดานการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไป
และการบริหารดานอ่ืนๆ ผูบริหารควรตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวมของครู ท่ีสงผลท้ังทางตรงและ
สงผลทางออมไปยังการบริหารทุกดาน  
 
 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  1) ควรศึกษาวิจัย การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  2) ควรศึกษาวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตองานกิจการนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 



 

  3) ควรศึกษาวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 
การมีสวนรวมของครูที่สงผลตอการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษา 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการทําโครงการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอ
การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการมีสวนรวมในการทํางานของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา อันจะเปนแนวทางในกา
พัฒนาการบรหิารท่ัวไป ของโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ขณะนี้การวิจัยอยูระหวาง
การเก็บรวบรวมขอมูล จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกตอนตามความเปนจริง 
คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใด  ๆกับตัวทานท้ังสิ้น ขอมูลของทานจะถือเปนความลับและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลจะเสนอเปนภาพรวมเทานั้น และโปรดสงกลับมายัง นางสาวจารุนันท  ปทมพงศพันธ ตามท่ีอยู
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ซอยสุวรรณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120   
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีกรุณาใหขอมูลมา ณ โอกาสนี้  
             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                          นางสาวจารุนันท   ปทมพงศพันธ  
                                                                                                          ผูวิจัย 
 
คําจํากัดความ 
 
 โรงเรียนคือ โรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน  บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหู
หนวกหรือนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ผูอํานวยการ คือ ผูบริหาร หรือผูบริหารท่ีรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอน  บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
รองผูอํานวยการ คือ รองผูอํานวยการดานการบริหารท่ัวไป หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งมอบหมายงานให
ดูแลบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
ครู คือ ผูท่ีมีการไดยินซ่ึงเปน ขาราชการครู/พนักงานราชการผูปฏิบัติการสอน/ผูปฏิบัติหนาท่ีสอนใน
โรงเรียนโสต-ศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน  บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ี
บกพรองทางการไดยินสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความท่ีเปนจริง หรือระบุขอมูลลงใน………........ 
 
เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง   
 



 

อายุ   (1) 21-30 ป            (2) 31-40 ป   (3) 41-50 ป   
   (4) 51-60 ป            (5) 61 ป ข้ึนไป 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด  (1) ปริญญาตรี        (2) ปริญญาโท          (3) ปริญญาเอก  
    
 
หนวยงานท่ีสังกัด โรงเรียน..................................................................................................... 
 
ตําแหนงหนาท่ี  
   (1) ผูอํานวยการ  
   (2) รองผูอํานวยการ  
   (3) ครู (ขาราชการครู) 
   (4) ครู (พนักงานราชการ) 
   
6.   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนท่ีทานสังกัดอยูปจจุบัน 
  (1) นอยกวา 5 ป  (2) 5-10 ป            (3) 11-15 ป   
  (4) 16-20 ป            (5) 21-25 ป          (6) 26 ปขึ้นไป 
 
 



 

สวนท่ี 2 การมีสวนรวม จํานวน 19 ขอ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางชองระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ      
1.  ทานมีสวนรวมในการประชุมรับทราบขอมูลขาวสารของ  
     โรงเรียน 

  
 

  

2 . ทานมีสวนรวมนําเสนอขอมูลเพ่ือตัดสินใจดานนโยบาย  
     การบริหารงานของโรงเรียน 

     

3.  ทานมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงานเพ่ือเปนทางเลือก 
    ตัดสินใจปฏิบัติงานของโรงเรียน      

     

4.  ทานมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงาน เพ่ือเปน   
    ทางเลือกตัดสินใจเลือกวิธีประเมินผลของโรงเรียน 

     

5.  ทานไดรับโอกาสจากโรงเรียนใหตัดสินใจเลือกวิธีการ 
    ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง 

     

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน      
6.  ทานมีสวนรวมแกไขปญหาของโรงเรียน      
7.  ทานรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี      
8.  ทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับหมูคณะดวยความสามัคคี      
การมีสวนรวมในผลประโยชน      
9.  ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานได  
    บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

     

10. ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความสามารถของทาน      
1.1 ทานไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน ใหไดเขารับการ  
    อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรูทักษะการทํางาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

 (5) (4) (3) (2) (1) 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 3 การบริหารท่ัวไป จํานวน 28 ขอ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางชองระดับความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ทานมากท่ีสุด 
 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12. ทานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ตามสายงานท่ีทาน    
    ปฏิบัติ 

     

13. ทานไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม      
14. ทานรูสึกภูมิใจเนื่องดวยโรงเรียนยอมรับความสามารถของทาน      

การมีสวนรวมในการประเมินผล      
15. ทานมีสวนรวมรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของ   
     โรงเรียน 

     

16. ทานมีสวนรวมเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหงานของ 
     โรงเรียนประสบความสําเร็จ 

     

17. ทานมีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมูลปจจัย ท่ีเปนอุปสรรคใน    
     การปฏิบัติงานของ  โรงเรียน 

     

18. ทานมีสวนรวมในการสรุปประเมินคุณคาผลท่ีไดรับจาก 
     การปฏิบตัิงานของโรงเรียน 

     

19.  ทานมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไข  
      ปญหาของโรงเรียน 

     



 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
งานดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      
20. โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี    
     ทางการศึกษาในรูปแบบสื่ออุปกรณไอที 

     

21. โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี  
     ทางการศึกษาในรูปแบบสื่อเอกสาร 

     

22. โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
     ทางการศึกษาในรปูแบบกระบวนการ 

     

23.โรงเรียนมีทีมงานบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
     ท่ีพรอมใหบริการอยูเสมอ 

     

งานสัมพันธชุมชน      
24. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไม 
     นอยกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

25. โรงเรียนพรอมใหบริการสาธารณะแกชุมชน      
26. โรงเรียนทํางานประสานความรวมมือกับ 
     องคการบริหารสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี 

     

27. โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกันกับโรงเรียนใน  
     เครือขาย 

 
 

    

28. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกร  
      จากท่ีตางๆในรูปแบบของ    ทรัพยสิน 

     

29. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกร 
     จากท่ีตางๆในรูปแบบของกําลังคน 

 
 
 

    

งานดานอาคารสถานท่ี      
30. โรงเรียนกําหนดแผนการใชอาคารสถานท่ี  
      อยางเหมาะสม 

     

31. โรงเรียนสรางอาคารเพ่ือประโยชนในการจัด  
      การศึกษาอยางเหมาะสม 

     

32. โรงเรียนปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานท่ี   
     โดยรอบใหปลอดภัยเพ่ือใหพรอมใชงานอยูเสมอ      

33  โรงเรียนมีสถานท่ีสะอาดสวยงาม      
34  โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินผลงาน การ      



 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
     ใชอาคารสถานท่ีทุกปการศึกษา 
งานกิจการนักเรยีน      
35. โรงเรียนมีระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมี 
     ภูมิลําเนาหางไกลดวยการ  บริการจัดท่ีพักให 
     นักเรียนประจํา 

     

36. โรงเรียนมีระบบควบคุมใหนักเรียนมีระเบียบ 
     วินัยท่ีด ี

     

37. โรงเรียนมีทีมงานครูดูแลความประพฤต ิ  
     นักเรียนอยางเขมแข็ง 

     

38. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร  
     ตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน 

     

39. โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสรมิ 
ประชาธิปไตย  
     นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง 

     

40. โรงเรียนมีสวัสดิการดานสุขภาพ นักเรียนมี 
     คุณภาพชีวิตท่ีด ี

     

41. โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน   
      ใหแกนักเรียนอยางเหมาะสม 

     

42.  โรงเรียนสงเสริมการเลนกีฬาตอบสนองตอ 
      ความสนใจของนักเรียน 

     

งานการประชาสัมพันธ      
43. โรงเรียนมีกระบวนการ ประชาสัมพันธท่ีมี 
     รูปแบบหลากหลาย 

     

44. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรใน 
     องคกรทราบขาวสารทันตอเหตุการณ 

     

46. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอก  
     รับทราบขอมูลเชิงบวก 

     

47. โรงเรียนใชระบบการประชาสัมพันธท่ีเขาถึง 
     ชุมชน  สงผลใหชุมชนรอบดานยินดีสนับสนุน 
     กิจกรรมของโรงเรียน 

     

45. โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวน 
     รวมของครูทุกคน ในการทําหนาท่ี 

     



 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
     ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 
 
              ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
                   (นางสาวจารุนันท   ปทมพงศพันธ) 
                                 ผูวิจัย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม(Realiability) 

 
 



 

 
eliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.974 .975 48 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

discision 196.00 626.513 .609 .974 
discision 196.80 619.703 .599 .974 
discision 196.73 623.743 .645 .974 
discision 196.73 618.871 .710 .974 
discision 196.40 639.990 .363 .975 
do 196.60 616.810 .785 .973 
do 195.88 631.907 .525 .974 
do 195.88 633.446 .508 .974 
benefit 196.05 640.972 .434 .974 
benefit 196.28 639.948 .458 .974 
benefit 196.15 624.438 .655 .974 
benefit 196.40 629.067 .680 .974 
benefit 196.18 625.481 .749 .974 
benefit 196.25 631.885 .620 .974 
evaluate 196.30 619.087 .800 .973 
evaluate 196.40 622.092 .670 .974 
evaluate 196.48 615.538 .769 .973 
evaluate 196.48 611.076 .819 .973 
evaluate 196.43 624.353 .731 .974 
tecnology 196.30 621.908 .761 .973 
tecnology 196.25 621.218 .841 .973 
tecnology 196.28 622.769 .818 .973 
tecnology 196.38 625.266 .673 .974 
public relation 196.15 629.874 .594 .974 
public relation 195.83 636.097 .533 .974 
public relation 195.80 639.190 .468 .974 
public relation 195.90 625.426 .686 .974 



 

public relation 195.95 634.305 .654 .974 
public relation 196.10 629.323 .642 .974 
building 196.15 623.823 .816 .973 
building 196.00 631.846 .761 .974 
building 196.03 625.461 .746 .974 
building 195.80 637.959 .589 .974 
building 196.28 621.794 .777 .973 
activity 195.75 639.474 .491 .974 
activity 196.08 626.584 .775 .973 
activity 196.05 630.510 .688 .974 
activity 196.00 631.179 .730 .974 
activity 196.08 635.969 .537 .974 
activity 195.83 633.840 .685 .974 
activity 195.75 638.603 .563 .974 
activity 195.93 623.712 .732 .974 
activity 196.03 626.897 .651 .974 
information 196.13 634.830 .596 .974 
information 196.23 638.230 .514 .974 
information 196.18 637.276 .549 .974 
information 196.08 630.020 .761 .974 
information 195.88 635.343 .644 .974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
ภาคผนวก จ 

ผลการหาคาความสัมพนัธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการหาคาความสัมพันธ (Correlations) เรื่อง 
การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
Correlations 
 x1 x2 x3 x4 y 
x1 Pearson Correlation 1 .657** .713** .790** .658** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 222 222 222 222 222 

x2 Pearson Correlation .657** 1 .615** .626** .568** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 222 222 222 222 222 

x3 Pearson Correlation .713** .615** 1 .677** .678** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 222 222 222 222 222 



 

x4 Pearson Correlation .790** .626** .677** 1 .670** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 222 222 222 222 222 

y Pearson Correlation .658** .568** .678** .670** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 222 222 222 222 222 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการหาคา KMO , Bartlett’s Test และคา. Regression 

 



 

Factor Analysis 
X1 ,  KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 897.403 

df 10 

Sig. .000 
X1 , Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.821 76.418 76.418 3.821 
2 .509 10.177 86.596  
3 .353 7.059 93.655  
4 .193 3.862 97.516  
5 .124 2.484 100.000  

X2 , KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .616 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 293.762 

df 3 

Sig. .000 
X2 , Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 2.146 71.528 71.528 2.146 
2 .673 22.429 93.957  
3 .181 6.043 100.000  

 

X3 , KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .870 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 627.666 
df 15 

Sig. .000 
X3 , Total Variance Explained 



 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.734 62.232 62.232 3.734 
2 .675 11.250 73.482  
3 .529 8.824 82.306  
4 .444 7.402 89.708  
5 .327 5.449 95.157  
6 .291 4.843 100.000  

X4 , KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .831 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 887.385 

df 10 

Sig. .000 
X4 , Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.854 77.080 77.080 3.854 
2 .479 9.577 86.657  
3 .310 6.207 92.864  
4 .220 4.405 97.269  
5 .137 2.731 100.000  

 
 
 
 
Factor Analysis 
y ,  KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 666.514 

df 10 
Sig. .000 

y , Total Variance Explained 



 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.532 70.649 70.649 3.532 
2 .538 10.769 81.418  
3 .464 9.280 90.698  
4 .254 5.071 95.769  
5 .212 4.231 100.000  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 
1 .656a .430 .428 .75656257 
2 .682b .465 .460 .73451004 
3 .731c .534 .528 .68704223 
4 .747d .558 .550 .67116572 

Regression Correlations 
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Co
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la
tio

n 

1 for 
analysis 5 

1.000 .656 .549 680 .666 

1 for 
analysis 1 

.656 1.000 .610 .711 .786 

1 for 
analysis 2 

.549 .610 1.000 .585 .585 

1 for 
analysis 3 

.680 .711 .585 1.000 .677 

1 for 
analysis 4 

.666 .786 .585 .677 1.000 

 

Model 

Change Statistics 

R 
Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .430 166.102 1 220 .000 

 



 

2 .035 14.409 1 219 .000 
3 .069 32.307 1 218 .000 
4 .023 11.436 1 217 .001 

ANOVAe 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 95.075 1 95.075 166.102 .000a 

Residual 125.925 220 .572   

Total 221.000 221    
2 Regression 102.848 2 51.424 95.317 .000b 

Residual 118.152 219 .540   
Total 221.000 221    

3 Regression 118.098 3 39.366 83.398 .000c 
Residual 102.902 218 .472   
Total 221.000 221    

4 Regression 123.249 4 30.812 68.401 .000d 
Residual 97.751 217 .450   
Total 221.000 221    

 
 
Coefficientsa 

odel 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 
1 (Constant) -1.895E-15 .051 

REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.656 .051 

2 (Constant) -1.865E-15 .049 
REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.512 .062 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 

.237 .062 

3 (Constant) -1.854E-15 .046 

REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.293 .070 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 

.143 .061 



 

REGR factor score   1 for 
analysis 3 

.388 .068 

4 (Constant) -1.838E-15 .045 
REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.144 .081 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 

.112 .060 

REGR factor score   1 for 
analysis 3 

.336 .068 

REGR factor score   1 for 
analysis 4 

.260 .077 

 
Coefficientsa 

Model Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

Beta Zero-
order 

Partial 

1 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.656 12.888 .000 .656 .656 

2 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.512 8.204 .000 .656 .485 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.237 3.796 .000 .549 .248 

3 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.293 4.185 .000 .656 .273 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.143 2.365 .019 .549 .158 



 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.388 5.684 .000 .680 .359 

4 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.144 1.779 .077 .656 .120 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.112 1.877 .062 .549 .126 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.336 4.902 .000 .680 .316 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.260 3.382 .001 .666 .224 

Coefficientsa 

Model 
Correlations Collinearity Statistics 
Part Tolerance VIF 

1 (Constant)    

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.656 1.000 1.000 

2 (Constant)    
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.405 .628 1.592 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.188 .628 1.592 

3 (Constant)    

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.193 .437 2.288 



 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.109 .582 1.719 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.263 .458 2.183 

4 (Constant)    
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.080 .310 3.229 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.085 .568 1.760 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.221 .435 2.301 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.153 .345 2.895 

Excluded Variablesd 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation 
1 REGR factor 

score   1 for 
analysis 2 

.237a 3.796 .000 .248 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.432a 6.503 .000 .402 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.394a 5.046 .000 .323 

2 REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.388b 5.684 .000 .359 



 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.345b 4.385 .000 .285 

3 REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.260c 3.382 .001 .224 

Excluded Variablesd 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 
1 REGR factor score   1 

for analysis 2 
.628 1.592 .628 

REGR factor score   1 
for analysis 3 

.494 2.023 .494 

REGR factor score   1 
for analysis 4 

.382 2.620 .382 

2 REGR factor score   1 
for analysis 3 

.458 2.183 .437 

REGR factor score   1 
for analysis 4 

.364 2.747 .347 

3 REGR factor score   1 
for analysis 4 

.345 2.895 .310 

158 



 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Variance Proportions 

(Constant) 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

REGR 
factor 

score   1 
for 

analysis 3 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

1 1 1.00 .00    

2 .00 1.00    

2 1 .00 .20 .20   

2 1.00 .00 .00   

3 .00 .80 .80   

3 1 .00 .07 .08 .07  

2 1.00 .00 .00 .00  

3 .00 .10 .91 .22  

4 .00 .83 .01 .71  

4 1 .00 .03 .04 .04 .03 

2 1.00 .00 .00 .00 .00 

3 .00 .05 .95 .03 .08 

4 .00 .06 .01 .90 .23 

5 .00 .86 .00 .03 .66 
a. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีดี มีความรู ตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี     
ทุกภาคสวนมีสวนรวมผลิต พัฒนาครูใหมีคุณภาพ ดึงดูดคนเกง คนดี มีจิตวิญญาณความเปนครู มาเปนครู 
สนับสนุน และยกยองครูดี เพ่ือเปนตนแบบใหแกครูอ่ืนๆ มีระบบจูงใจใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
ควบคูกับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางทักษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและถูกตองใหแกเด็ก โดยเฉพาะการ
สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน สามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม มีความรูความ
เขาใจในหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย และการใชเวลาอยางสรางสรรค และมีคุณภาพ พัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียน โดยจัดโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะเอ้ือตอการมีสุขภาวะ ควบคุมดูแล  และปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ
ในโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีดี ปลอดภัยจากโรค การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุจัดใหมีการวางแผน และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐอยางเปนระบบ และตอเนื่องสรางความชัดเจนในบทบาท และภาระงานของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ ใหมีผลผลิต
คุณภาพสูงข้ึน ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผลิตและพัฒนา
กําลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ สรางองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (สํานักงาน-เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, 
หนา 27-47)  

50รัฐจะตองจัดการศึกษาใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไรหรือผูพิการ
ทุพพลภาพ หรือผู อยู ในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น นโยบายที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาจะตองพัฒนา และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอด
ชีวิต สง เสริมการผลิตสื ่อการเรียนการสอนผลิตหนังสือท่ีมีคุณภาพ 5 0 (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553, หนา 3) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดกําหนดจุดเนนใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยจุดเนนดานผูเรียน คือสภาพการณ
ผูเรียนท่ีเปนนักเรียนพิการ ผูดอยโอกาสมีสมรรถนะท่ีสําคัญ มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะทาง
วิชาชีพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีคุณธรรม
จริยธรรม รักษาความเปนไทยมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม ท่ีเหมาะสม ไดรับการสงเสริม และพัฒนา
เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล จุดเนนดานครูและบุคลากร ทางการศึกษา คือสภาพการณท่ีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง และสามารถจัดการเรียน
การสอนเด็กพิการและผูดอยโอกาสอยางมืออาชีพ มีการพัฒนา ระบบแรงจูงใจ เพื่อสงเสริมใหครู         
และบุคลากรทางการศึกษามีกําลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ      
และการสงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
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มาตรฐานวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม จุดเนนดาน การบริหารคือลักษณะสภาพการณสถานศึกษา 
และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอ                
ผลดําเนินงานของสถานศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานทุกดาน จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษ ของแตละบคุคล (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2557, หนา 6) 

5 0การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกของประเทศไทย ไดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2494 จนถึง
ปจจุบัน โดยตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีทุกคนควรจะไดรับโอกาส ทางการศึกษาเทาเทียมกัน    5 0

ดวยเหตุนี้ โรงเรียนโสตศึกษาจึงกอต้ังกระจายอยูท่ัวประเทศ แตเนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่ไม
สอดคลองตอภาษา และวัฒนธรรมของคนหูหนวกจึงทําใหการศึกษาของ คนหูหนวกไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร ดังนั้น ในป พ.ศ. 2544 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมจึงไดแสวงหาเครือขาย
สรางความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล จัดทําโครงการ  นํารองการสอนแบบ
สองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกในชั้นอนุบาล พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับเปนท่ีนาพอใจ   
แตเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนสอนเด็กท่ีมีการไดยิน พบวาเด็กหูหนวกมีความสามารถในการใช
ภาษาไทยท่ีต่ํากวาเด็กท่ีมีการไดยินในระดับชั้นเรียนและระดับอายุเดียวกัน (จิตประภา ศรีออน และคณะ. 
2547, บทคัดยอ) ตอมาจึงทําโครงการโรงเรียนตนแบบการทดลองสอนแบบสองภาษา ตามแนว
การศึกษาวอลดอรฟ ใน 6 โรงเรียนกับอีกหนึ่งหนวยงาน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานภาษา          
ของนักเรียนอยูในเกณฑท่ีนาพอใจเชนกัน (จงกลนี วีระเศรษฐกุลชัย และคณะ. 2552 , หนา 37) จากผล
การศึกษาดังกลาว สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีนโยบายใหโรงเรียนโสตศึกษาท่ัวประเทศ
เปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา โดยเริ่มปรับเปลี่ยนมาใชวิธีการสอนแบบสองภาษา ตามแนวการศึกษา
วอลดอรฟ ถึง 16 โรงเรียน สวนอีก 5 โรงเรียนยังคงสอนแบบระบบรวม ไมวาจะสอนดวยวิธีใด โรงเรียน
โสตศึกษาทุกโรงเรียนตางตระหนักดีวาจําเปนตองปรับพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให      
เด็กหูหนวกมีผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสูงข้ึนกวาเดิม ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของครูในการขับเคลื่อน
นโยบาย แตประสิทธิผลของโรงเรียนไมใชผลสําเร็จดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือความพึงพอใจ
ในการทํางานเพียงอยางหนึ่งอยางใด แต หมายถึง ผลสําเร็จท่ีโรงเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคท้ังระบบ 
คือ สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนาใหนักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก 
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกได บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานดวย (มัทนา วังถอมศักดิ์. 
2550, หนา 141) เนื่องจาก โรงเรียนโสตศึกษา ทุกแหงเปนโรงเรียนประจําครูในโรงเรียนนอกจากมีภาระงาน
จัดการเรียนการสอนแลวยังมีภาระงานดูแลนักเรียนประจําหลังเลิกเรียน ประสานงานติดตอสื่อสารกับ
ผูปกครอง นํานักเรียนทํากิจกรรมท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ตอบสนองนโยบายของผูบริหารในทุกๆ
ดาน จะเห็นไดวาครใูนโรงเรียนโสตศึกษา มีภาระงานคอนขางมาก (อรุณ ชุมทอง, 2548, หนา 19-20 )  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูบริหารจําเปนตองตระหนักถึงบทบาทและภาระงานการบริหาร
ท่ัวไปท่ีจําเปนตองมีการประชาสัมพันธใหครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาทราบนโยบาย
การศึกษา ใหมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงหองเรียน และอาคารเรียนบางสวน 
จัดระบบการดูแลนักเรียนและกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก สนับสนุนการสรางสื่อ 
และนวัตกรรมใหสอดคลองตอการจัดการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของครู       
ท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานหารศึกษาพิเศษ เพ่ือศึกษา
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แนวทางในการพัฒนาการบริหารท่ัวไป ใหสามารถดําเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแกเด็ก
หูหนวกเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2 .เพ่ือศึกษาการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

1.3 ขอคําถามของการวิจัย 
 1. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับใด 
 2. การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีการบริหารงานท่ีดี
อยูในระดับใด 
 3. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับใด 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 ปจจัยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน อยางนอย 1 ตัว สงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียน
โสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของในบทท่ี 2 ของการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ี
สงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”ผูวิจัยไดนํามาใช
เปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
                        ตัวแปรตน                  ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)        (dependent Variables) 

          การมีสวนรวม*  (Xtot)          การบริหารท่ัวไป**  (Y) 
1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (X1) 
2.การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) 
3.การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)  
 4.การมีสวนรวมในการประเมิน (X4) 

 

1.งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
2.งานสัมพันธชุมชน  
3.งานอาคารสถานท่ี  
4.งานกิจการนักเรยีน  
5.งานประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ท่ีมา* John M. Cohen & Norman T. Uphoff1977 อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553,หนา 9) 
**พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  
 1. ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2. ทําใหทราบถึงการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 3. ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 4. สามารถนําแนวทางในการบริหารท่ัวไป การบริหารงานดานอ่ืนๆ และการมีสวนรวมของครู
ในโรงเรียนโสตศึกษา มาพัฒนาองคกรใหไปสูมาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  researth) โดยใชบุคลากรทาง
การศึกษาประกอบดวย ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารการบริหารท่ัวไป และครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูใหขอมูล โดยใชการมีสวนรวมเปนตัวแปรตนและการบริหารท่ัวไปเปนตัวแปรตาม 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 21 โรงเรียน 
จํานวนท้ังสิ้น 536 คน ขอมูลสารสนเทศสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ออนไลน). 
  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 19 
โรงเรียน ผูใหขอมูลคือคือบุคคลากรทางการศึกษา ปรกอบดวย ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารการบริหารท่ัวไป          
และคร ูไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน จํานวน 230 คน 
 3. ขอบเขตดานเวลา  

 ไดแก ระยะเวลาจํานวน 10 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 -31 กรกฎาคม พ.ศ.2558        
4. ขอบเขตดานตัวแปร   

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการมีสวนรวมเปนตัวแปรตนของการวิจัย และการบริหารท่ัวไป ซ่ึงมีขอบเขต
ดานเนื้อหา ดังนี ้
  1) ตัวแปรตนของการวิจัยคือ “การมีสวนรวม”ไดแก (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ             
(2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (4) การมีสวนรวมในการประเมินจาก
องคประกอบการมีสวนรวมของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (John M. Cohen & Norman T. Uphoff) 
  2) ตัวแปรตามของการวิจัยคือ“การบริหารท่ัวไป” ไดแก (1) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      
(2) งานสัมพันธชุมชน (3) งานอาคารสถานท่ี (4) งานกิจการนักเรียน และ (5) งานประชาสัมพันธจากขอบขายใน
การบริหารท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และนานาทัศนะจากนักวิชาการ ผูวิจัย และผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงานสถานศึกษาตาง ท่ีสอดคลองกับบริบทของการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
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 การมีสวนรวม หมายถึง การใหครูไดเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอนท้ังทางตรงและทางออมโดย
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม และความเปนธรรม เพ่ือใหองคกรเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถดําเนินงานไดบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย 
  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีครูไดรวมประชุมรับทราบขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานนโยบาย เพ่ือรวมกันตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และเพ่ือเลือกวิธีประเมินผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด 
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีครูมีสวนรวมในการแกไขปญหาของโรงเรียนยินดี
รับผิดชอบในงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี บุคลากรครูรวมมือกันทํางานดวยความสามัคคีใน
หมูคณะ 
 การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตรงกับความสามารถของตน
มีสวนสําคัญสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุนใหครไูดพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูมีความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ี และมีความภาคภูมิใจท่ีไดอยูในองคกร 
 การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีครูไดรวมกันติดตามผลการดําเนินงานงาน
ของโรงเรียน โดยเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวบรวมปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคในการดําเนินงานงาน สรุปประเมินคุณคาผลการดําเนินงานงานและ เสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหาการดําเนินงาน  
 การบริหารท่ัวไป หมายถึง กระบวนการบริหารงานท่ีมีการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน     
และประเ มินผลงาน ท่ี มุ ง พัฒนาโรงเรียนให ใชนวัตกรรม  และเทคโนโลยีอย าง เหมาะสม                
ชวยประสานงานเผยแพรขาวสาร สนับสนุน สงเสริมและอํานวยการ ใหบุคลากรท้ังในโรงเรียน             
และนอกโรงเรียน ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา      
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ประกอบดวย 
 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง  การบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีพรอมใหใช
บริการอยูเสมอ สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสรางสื่อท้ังแบบท่ีเปนอุปกรณไอทีและการจัดทํา
เอกสารหนังสือเพ่ือใชในการเรียนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนกระบวนการ  
 งานสัมพันธชุมชน หมายถึง งานเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษางาน  ใหบริการ
สาธารณะ การประสานงานกับบุคลากรนอกองคกร และประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางเครือขาย
ในการทํางานรวมกัน  เปนการระดมทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสิน และการระดมทรัพยากรบุคคลเพ่ือ     
การสนับสนุนพัฒนางานของโรงเรียน 
 งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การกําหนดแผนใชอาคารสถานท่ี การสรางอาคารเพ่ือใช
ประโยชนในการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม มีการปรับปรุงบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบ และภายใน
สถานศึกษา ใหสะอาดสวยงามปลอดภัย พรอมใชงานอยูเสมอ สรุปรายงานการประเมินผลงานการใชอาคาร
สถานท่ี 
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 งานกิจการนักเรียน หมายถึง การดูแลนักเรียน ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาหางไกล
ดวยการ บริการจัดท่ีพักใหนักเรียนประจํา มีระบบควบคุมใหนักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี ดูแลความ
ประพฤตินักเรียนอยางเขมแข็ง จัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง มีสวัสดิการดาน
สุขภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ีมีจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน สงเสริมการเลนกีฬาตอบสนอง
ตอความสนใจของนักเรียน 
 งานประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการใชสื่อท่ีหลากหลายเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทําใหบุคคลากรในองคกรทราบขาวสารทันตอเหตุการณ 
และบุคลากรนอกองคกรตางๆ เขาใจรับทราบขอมูลในเชิงบวก สงผลใหชุมชนรอบดานยินดีสนับสนุนให
ความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน งานประชาสัมพันธถือเปนหนาที่ของครูทุกคนในการทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 
 ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูท่ีรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอน บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ผูชวยผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการดานการบริหารท่ัวไป หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งมอบหมาย
งานใหดูแลบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
 ครู หมายถึง ผูท่ีมีการไดยินซ่ึงเปนขาราชการครู/พนักงานราชการครูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสอนใน
โรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ี
บกพรองทางการไดยินสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 โรงเรียนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษท่ี
กระจายอยูท่ัวประเทศ มีท้ังหมด 21 แหง เปนโรงเรียนเฉพาะความพิการจัด การศึกษาใหแกเด็กหูตึง และเด็ก
หูหนวก (DEAF) จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย          
เปนโรงเรียนประจํา รับท้ังนักเรียนท้ังประจํา และไป-กลับ เด็กหูหนวกมีภาษาและวัฒนธรรมเปนของ
ตนเอง จึงใชภาษามือสื่อสารเปนภาษาหลัก ครูท่ีสอนเด็กหูหนวกจําเปนตองมีความสามารถในการใชภาษามือ
อยูในระดับดี 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอผลตอการบริหารท่ัวไปสังกัดสํานัก-
บริหารงานการศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดในประเด็นสําคัญดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป 
 2.3 การบริหารท่ัวไปกับโรงเรียนโสตศึกษา 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
 อารนสไตน (Aronstein, 1969, pp. 219-224, อางถึงใน ทรงพล เจริญคํา, 2555, หนา 24) 
กลาววา การมีสวนรวมท่ีมี“คุณภาพ”ผูเขาไปมีสวนรวมจะตองมีอํานาจและการควบคุมอยางแทจริงในอันท่ีจะ
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหบังเกิดผลข้ึนมา มิใชเพียงแตเขาไปมีสวนรวมโดยไมไดทําอะไรเลย
 ดูจลา (Dougiah, 1970, อางถึงใน นฤมล พอดี, 2549, หนา 15) กลาววา การมีสวนรวม เปนคําท่ีมี 
ความหมายกวางและใชบริบทท่ีแตกตางกัน นักการศึกษาใชคํานี้ในการอางอิงถึงการมีสวนรวมใน
เหตุการณ กิจกรรม หรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตรใชคํานี้ 
ในความหมายของการเขารวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เชน การออกเสียงเลือกตั้ง นักสังคม
วิทยาใชคํานี้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคลอ่ืน สวนกลุมอ่ืนๆ ใชคํานี้ในความหมายของ    
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977, pp. 7-9, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553, หนา 9)  
กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีผูมีสวนรวมตองมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการ  4 กระบวนการ 
คือ 1) มีสวนในกระบวนการตัดสินใจ 2) มีสวนในการดําเนินงาน 3) มีสวนรวมในการแบงผลประโยชน 
และ 4) มีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ โดยมีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญในการ มีสวนรวม     
คือ ประชาชนทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ีรัฐ และบุคคลภายนอก 
 องคการอนามัยโลก และยูนิเซฟ (WHO and UNICEF, 1978, p. 11, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย
, 2553,หนา 9) กลาววา การมีสวนรวมทําใหเกิดกระบวนการและโครงสรางท่ีทําใหประชาชนแสดงถึง
ความตองการของตน เขารวมในการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยประชาชน มีอํานาจใน
การตัดสินใจเอง 
 สหประชาชาติ (United Nation, 1981, p. 5) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การสรางโอกาสให
สมาชิก ทุกคนของชุมชน และสมาชิกในสังคมท่ีกวางกวา สามารถเขามามีสวนรวมชวยเหลือ และเขามา
มีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมท้ังมีสวนไดรับประโยชนจากผลของการพัฒนา
อยางเทาเทียมกัน 
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 นฤมล พอดี (2549, หนา 16) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีสมาชิกไดมีสวนในกิจกรรมท่ี
ผูบริหารบุคคลากรในองคกรและสมาชิกของกลุมรวมกันคิดรวมกันปฏิบัติและรวมกันประเมินผลเพ่ือให
งานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายโดยประการสําคัญของการมีสวนรวมคือการเปดโอกาสใหประชาชน
และบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรมากท่ีสุดไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 
 เบญจรงค แสงสุกวาว (2551, หนา15) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีบุคคลไดมีโอกาสเขาไป 
มีสวนรวม แสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งท่ีเห็นพองตองกันในองคการ รวมกันพิจารณากําหนด
ปญหา รวมตัดสินใจแกปญหาตางๆ และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโดยใชความคิดสรางสรรค    
และความชํานาญรวมกัน ซ่ึงบุคคล และคณะบุคคลมีความเก่ียวของกัน จนเกิดความผูกพันตอสมาชิก
และองคการ เพ่ือใหเกิดผลท้ังตนเองและหนวยงาน/องคการ แลวรวมกันลงมือปฏิบัติ แบงปน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการกระทํารวมกัน 
 อรทัย กกผล (2552, หนา 17) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมในการกําหนดกฎเกณฑ 
นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง โดยอยูบนพ้ืนฐานท่ีมี
อิสระทางความคิด มีความรู มีความสามารถในการกระทํา และเต็มใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมนั้นๆ  
 ทวิท รโหฐาน (2552, หนา 6) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหครใูนสถานศึกษามี 
สวนเก่ียวของในการตัดสินใจมีสวนรวมในการปฏิบัติการการมีสวนรวมในผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 
และการมีสวนรวมในการประเมินผล  
 ปกรณ ศรีตนทิพย (2553, หนา 9) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีใหผูปฏิบัติงานหรือ 
ผูเก่ียวของในองคกรไดเขามามีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น กําหนดเปาหมาย และตัดสินใจในการทํางาน
และจะทําใหผูปฏิบัติงานหรือผูเก่ียวของมีความรูสึกผูกพันกับองคกร 
 รัชนิดา นิลมณี (2554, หนา 33) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การใหบุคคลทุกระดับท่ีมีสวน 
เก่ียวของในงานกิจกรรมนั้น  ๆเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนท้ังในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัต ิ
และรวมประเมินผล ในกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง โดยมีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอการมีสวนรวม ไมวา
จะเปนอายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายได รวมท้ังความรูและทัศนะของบุคคลท่ี
มีตอกิจกรรมนั้นๆ ก็มีผลตอการมีสวนรวมดวย เปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะเปนบุคคล หรือกลุม
บุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะเปนทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการรวม
รับรู รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็นรวมทําในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอตนเองหรือสวนรวม 
 สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การใหครูไดเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอนท้ังทางตรง และทางออม
โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และความเปนธรรม เพ่ือใหองคกรเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานได
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 
 2.1.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
 จินตนา สุจจานันท (2549: 48-49) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการ 
ดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาหรือแกปญหา 
ของชุมชน โดยใหสมาชิกเขามารวมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแกปญหาของชุมชน และยังให
ความสําคัญของการมีสวนรวม และประเภทของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้   
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  1.ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากข้ึน เนื่องจากเปนโครงการท่ีตรงกับปญหาและความตองการ
ของประชาชน 
  2.ประชาชนมีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากข้ึน 
  3.การดําเนินงานของโครงการไดรับความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน 
  4.โครงการใหประโยชนแกประชาชนมากข้ึน มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนามากข้ึน 
  5.ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวม เกิดผลดี เปนประโยชนตอการบริหาร 
จัดการเชิงกลยุทธหลายประการ ดังนี ้
  1. การมีสวนรวมเปนการระดมสรรพกําลังทรัพยากรมนุษย สามารถนําเอาประสบการณ
ความรู และทักษะของแตละคนมาใชในการวางแผนทําใหไดแผนงานท่ีดี สมบูรณข้ึน และนําไปฏิบัติ    
จะประสบผลสําเร็จไดดีข้ึน 
   2. การมีสวนรวมทําใหคุณภาพในการตัดสินใจสูงข้ึน และทําใหไดแผนงานท่ีเกิดจากหลายๆ 
ทัศนะท่ีหลากหลาย 
  3. การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ทําใหเกิด พันธะสัญญา 
พรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ตลอดจนชวยใหเกิดการสนับสนุนในการนําไปปฏิบัติ และมีสวนรวมรับผิดชอบใน
ผลลัพธ 
  4. การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเปนมรรควิธีหนึ่ง ในการพัฒนา หรือเปนการ
สรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในทีมงาน และสรางความเปนน้ําหนึ่ง           
ใจเดียวกันในหนวยงาน 
  5. การมีสวนรวมในการบริหารเปดโอกาสใหแตละบุคคล กลุมบุคคลเพ่ิมพูนประสบการณ
ในวิชาชีพ และเสาะแสวงหาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของตน 
  6. การมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจ เปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญสําหรับ
สถานศึกษา ท่ีจะลดการตอตานและปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  
  7. การมีสวนรวมถือวาเปนความชอบธรรม หรือเปนสิทธิของผูรวมงานทุกคน 
 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 213-214, อางถึงใน ทิพยรัตน ชมภูแสง, 2550, 
หนา 48) ไดแบง ความสําคัญของการมีสวนรวมออกเปน 4 ชนิดดังนี้ 
  1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decisios making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การริเริ่ม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
  2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (impiementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 
  3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) เปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน
ทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
  4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaiuation)  
 สิริลักษณ แพรพรม (2550, หนา 11) กลาววา ความสําคัญของการมีสวนรวมคือ ประสิทธิภาพ     
การทํางาน และขวัญกําลังใจสูงข้ึน ลดความสูญเสียและการขาดงานนอยลง อีกท้ังการบริหารแบบ      
มีสวนรวมใชไดดีกับองคกรและพนักงานทุกประเภท 
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 จํานงศ แกวเนื้อออน (2552, หนา 11) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวม ไววา การมีสวน 
รวมของประชาชนเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคน ท่ีเราเคารพใหการยอมรับและยกยอง 
โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงชีวิตของตนเอง การพัฒนา
เปนงานท่ีตองเก่ียวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก จําเปนตองใหคนหมูมาก ไดมีสิทธิ์ มีเสียงในการ
แสดงออก กลยุทธท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลถึงกลุมประชาชน ผูดอยโอกาส 
และยากจน และในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนท่ีไดเปรียบมีโอกาสมากข้ึน จึงจําเปนตองปรับปรุง 
ในการพัฒนาใหม โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากข้ึน ประสบการณท่ีผานมาไดพบวา  
มีโครงการจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จ โดยอาศัยวิธีการมีสวนรวมในรูปแบบการรวมกลุม    
และการจัดตั้งองคกรประชาชน ในขณะเดียวกันมีตัวอยางโครงการท่ีลมเหลวเปนจํานวนมากเนื่องจาก
ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน เปนเรื่องของการปฏิบัติการเปนกลุม 
หรือของกลุมอันเปนผลมาจากความรูสึกผูกพันของสมาชิกแตละคน ท่ีเขามารวมเพ่ือพิทักษประโยชน
ของเขา และในขณะเดียวกัน ก็ใหประโยชนตอสวนรวมดวย การมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน การมีสวนรวม    
ของประชาชน เปนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเขามามีสวนรวมมากเทาใด ยิ่งแสดงวา
ประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งข้ึนประชาชนยอมรูดีวาตนเองกําลังตองการอะไร 
และอยากจะแกปญหาอยางไร ถาใหโอกาสแกประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนายอมชวย
ใหโครงการตางๆ ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชนไดดีกวา 
 สรุปวา ความสําคัญของการมีสวนรวม หมายถึง การสงเสริมใหคนในองคกรมีความรับผิดชอบ 
ท่ีสูงข้ึน ไดระดมแรงกาย ระดมกําลังสมองและทรัพยากรบุคคล เพ่ือทําใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจ
อยางมีคุณภาพ รวมกันวางแผนการทํางานในการรวมมือดําเนินงานอยางเต็มใจ รวมกันประเมินผลท่ีได
จากการทํางาน บุคลากรในองคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพิทักษผลประโยชนในองคกร และผลประโยชนของ
ตนเอง พัฒนามนุษยสัมพันธในองคกร สงผลใหมีขวัญและกําลังใจ การทําใหบุคลากรมีสวนรวมมาก จะสงผล
ใหองคกรมีประสิทธิภาพมาก การดําเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด 
 2.1.3 ประเภทของการมีสวนรวม 
 จินตนา สุจจานันท (2549: 48-49) กลาววา ประเภทของการมีสวนรวมของประชาชนไวเปน 
2 ประเภท ดังนี้ 
  1.การมีสวนรวมท่ีแทจริง (Genuine Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในโครงการตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มตั้งแตรวมศึกษาปญหาและความตองการ รวมหา
วิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและแผนงาน รวมตัดสินใจการใชทรัพยากร ท่ีมีอยูและรวมปฏิบัติตาม
แผนท่ีกําหนดไว และรวมประเมินผลโครงการ 
  2.การมีสวนรวมท่ีไมแทจริง (Nongenuine Participation) เปนการมีสวนรวมเพียงบางสวน 
โดยเฉพาะเขารวมในการปฏิบัติตามโครงการท่ีไดมีการกําหนดไวแลว เชน การเขาเปนสมาชิก หรือการรวม
เสียสละแรงงาน ซ่ึงนอกจากการแบงการมีสวนรวมออกเปนประเภทท่ีมีสวนรวมอยางแทจริง และไมแทจริงยัง
ไดมีการแบงระดับการมีสวนรวม ออกเปน 7 ระดับ ดังนี้  
  ระดับท่ี 1 การถูกบังคับ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนท่ีเขารวมโครงการ เพราะถูกบังคับโดยไมมี
ทางหลีกเลีย่ง 
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  ระดับท่ี 2 การถูกหลอกลอ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนจะถูกลอใจดวยผลประโยชน
อาจเปนในรูปของคาจางแรงงานหรือความสะดวกสบายบางอยาง แตเบื้องหลังจริงๆแลวเปนการหาเสียงของ
นักการเมืองท่ียื่นโครงการมาลอเทานั้น 
  ระดับท่ี 3 การถูกชักชวน การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนถูกชักชวนใหเขารวมโครงการท่ี
ถูกคิดและวางแผนจากทางราชการ แลวถึงชักชวนใหประชาชนรวมมือโดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
วาเปนโครงการท่ีดีขอใหประชาชนใหความรวมมือ 
  ระดับท่ี 4 การถูกสัมภาษณแลววางแผนให การมีสวนรวมลักษณะนี้ผูท่ีวางแผนโครงการจะ
สํารวจปญหาความตองการของประชาชนโดยการประชุม และสัมภาษณ แตการตัดสินใจวาปญหาคืออะไร
จะวางแผนแกปญหาอยางไร และปฏิบัติการอยางไรยังอยูท่ีการตัดสินใจของทางราชการ 
  ระดับท่ี 5 การมีโอกาสเสนอความคิดเห็น การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนเริ่มเขาไป                  
มีสวนรวมในการเสนอความเห็นท่ีเก่ียวกับการวางโครงการและการดําเนินการตามโครงการ แตตัดการสินใจยัง
เปนของสวนราชการ 
  ระดับท่ี 6 การมีโอกาสเสนอโครงการ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนมีโอกาสเสนอ 
โครงการราชการกับประชาชนจะมีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจวา
ปญหาของตนคืออะไรจะแกไขไดอยางไร วิธีใดดีท่ีสุด จนกระท่ังมีสิทธิเสนอโครงการและเขารวมปฏิบัติ
ในโครงการ 
  ระดับท่ี 7 การมีโอกาสตัดสินใจ การมีสวนรวมลักษณะนี้ประชาชนจะเปนผูตัดสินใจทุกเรื่อง
ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินโครงการ 
 ฉัฏฐมณฑน ฟกแยม (2550, หนา 13) กลาววา การมีสวนรวมแบงออกเปน 2 ทฤษฎีใหญ  ๆ คือทฤษฎี
ความเปนผูแทน (Representative) ทฤษฎีนี้เนนการเปนตัวแทนของผูนําและถือวาการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
หรือถอดถอนผูนําเปนเครื่องหมายของการท่ีจะใหเปนหลักประกันกับ การบริหารงานท่ีดี อยางไรก็ตาม
ทฤษฎีนี้ เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบันเพ่ือเปนเครื่องมือในการใหผูตามเขามามีสวนรวมเทานั้นเชน
การเลือกตั้งท่ัวไป การเลือกตั้งโดยคะแนนลับและการประชุมปรึกษาหารือประจําปจะเห็นไดวา การมีสวนรวม
ตามนัยของทฤษฎีนี้มิไดเปดโอกาสใหผูตามไดเขามามีสวนในการตัดสินใจขององคการอยางแทจริง ผูท่ีมี
สวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจ ไดแก บรรดาผูนําตางๆ ท่ีเสนอตัวเขามาสมัครรับเลือกต้ัง สวนผู
ตามนั้นเปนเพียงไมประดับเทานั้น ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบ มีสวนรวม (Participatory Democracy) ตามแนวคิด
ของทฤษฎีนี้ การมีสวนรวมไมเฉพาะวัตถุประสงคเพียงแตเขาไปพิจารณาเลือกต้ัง หรือถอดถอนผูนําเทานั้น   
แตยังรวมไปถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบายยิ่งกวานั้นทฤษฎีนี้ยังมองการมี
สวนรวมเปนการใหคําปรึกษา และพัฒนาการกระทําทางการเมือง และการกระทําทางสังคมใหเด็กมี
ความรับผิดชอบนั้นคือการไมยอมใหมีสวนรวม ถือวาเปนการคุกคามเสรีภาพของผูตาม 
 บรายอัน และไวท (Bryant and White) (อางถึงในรัชนิดา นิลมณี, 2554, หนา 25–27) กลาววา การบรหิาร 
แบบมีสวนรวม (Participation Administration) เปนการเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  1. ระดับแนวราบ เปนการมีสวนรวมไมจริงจงั 
  2. การมีสวนรวมแนวดิ่ง เปนการมีสวนรวมกับผูท่ีมีอํานาจมากกวา มีผลประโยชนมากกวา
  3. การมีสวนรวมแนวดิ่งและแนวนอน 
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  4. การมีสวนรวมท่ีมีสวนเก่ียวของกับการเขาไปมีอํานาจและควบคุม ซ่ึงแบงการมีสวนรวมไว    
8 ประการดังนี้ 
   4.1 กุศโลบาย (Manipulation) เปนการเขามาเพ่ือประชาสัมพันธตนเอง ไมไดมุงหวัง 
การมีสวนรวม นักวิชาการบางทานใชคําวาข้ันจัดฉาก เปนการเขามามีบทบาท ในกิจกรรมโดยมิได
มุงหวังเขามามีสวนรวมในการบริหาร แตแฝงพฤติกรรมไวเพียง เพ่ือตองการแสดงหรืออวดตนเองใหคน
อ่ืนสนใจหรือรูจักเทานั้น   
   4.2 การรักษา (Therpy) หรือบํารุงรักษา มีลักษณะเชนเดียวกับกุศโลบาย แตเปนการเขามา 
มีสวนรวมเพ่ือใหทุกคนอยูรวมกัน และมีพฤติกรรมตามท่ีผูนําตองการเทานั้น หรือสําหรับผูใตบังคับบัญชา
ท่ีปฺฏิบัติการ เปนการเขามามีสวนรวมเพ่ือ การเขาไปนั่งฟงคําสั่ง และนโยบาย แลวปฏิบัติตามโดยไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจใดๆ 
   4.3 การบอกกลาว (Informing) หรือข้ันแจงขาวสาร เปนการท่ีผูนําใหผูตาม เขามามี 
สวนรวมเพียงเล็กนอย เปนการท่ีผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีสวนรวมในการบริหารงานเพียงเล็กนอยคลาย
กับเม่ือมีการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูพูด เพ่ือแจงนโยบายวิธีการดําเนินงานเปาหมาย และขอมูล
อ่ืนๆเปนสวนใหญเพียงผูเดียว และจะเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอสงสัยในตอนทายแลวจึงปด
ประชุม ซ่ึงผูบริหารมีบทบาทเปนเหมือนพนักงานประชาสัมพันธเทานั้น ครู และผูมีสวนรวมไมมีโอกาส
สนทนาสื่อสารสองทางเต็มข้ัน 
   4.4 การใหคําปรึกษา (Consultaion) การท่ีผูนําใหผูตามคอยพิจารณาถึงขอคิดเห็นตาง 
แตไมไดบังคับใหผูนําตองทําตามการมีสวนรวมของผูตาม ลักษณะนี้เหมือนการนิเทศงานของผู
บริหารงาน หรือผูรวมงานไดมีโอกาสตรวจเยี่ยม สวนผูปฏิบัติงานไดแสดงความเห็นท่ีผูบริหารเปนผูรับ
ฟงความคิดเห็นอยางแทจริง แตผูบริหารจะปฏิบัติตามความคิดเห็นนั้นหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง  
   4.5 การปลอบโยน (Placation) มีลักษณะเหมือนกับการเห็นอกเห็นใจคลอยตาม แตในใจนั้น 
ไมไดมีการทําใดๆท่ีคลอยตาม อาจเปนเพราะวาแนวความคิดของผูตามนั้นไมตรงกับแนวความคิดของ
ผูบริหารก็ได  
   4.6 การเปนหุนสวน (Partnership) หมายถึง การมีสวนรวมนั้นจะมีลักษณะการรวมกัน 
คิด รวมกันทํา และรวมกันตัดสินใจมากข้ึน ลักษณะนี้เปนการดําเนินกิจกรรมของหางหุนสวน 
   4.7 การมอบอํานาจ (Delegated Power) เปนการท่ีผูนํามอบอํานาจ ใหผูตามปฏิบัติแทน ซ่ึงเปนการ 
เขามามีบทบาทในกิจกรรมของผูตามมากข้ึน เพราะผูท่ีไดรับมอบอํานาจมีอํานาจในการตัดสินใจเทียบเทา       
ผูมอบอํานาจทุกประการ มีอิสระในการใชความสามารถเต็มท่ี แสดงใหเห็นวาผูบริหารไววางใจ เปนการ
เปดโอกาสในการบริหารมากข้ึน 
   4.8 อํานาจ และการควบคุม (Power and Control) คือการท่ีผูนําใชอํานาจ และควบคุมผูตาม 
ใหผูตามเขามามีสวนรวมและกําหนดบทบาทหนาท่ีอยางแทจริง บางทานเรียกข้ันนี้วาควบคุม (Citizen 
and Control) สวนมากข้ันนี้ ผูตามตองอยูในองคกรนี้มานาน หรือมีสวนไดสวนเสีย ใหคุณ ใหโทษแก
องคกร และไดรับความไววางใจจากคนในองคกรและผูบริหารวามีบุคคลผูนี้ มีความสามารถ มีวิสัยทัศน 
และรักองคกรอยางแทจริง 
 ระดับท่ี 1 จากขอท่ี 4.1 ถึงขอ 4.2 รวมเรียกวาเปนข้ันการมีสวนรวมเทียม หรือไมมีสวนรวม  
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ยังไมมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง ระดับท่ี 2 ขอท่ี 4.3 ถึงขอ 4.5 รวมเรียกวาขนการมีสวนรวมพอเปนพิธ ี
หรือการมีสวนรวมบางสวน หมายถึงเปดโอกาสใหมีสวนรวมไดในบางสวนบางเรื่องเทานั้น เพราะบางสวน  
ผูมีอํานาจสงวนไวแตยังดีกวาข้ันท่ี 4.1และ 4.2 ระดับท่ี 3 ขอท่ี 4.6 ถึงขอ 4.8 รวมเรียกวาระดับท่ีมีอํานาจ 
ซ่ึงเปนระดับท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจมากโดยพัฒนาจากระดับท่ี 2 มีอํานาจในการตัดสินใจ หรือผาน
ตัวแทน 
 เบญจรงค แสงสุกวาว (2551, หนา 24) กลาววา ลักษณะการมีสวนรวมนั้นพิจารณาไดหลาย 
รูปแบบ แตลักษณะโดยรวม ไดแก มีลักษณะการมีสวนรวมการวางแผน การตัดสินใจ มีสวนรวมในการจัดองคการ 
การปฏิบัติหรือการดําเนินงาน การบริหาร การสื่อสาร และการประเมินผล ซ่ึงอาจเปนการมีสวนรวม
โดยตรงหรือมีสวนรวมทางออม ท้ังในระดับของการมีสวนรวมเพียงบางสวน และมีสวนรวมทั้งหมด 
โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําแนวคิดลักษณะการมีสวนรวมเหลานี้ไปประยุกตใชใน
การจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดประสงคท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สุภาพ อุตตะวิใจ (2553, หนา19) กลาววา รูปแบบของการมีสวนรวมนั้นจะเกิดจากผลกระทบของ 
 บุคคล สังคมชุมชน ทองถ่ิน และโรงเรียน ซ่ึงจะเปนการแลกเปลี่ยนปจจัยพ้ืนฐาน และมอบประโยชนแกกัน
ตามท่ีตองการ จึงพิจารณาการมีสวนรวมใน 2 รูปแบบ คือ 
  1. การมีสวนรวมในเชิงกระบวนการ จะมีข้ันตอนในการรวมกันปฏิบัติภารกิจดังนี้ 
      1.1 การวางแผน (Plan)  
      1.2 การปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตามแผน (Implementation)  
   1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Evaluation)  
   1.4 การปรับปรุงแกไขและพัฒนา (Improvement)  
  2. การมีสวนรวมในเชิงปริมาณ หรือระดับของการมีสวนรวม โดยจะเริ่มจากนอยไปหามากดังนี้  
   2.1 การเปนผูใหการสนับสนุน 
   2.2 การเปนท่ีปรึกษา 
   2.3 การมีสวนรวมครั้งเดียว 
   2.4 การมีสวนรวมบางโอกาส 
   2.5 การเปนผูรวมงาน 
   2.6 การเปนผูนํา 
 ซ่ึงในสภาพความเปนจริงท้ัง 2 รูปแบบอาจจะเกิดข้ึนพรอมๆ กันหรือตอเนื่องกันก็ได 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมมีหลายประเภท แบงตามกระบวนการ คือการมีสวนรวมแทจริง และการมีสวนรวม 
ไมแทจริง แบงตามสถานะคือ การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรท่ีสามารถเขามามีสวนรวมดวยอยางเต็มท่ี                   
และการมีสวนรวมบุคคลากรนอกองคกรท่ีเขามาใหการสนับสนุนตามวาระและโอกาส แบงตามระดับ
อํานาจคือ ในฐานะผูบริหารจะเปนผูเปดโอกาสอํานวยการใหมีสวนรวมตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผูมีสวนรวมและเนื้องาน ในฐานะผูบังคับบัญชาและในฐานะผูปฏิบัติการ แบงตามลักษณะของ
ผลประโยชนคือ เปนผูใหบริการและผูรับบริการ 
 2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางาน      
คือผลประโยชน ผลประโยชนของครูในสถานศึกษานอกจากเงินเดือน การเลื่อนข้ันกรณีพิเศษแลวยัง
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เสริมความม่ันคงดานสวัสดิการ ท่ีอยูอาศัย อาหารการดํารงชีพท่ีอยู การพัฒนาวิชาชีพความกาวหนา
ทางตําแหนง วิทยฐานะ 
 เฟรดเดอรริก ดับบิว เทเลอร (Frederic W. Tayior, 1903, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา14)  
กลาววา ปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพนั้น สามารถแกไขไดดวยการออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจ
เสียใหม โดยวางแผนแบงงานแบงหนาท่ีใหชัดเจน เขาเชื่อวาเงินเปนปจจัยจูงใจท่ีสําคัญ คนงานท่ีทํางาน
เกินมาตรฐานท่ีกําหนดจะไดคาตอบแทนพิเศษเพ่ิมข้ึนจากคาจางปกติตามจํานวนผลงานท่ีทําไดเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงหลักการนี้มีผูนํามาประยุกตใชกันมาก แตมีขอวิจารณกันวา การใหความสําคัญกับสิ่งจูงใจที่เปนตัว
เงินเปนการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจมากกวาทางดานสังคมไมคํานึงถึงความเครียดอันเกิดจาก
ความตองการดานสังคมไมไดรับการตอบสนอง นอกจากนั้นการแบงงานกันทําไมไดหมายความวาจะทํา
ใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไมไดทําใหคนงานมีขวัญกําลังใจดีไมไดทําใหองคกรมีประสิทธิภาพเสมอไป    
แตอาจทําใหงานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพึงพอใจ เบื่องาน คุณภาพการทํางานต่ํา 
ขาดงาน และลาออกจากงาน 
  สัมมา รธนิธย (2556, หนา 52-53) กลาววา ผลประโยชนของคนทํางานหมายถึงผลประโยชน 
ท่ีมาในรูปแบบขวัญและกําลังใจในการทํางาน การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผูจูงใจ
ตองการ โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ หลักการในการจูงใจประกอบดวย 
  1. ความพยายามในการคนหาความตองการท่ีแทจริงในองคกร 
  2. การดําเนินการเนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ 
  3. ยึดม่ันในหลักการของความยุติธรรม เสมอภาค ใครทําดีตองไดด ี
 การจูงใจดวยสิ่งตอบแทน แบงออกเปนสามประเภทดังตอไปนี้ 
  1. การจูงใจดวยสิ่งตอบแทนในรูปเงิน ไดแกเงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงการทํางาน 
  2. รางวัลตอบแทนท่ีไมใชเงิน ไดแก รางวัลท่ีเปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาส
ความรูและความสามารถ การสงเสริมกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอ
องคกร 
  3. รางวัลตอบแทนท่ีตีคาเปนตัวเงินไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนงประโยชน
และบริการตางๆ ในการบํารุงขวัญหรือสรางกําลังใจ  
 ในการทํางานของผูรวมงาน สิ่งท่ีจะตองพิจารณาประกอบดวย 
  1. ตองมีรายไดเพียงพอตอคาครองชีพ ไมมีหนี้สิน ถารายไดไมพอก็ยากท่ีจะมีขวัญดี 
  2. สวัสดิการ ใหมีสิทธิพิเศษ ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เชน มีโอกาสไปฝกอบรม  
  3. ความภูมิใจในองคกร ชื่อเสียงองคกร บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางาน มีความผูกพัน        
กับองคกรท่ีจะดําเนินการตอไป  
 คลินตัน (Clinton, 2006, อางถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550 หนา 221) กลาววา บุคลากร ท่ีไดรับ 
การอบรมเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน จะมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรท่ีไมไดรับ
การพัฒนาทักษะ 
 สรุปไดวา ถาตองการกระตุนใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมใหมากท่ีสุดตองมีแรงจูงใจดานผลประโยชน          
ซ่ึงมีสองรูปแบบคือการไดรับวัตถุ เงินคาจาง และการไดรับความภาคภูมิใจในการทํางานโดยผูบริหาร
ตองคนหาความตองการท่ีแทจริงในองคกรกอนวาบุคลากรตองการสิ่งใดแลวดําเนินการในเชิงบวก เพ่ิม
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ขวัญ และกําลังใจใหแกบุคลากรในองคกร โดยยึดม่ันในหลักความยุติธรรม และความเสมอภาค 
พยายามทําใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอองคกร 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธท่ีด ี
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 296-297) กลาววา มนุษยสัมพันธท่ีดีจะเปนสวนหนึ่งในการสราง 
ความรวมมือ การสรางความรวมมือคือการทําใหผูรวมงานรวมมือกันทํางาน ถาทุกคนรวมมือกันทํางาน
ทุกอยางจะดําเนินไปโดยไมตองมีการควบคุมดูแลมากนัก ความรวมมือเกิดจากความพอใจ ดังนั้น 
ผูบริหารควรสรางความพอใจใหเกิดกับผูรวมงานโดย สรางความเปนมิตร ใหทํางานเปนกลุม บรรจุคน
ใหเหมาะสมกับงาน ระบุอํานาจหนาท่ีชัดเจน การมีระบบติดตอสื่อสารท่ีดี นโยบาย วัตถุประสงค 
วิธีการดําเนินงานท่ีดี มีเหตุผล และสามารถปฏิบัติตามได มีระบบการควบคุมท่ีดี ผูบริหารใหการ
สนับสนุนเพ่ือนรวมงาน โดย ใหความชวยเหลือในการทํางาน สนองความตองการใหรวมในการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ยังมีการใหขวัญและกําลังใจซ่ึงนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความรวมมือ เพราะคนท่ีมี
ขวัญและกําลังใจ ดียอมมีสภาพจิตท่ีเปนสุข พรอมท่ีจะใหความรวมมือในการทํางาน ซ่ึงขวัญหมายถึง 
ภาวะทางจิตท่ีแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ท้ังท่ีนาพึงปารถนา และไมพึงปารถนา เชนมีความสุข มีชีวิตชีวา
มีความกระตือรือรน หรือมีความเบื่อหนาย ขวัญของบุคคลในองคกรมีสวนทําใหบุคคลทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหบุคคลมีกําลังใจ มีความพรอม และมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางาน คนท่ีมีความ
รับผิดชอบ มีความฉลาด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคบวกกับมีขวัญและกําลังใจ ยอมทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนคนท่ีมีความสามารถมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แตไมมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ยอมทําใหการทํางานดอยประสิทธภิาพลง การสรางขวัญ และกําลังใจ 
  
 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการดําเนินงาน 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 149-152) กลาววา การบริหารงานในระดับตางๆ ทุกระดับตั้งแต 
เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจําวันของบุคคลหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคน และเงิน 
งบประมาณจาํนวนมาก ยอมมีกิจกรรม PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 
  1. การวางแผน (Plan) จะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจนเปาหมาย 
ท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศนพันธกิจขององคกร เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปใน
แนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร การวางแผนบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางาน
หรือเกณฑมาตรฐานตางๆ ไปพรอมกันดวย ขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานนี้จะชวยใหการวางแผนมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึน เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีระบุไว 
  2. การดําเนินงานตามแผน (Do) เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะ 
ปฏิบัติงาน ควรจะศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวของกอนและหากเปนงานประจํา
ท่ีเคยปฏิบัติอาจใชวิธีเรียนรู ศึกษา คนควาดวยตนเอง ทวาหากเปนงานใหมหรืองานใหญท่ีตองใช
บุคลากรจํานวนมาก อาจตองจัดใหมีการฝกอบรมกอนท่ีจะปฏิบัติจริง ท้ังนี้ในการดําเนินการตามแผนมี
ขอพึงปฏิบัติ ไดแก 1) สงเสริม สนับสนุน 2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ 3) สนับสนุนทรัพยากร การ
ปฏิบัติจะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอน ท่ีไดกําหนดไว อีกท้ังตองเก็บรวบรวมบันทึก
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานไวดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานตอไป 
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  3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวามีการปฏิบัติงาน 
ตามแผนหรือไม และมีปญหาระหวางการปฏิบัติงานอยางไรบาง ข้ันตอนนี้จึงมีความสําคัญ เนื่องจาก
มักจะเกิดปญหาแทรกซอนท่ีทําใหเกิดการดําเนินงานมีอุปสรรคท่ีไมเปนไปตามแผน กลาวคือมีอุปสรรค
ตอประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตามการตรวจสอบ การประเมินปญหา จึงตอง
กระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของการ
ดําเนินงานตอไป โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบประเมินผลไดแก 1) วางกรอบประเมิน 2) จัดหาหรือทํา
เครื่องมือ 3) เก็บขอมูล 4) วิเคราะหขอมูล 5) แปลความหมาย 6) ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะตองตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้นเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน  
  4. การปรับปรุง (Act) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบ 
แลว การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาปญหาท่ีแทจริงของปญหา 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม และการปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางาน
ท่ีตางไปจากเดิม เม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลท่ีไดจากการปรับปรุงจะชวย
ใหการวางแผนมีความสมบูรณ และมีคุณภาพ 1) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร2) วางแผนใน
ระยะตอไป 3) จัดทําขอมูลสารสนเทศ ดวยนัยวงจร PDCA ดังกลาวขางตน สามารถแสดงแผนภูมิของ
วงจร PDCA อันมีกระบวนการดําเนินงานครบท้ังสามดาน คือการพัฒนาคุณภาพการตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การบริหารงานในระดับตาง ๆ ทุกระดับตั้งแตเล็กสุดคือการ
ปฏิบัติงานประจําวันของบุคคลหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคน และเงินงบประมาณ
จํานวนมาก ยอมมีกิจกรรม PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการดําเนินกิจกรรมท่ีครบวงจรบางไมครบวงจร
บางแตกตางกันตามลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในแตละองคกรจะมีวงจร PDCA   
อยูหลายวง วงใหญสุดคือ วงท่ีมีวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรขององคกรเปนแผนงาน (P) แผนงานวงใหญสุด 
อาจครอบคลุมระยะเวลาตอเนื่องกันหลายปจึงจะบรรลุผล การผลักดันใหวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปรากฏเปนจริงไดจะตองปฏิบัติ (P) โดยนําแผนยุทธศาสตรมากําหนดเปนแผนปฏิบัติงาน
ประจําปของหนวยงานตาง ๆ ขององคกร แผนงานประจําปจะกอใหเกิดวงจร PDCA ของหนวยงานข้ึน
ใหม หากหนวยงานมีขนาดใหญ มีบุคลากรท่ีเก่ียวของมาก ก็จะตองแบงกระจายความรับผิดชอบไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดวงจร PDCA เพ่ิมข้ึนอีกหลายวง โดยมีความเชื่อมโยงและซอนกันอยู การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานท้ังหมดจะรวมกันเปน (D) ขององคกรนั้นซ่ึงองคกรจะตองทําการติดตามตรวจสอบ (C) และแกไข
ปรับปรุงจุดท่ีเปนปญหาหรืออาจตองปรับแผนใหมแตละป (A) เพ่ือใหวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร
ระยะยาวนั้นปรากฏเปนจริงและทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงครวมขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 สรุปไดวา กระบวนการ PDCA เปนกระบวนการสําคัญท่ีอยูในระบบงานทุกงานทุกระดับตั้งแต
เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจําวันของบุคคลคนหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคนและ
เงินท่ีมีการกําหนดงบประมาณ  การวางแผน (Plan) จะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคให
ชัดเจน เปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศนพันธกิจขององคกร เพ่ือกอใหเกิดการ
พัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกรการดําเนินงานตามแผน (Do) เปนการปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะปฏิบัติงานควรจะศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ของสภาพงานท่ี
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เก่ียวของกอน การตรวจสอบประเมินผล (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวา มีการปฏิบัติงาน                 
ตามแผนหรือไม และมีปญหาระหวางการปฏิบัติงานอยางไรบาง การปรับปรุง (Act) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึน
เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบแลว การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะ
หนา หรือการคนหาปญหาท่ีแทจริงของปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม และการปรับปรุง
อาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางานท่ีตางไปจากเดิม 
  
 2.1.5 ทฤษฏีท่ีสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม  
 การบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดนั้นผูบริหารไมสามารถกระทําไดดวยตนเองท้ังหมด
ท้ังสิ้น ผูบริหารจึงจําเปนตองเขาใจธรรมชาติความเปนมนุษยของบุคลากรครูในโรงเรียนท่ีมีความ
ตองการท่ีหลากหลายแตกตางกันไปตาม เพศ วัย สถานภาพ สถานการณ ระยะเวลา ลักษณะของงานท่ีครู
รับผิดชอบอยูในขณะนั้น ผูบริหารจําเปนตองใชท้ังศาสตรและศิลปเขามาชวยในการบริหาร ซ่ึงในครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีตางๆท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใหแกบุคลากรเพ่ือให
การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี ้
 ทฤษฏีแรงจูงใจ 
 แมคเคลแลนด (Mc Clelland, 1961, pp. 99–112, อางใน พิภพ วชังเงิน, 2547, หนา 164) นักจิตวิทยา
แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดทําการวิจัยเก่ียวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ            
ท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปไดวาคนเรามีความตองการอยู 3 ประการดังนี้ 
  1. ความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ีพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ  มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จ มีความวิตก
กังวลเม่ือประสบความไมสําเร็จ  
  2. ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน  
  3. ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน 
ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได  
 เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factortheory by Frederick Herzberg) เฮอรชเบอรก คือ 
นักจิตวิทยาไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในวงการบริหาร 
มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป คือ Motivation-maintenance หรือDual factor theory หรือ The 
motivation hygiene theory ขอสมมติฐานตามทฤษฎีนี้ เฮอรซเบอรก เชื่อวาคนหรือผูปฏิบัติงานจะ
ปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมข้ึนกับความพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะชวย
เพ่ิมความสนใจในงานและเพ่ิมความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึนยอมทําใหผลผลิตสูงข้ึน ในทาง
ตรงกันขามหากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทําใหคนไมสนใจไมกระตือรือรน 
ผลผลิตก็ตกต่ํา หนาท่ีของผูบริหารก็คือ จะตองรูวิธีท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจเพ่ือจะให
งานบรรลุเปาหมาย และผลผลิตของงานสูงข้ึน เฮอรซเบอรก กลาววา มีปจจัยอยู 2 ประการ ท่ีเปน
แรงจูงใจทําใหคนอยากทํางาน คือ ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) และปจจัยคํ้าจุนหรือ
ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. ปจจัยจูงใจ หรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจ       
ในการทํางาน มีอยู 5 ประการ คือ 

- ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบ 
ความสําเร็จไดเปนอยางด ี
  - การยกยองนับถือหรือการยอมรับ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการยอมรับนับถือ ท้ังจากกลุม
เพ่ือน ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนท่ัวไป 
  - ลักษณะของงาน หมายถึงความรูสึกท่ีดีหรือไมดีของบุคคลท่ีมีตอลักษณะของงาน
  - ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

- ความกาวหนาในตําแหนงการงาน หมายถึง การท่ีปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน ทําใหเกิด 
ความพึงพอใจในการทํางาน ก็เนื่องจากวา ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตนทํา
ใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ดังนั้นผูบริหารควรใชปจจัยท้ัง 5 ประการขางตนตอผูปฏิบัติงานจะชวย
สงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ 
  2. ปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน และเปนปจจัยท่ีจะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน คือ นโยบาย และการบริหารงาน 
เงินเดือน หรือคาจาง ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน สถานภาพในการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา ความม่ันคงในการทํางาน สถานะของ
อาชีพ ใหบุคคลเกิดความรูสึกท่ีดีตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง สิ่งท่ีกลาวมาไมใชสิ่งจูงใจให
คนทํางาน หรือไมมีคุณคาในดานการจูงใจคนแตเปนปจจัยท่ีมีสวนสรางความพอใจแกบุคคลท่ีทํางาน 
หรือการปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานมีสวนทําใหการทํางานสุขสบายมากข้ึน ถือไดวาเปนเพียง
มาตรการหนึ่งในการสนองความตองการของคนไมใชสิ่งท่ีจะกอใหเกิดแรงจูงใจใหบุคคลทํางาน ถาหากวา
ภาวะแวดลอมท่ีไดจัดไวดีเพียงพอแลว ก็เปนการสนองความตองการของคนในการทํางานเทานั้น 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร 
 สุรางค มันยานนท (2542, หนา 102-107) กลาววาทฤษฎีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธท่ีสําคัญมีดังนี้  
1) “ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย” ของ อับราฮัม มาสโลว 2) “ทฤษฎีจิตวิเคราะห” ของ ซิกมัน ฟรอยต 
3) “ทฤษฎี X และ Y” ของ ดักลาส แมคเกรเกอร และ 4) “ทฤษฏีหนาตางโจฮารี” 1ของ 1โจเซฟ ลุฟท 
และแฮรี่ อินแกม 5) ทฤษฎีหลักความสัมพันธระหวางบุคคล ของ โรเจอร (Carl R. Roger) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย ของอับราฮัม มาสโลว (Hierarchy of Human 
Needs by Abraham Maslow) อับราฮัม มาสโลว (Abraham H. Maslow, 1967) ไดเสนอ ทฤษฎีลําดับข้ัน
ของความตองการของมนุษย โดยตั้งสมมติฐานของการจูงใจไว 3 ประการ ดังนี้ 
    1. มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลาไมมีการสิ้นสุดตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู 
   2. ความตองการท่ีรับการตอบสนอง แลวจะไมเปนแรงจูงใจหรือเปนสิ่งกระตุน สําหรับ
พฤติกรรมนั้นอีกตอไป  
   3. ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากต่ําไปหาสูงตามลําดับความสําคัญมาสโลว 
(Maslow) แบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับข้ัน คือลําดับข้ันท่ี 1 ความตองการทาง
กายภาพ ไดแก อาหาร เครื่องนุมหม ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัยและการพักผอน ลําดับข้ันท่ี 2 ความตองการ
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ความม่ันคงปลอดภัย  ไดแก ความปลอดภัยทางรางกาย เชน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุโจรผูราย เปนตน 
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เชน ความม่ันคงในงานท่ีทํา ลําดับข้ันท่ี 3 ความตองการทางสังคม ไดแก 
ความตองการท่ีจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองการท่ีจะเขาไปมีความผูกพันในสังคมตองการท่ีจะ   
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมตองการท่ีจะมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึน ลําดับข้ันท่ี 4 ความตองการ    
ทางเกียรติยศ ชื่อเสียง การยกยองนับถือ ไดแก ความตองการการยกยองและยอมรับความตองการท่ีจะมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ ไดรับการเคารพยกยองในสังคม ตองการใหผูอ่ืนยอมรับนับถือวาเปนบุคคลท่ีมีคุณคา 
ตองการใหผูอ่ืนยอมรับในความรูความสามารถ ตองการเปนผูท่ีมีความสามารถ มีทักษะ หรือความชํานาญ          
ดานตางๆ ลําดับข้ันท่ี 5 ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (เปนข้ันสูงสุด)  ไดแก ความตองการ
ประจักษในคุณคาของตนเองความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จหรือสมหวังในชีวิตอยากทําอยากเปนใน
สิ่งท่ีตนหวังไวฝนไวไดทําอะไรตามท่ีตนตองการจะทํา และมีความสุขกับสิ่งตนเองตองการทํา และหวังท่ีจะทํา 
  2) ทฤษฎีจิตวิเคราะห ของซิกมัน ฟรอยต (Sigmunnd Freud) โครงสรางบุคลิกภาพของ
มนุษยประกอบไปดวยเชื่อวาธรรมชาติของมนุษย 2 อยาง ประกอบดวย 1) จิต 3 สวน และ 2) พลัง1 3 ชนิด ดังนี ้ 
   1. จิต แบงเปน 3 สวน คือ จิตสํานึก (Conscious) จิตใตสํานึก (Subconscious) และจิตไรสํานึก 
(Unconscious)  
   2. แรงขับพ้ืนฐาน มี 3 ชนิด คือ แรงขับท่ีจะดํารงชีวิตอยู แรงขับท่ีจะทําลายแรงขับทาง
เพศ ฟรอยด แบงโครงสรางทางจิตของบุคลิกภาพออกเปน 3 ชนิด คือ 1) Id-เปนความตองการท่ีจะ
แสวงหาความสุขความสบายใหกับตนเองไมวาดวยวิธีการใดๆ 2) Ego– เปนความตองการใชเหตุผล      
และศีลธรรมเขามารวมพิจารณาเก่ียวกับการกระทําตาง ๆ ของคนเรา และ 3) Super egoไดแก มโนธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงความเสียสละตางๆ ในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหตนเอง 
  3) ทฤษฎี X และ Y ของดักลาส แมคเกรเกอร (Theory X and Theory Y by Douglas 
McGregor) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ซ่ึง McGregor 
ไดศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจท่ีรวมการจูงใจภายนอกและภายในไวดวยกัน และไดจําแนก
ทฤษฎีในการควบคุม การปฏิบัติงาน และเปนการจูงใจของผูปฏิบัติงานไว 2 ทฤษฎี คือ 
   1. ทฤษฎ ีX  
    1.1 ผูปฏิบัติงานสวนมากเกียจคราน ไมชอบทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงการ
ทํางานทุกอยางเทาท่ีจะทําได 
    1.2 วิธีการควบคุมผูปฏิบัติงานตองใชวิธีรุนแรง การใชอํานาจบังคับ หรือการขูบังคับ 
การควบคุมการเขมงวดเพ่ือใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 
    1.3 ไมมีความรับผิดชอบในการทํางาน ขาดความกระตือรือรน แตตองการความ
ม่ันคงมากท่ีสุด ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X ชี้ใหเห็นวา โดยธรรมชาติแลว มนุษยไมชอบทํางาน
พยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส แตในขณะเดียวกันมนุษยสนใจประโยชนสวนตัวไปดวย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองพยายามกําหนดมาตรฐานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด มีการสั่งการ
โดยตรง การจูงใจจะเนนคาตอบแทนดานรางวัลและผลประโยชนอ่ืนๆ การใชระเบียบ หนาท่ี และคุกคาม
ดานการลงโทษท่ีผูบริหารจะเห็นวาจุดสําคัญของการจูงใจคือ การตอบสนองความตองการของคนดวย
ความตองการข้ันพ้ืนฐานเทานั้น 
   2. ทฤษฎ ีY 
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     2.1 ผูปฏิบัติงานชอบท่ีจะทุมเทกําลังกายใจใหกับงาน และถือวาการทํางาน เปนการ
เลนสนุกหรือการพักผอน ทังนี้ยอมข้ึนอยูกับลักษณะงาน และลักษณะของการควบคุมงาน 
     2.2 ผูปฏิบัติงานกลุมนี้ไมชอบการขูบังคับ ทุกคนปรารถนาท่ีจะเปนตัวของตัวเอง
ชอบคําพูดท่ีเปนมิตร และทํางานตามวัตถุประสงคท่ีเขามีสวนผูกพัน 
    2.3 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรน และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในสิ่งตางๆ รวมท้ังยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนดวย 
 ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี Y เปนแนวความคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของบุคคล อยางลึกซ้ึง 
 และเปนการมองพฤติกรรมของบุคคลในองคการจากสภาพความเปนจริง โดยเชื่อวาการมี
สภาพแวดลอม และการใชแนวทางท่ีเหมาะสม จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตนเอง และเปาหมายขององคการ 
  4) ทฤษฏีหนาตางโจฮารี 1 ของ 1โจเซฟ ลุฟท และแฮรี่ อินแกม (Johari Window by Joseph Luft 
and Harry Ingham) “หนาตางโจฮารี” ไดรับการขนานนามตามชื่อผูคิดคนทฤษฎี คือ โจเซฟ ลุฟท (Joseph 
Luft) และ แฮรี่ อินแกม (Harry Ingham) ท้ังสองไดจัดคุณลักษณะของแตละบุคคลออกเปน 4 สวนหรือ 
หนาตาง 4 บานดังนี ้1. พ้ืนท่ีสาธารณะหรือเปด 2. พ้ืนท่ีลับหรือซอนเรน 3. พ้ืนท่ีบอดหรืออึดอัด และ 4. พ้ืนท่ี
มืดหรือไมรู เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน พ้ืนท่ีเหลานี้จัดแสดงออกเปน 4 ชอง (Quadrants) ดังภาพท่ี 2.1 
 

บริเวณเปดเผย 
(Open Area) 

บริเวณจุดบอด 
(Blind Area) 

บริเวณจุดซอนเรน 
(Hidden Area) 

บริเวณอวิชา 
(Unknown Area) 

 
ภาพท่ี 2.1 ทฤษฏหีนาตางโจฮารี่ (Johari, 1970, อางถึงใน ,สุรางค มันยานนท (2542, หนา 104) 
  จากภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
  1. บริเวณเปดเผย (Open Area) คือ เรารู คนอ่ืนรู หมายถึง เรารูวาตัวเองมีจุดบกพรอง และเปดเผย
ใหคนอ่ืนรับรู เปนการเปดเผยตนเองเพ่ือใหคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับจุดบกพรองของเราแลว
นํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2. บริเวณจุดบอด (Blind Area) คือ เราไมรู คนอ่ืนรู หมายถึง เราไมรูจุดบกพรองของ
ตนเอง แตคนอ่ืนรู เราควรลดจุดบอด เนื่องจากการท่ีเราไมรูจุดบกพรองของตนเอง เทากับเราหลงทาง
และไมชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  3. บริเวณจุดซอนเรน (Hidden Area) คือ เรารู คนอ่ืนไมรู หมายถึง เรารูวาตัวเองมีจุดบกพรอง 
แตปกปดเปนความลับไมใหคนอ่ืนรู เราควรลดความลับ เนื่องจากการปกปด มีความลับทําใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว 
และไมชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
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  4. บริเวณอวิชา (Unknown Area) คือ เราไมรู คนอ่ืนไมรู หมายถึง เราไมรูจุดบกพรองของ
ตนเอง และผูอ่ืนก็ไมรู เราควรลด ปริศนา เนื่องจากท้ังเราและคนอ่ืนไมมีใครรู ทําใหไมรูจักตนเองไม
ชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ประโยชนของหนาตางโจฮาร ี 
  1. การสรางบรรยากาศท่ีอบอุนถาเราพรอมท่ีจะเปดตนเองตอผูอ่ืนมากเพียงใด คนอ่ืน ก็พรอมท่ี
จะสนองตอบมากเพียงนั้นเปนผลตอการขจัดสิ่งขวางก้ัน และการเปนอยูทางสังคม ทํานองเดียวกัน ในขณะท่ี
เปดตนเอง เราอาจจะไดผลสะทอนกลับ อีกประการหนึ่งในแงของความสัมพันธสวนบุคคล เรารูจักคน
อ่ืนมากเทาไร เราก็ยิ่งมีความเขาใจและเรียนรูถึงจุดแข็ง และจุดออนมากข้ึนเทานั้น 
  2. ชวยพัฒนาใหเปนผูประกอบการท่ีมีอาชีพอิสระท่ีมีความสามารถมีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
สามารถแกปญหาดานตาง ๆ กับผูท่ีเก่ียวของได เชน ลูกคา ผูจัดจําหนาย ขาราชการ คูแขง เปนตน 
สามารถใชความคิดรวบยอดของหนาตางโจฮารีเปนแนวทางในการสรางกลยุทธ ในการแกไขปญหา เชน 
ผูประกอบการอาจจะเปดเผยความในใจเรื่องวิธีการจัดการ และเรื่องเก่ียวกับตนเอง ของเถาแก นายธนาคาร 
แตกับคูแขงแลวเขาจะเปดเผยพ้ืนท่ีใหนอยท่ีสุด 
  3. เปนกลยุทธเพ่ือการเจรจาตอรอง ถาทานรูขอมูลของคูแขง หรือรูความตองการของคูแขง
มากเทาไร นั่นก็หมายความวาทานไดเปดพ้ืนท่ีซอนเรนของคูแขงและอยูในสถานะท่ีไดเปรียบในการ
ตอรอง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะชนะ 
  5) ทฤษฎีหลักความสัมพันธระหวางบุคคล ของ โรเจอร (Carl R. Roger) หลักความสัมพันธระหวาง
บุคคลของโรเจอรนี้ มีความสําคัญวาบุคคลท่ีจะสามารถสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี จะตองมีสิ่ง
สําคัญ 3 ประการตอไปนี ้
   1. ความจริงใจ 1 คือ การคิด การพูด การปฏิบัติ และการแสดงทาทางประกอบออกมา
ตรงตามความเปนจริง ไมมีการเสแสรงแบบท่ีเรียกวา “ปากกับใจตรงกัน” ถาบุคคลท่ีตองเก่ียวของกันมี
ความจริงใจตอกัน คิดอยางไรก็พูดอยางนั้น แสดงอยางท่ีคิดท่ีรูสึก ไมวาจะในแงบวกหรือลบก็ตาม 
   2. ความเขาใจ1 หมายถึง การทําความเขาใจบุคคลอ่ืนในสภาพท่ีตรงตามความเปนจริง
ปญหาประการหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลก็คือการขาดความเขาใจ
ในสภาพการณท่ีถูกตอง คนเรามักจะมองและตัดสินคนอ่ืนๆจากพฤติกรรม หรือผลของการกระทําโดย
ไมศึกษาดูวา สาเหตุของพฤติกรรมจริงๆเหลานั้นคืออะไร 
   3. การยอมรับคาของคน1 หมายถึง การใหความสําคัญแกคนทุกคนวาบุคคลนั้นๆ มีคุณคาและ
ความสําคัญตอสังคมในหนวยงานหนึ่งๆ การดําเนินงานของหนวยงานนั้นจะตองประกอบไปดวยความ
รวมมือรวมใจจากทุกคนในหนวยงาน ท้ังจากบุคคลทีมีความสําคัญมากและนอย ถาขาดความรวมมือ
จากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอความสําเร็จของงานในหนวยงานนั้น 
 2.1.6 กระบวนการมีสวนรวม 
 โคเฮนและอับฮอฟ (Cohen and Uphoff 1977, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย 2556, หนา 22)  
ระดับข้ันของการมีสวนรวมมี 4 ระดับ ดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)       
2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3) (Implementation) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
(Benefit) และ4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงแผนภูมิวงจรของการมีสวนรวมใน
รูปภาพตอไปนี ้
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  ภาพท่ี 2.1 วงจรของการมีสวนรวม (Cohen & Uphoff, 1977, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย. 2556, หนา 22) 
 
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, p. 213-218, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย. 2553  
หนา 11-13) ไดจําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวน
รวมในการปฏิบัต ิการมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซ่ึงไดอธิบายการ
มีสวนรวมไว 4 ข้ันตอนดังนี้  
  1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decision making) การตัดสินใจชนิดนี้ 
เปนศูนยกลางของการเกิดทางเลือกตัดสินความคิดท่ีหลากหลาย มีการกําหนดและประเมินทางเลือก
และการตัดสินใจเลือก ซ่ึงเปรียบไดกับการวางแผนเพ่ือนําทางท่ีเลือกมาสูการปฏิบัติสามารถแบงการ
ตัดสินใจนี้ออกเปน 3 ระยะ คือ  
     1.1 การตัดสินใจชวงเริ่มตน (initial decision) เปนการเริ่มตนหาความตองการและวิธีการเขา
ไปมีสวนรวมในโครงการท่ีสําคัญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญท่ีจะเลือกเอาโครงการท่ีเปนประโยชนตอกลุม
คนและมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจในระยะนี้สามารถใหขอมูลท่ีสําคัญและ
เสนอกลยุทธเพ่ือแกไขปญหา  
     1.2 การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (ongoing decision) ความสําเร็จในชวงนี้เกิดข้ึนได
มากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน ซ่ึงโครงการจะตองคนหาความตองการของบุคคลท่ีเขา
มามีสวนรวมในภายหลังนี ้และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนินโครงการ และวิธีการ
ดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูท่ีเขามามีสวนรวม  
     1.3 การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (operational decision) เปนความเก่ียวของในองคกร
เม่ือโครงการเขามามีการเชื่อมโยงโครงการ มีการรวมตัวขององคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดเกณฑ
สําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิกยืดถือประกอบดวยการประชุมเพ่ือจัดทํานโยบายการ
คัดเลือกผูนําท่ีมีอิทธิพลตอองคกร 
  2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (participation in implementation) การมีสวนรวมในการ 
ปฏิบัติแบงได 3 ทางคือ  
   2.1 การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (resource contribution) สามารถดําเนินการได
หลายรูปแบบ ไดแกแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณและขอมูลขาวสาร ท้ังหมดนี้เปนแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญเพ่ือ
พัฒนาโครงการการสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถ่ินเปนสิ่งท่ีดี การบริจาคเงินและวัสดุ แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม 

สวนรวมในการตัดสินใจ

 

สวนรวมในการดําเนินงาน 

 

สวนรวมในการประเมินผล 

สวนรวมในผลประโยชน 
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สิ่งสําคัญของการรวมนี้คือ การรูวาใครเปนผูสนับสนุนและทําอยางไรโดยวิธีการจูงใจการไดรับคาตอบแทน 
หรือโดยการบีบบังคับสนับสนุนเรื่องทรัพยากร บอยครั้งท่ีพบวามีความไมเทาเทียมกันและแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว  
   2.2 การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน (project administration and coordination) 
คนในองคกรสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน หรือสมาชิกทีมท่ีปรึกษา หรือเปนผูบริหารโครงการ 
เปนสมาชิกอาสาซ่ึงทําหนาท่ีประสานงานกิจกรรมของโครงการมีการฝกอบรมใหรูเทคนิคการปฏิบัติงาน
ในโครงการสําหรับผูเขามาบริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไววางใจใหกับคนใน
องคกรแลว ยังชวยใหสมาชิกเกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเองอีกดวยอีกท้ังยังทําใหเกิดการสื่อสาร
ขอมูลภายใน และไดรับคําแนะนาซ่ึงเปนปญหาของคนในทองถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีไดรับเม่ือ
โครงการเขามา 
   2.3 การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ (Participation in enlistment) การขอความ
รวมมือไมจําเปนตองการผลประโยชนเสมอไป แตพิจารณาขอเท็จจริงท่ีวาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ภายหลังนําโครงการมาใช และผลกระทบตอคนในองคกรท่ีเขารวมโครงการ  
  3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมานาน และมีผล
ในทางเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการยอมรับเอาโครงการท่ีสําคัญๆ เขามาท้ังท่ีการตัดสินใจอาจไม
เกิดข้ึนหรือมีขีดจํากัด การมีสวนรวมในผลประโยชนแบงได 3 ชนิด  
   3.1 ผลประโยชนดานวัตถุ (material benefits) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของ
บุคคล เชน เปนการเพ่ิมการบริโภค รายได ทรัพยสิน แตสิ่งเหลานี้อาจจะทําใหการสรุปขอมูลลมเหลว
ไดซ่ึงควรวิเคราะหใหไดวา ใครคือผูมีสวนรวมและดําเนินการใหเกิดข้ึน  
   3.2 ผลประโยชนดานสังคม (social benefits) เปนความตองการดานพ้ืนฐานดานสาธารณะ 
ไดแก บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค โดยใชรูปแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับ
คนยากจน จึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมในผลประโยชน ท้ังในเรื่องปริมาณการแบงผลประโยชน                    
และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
   3.3 ผลประโยชนดานบุคคล (personal benefits) เปนความปรารถนาท่ีจะเขามาเปน
สมาชิกกลุมหรือไดรับการคัดเลือกเขามา เปนความตองการอํานาจทางสังคมและการเมือง โดยผานความ
รวมมือในโครงการ ผลประโยชนสําคัญท่ีไดจากโครงการมี 3 ชนิด คือความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
อํานาจการเมือง และความรูสึกวาตนเองทํางานมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมในผลประโยชนควรศึกษา
ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังดวย เพราะอัตราการมีสวนรวมในผลประโยชนแตกตางกันจะเปนขอมูล
สําคัญในการวางนโยบายหลักท่ีเก่ียวของวา จะใหใครมีสวนรวมหากผลออกมาตรงขามกับความคาดหวัง 
จะไดแกไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเปนไปไดในการวางรูปแบบใหม  
  4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) แบงออกเปน 2 แบบ คือการมีสวนรวม
ทางตรง และการมีสวนรวมทางออมในการประเมินผลดานงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลตอ
โครงการ การมีสวนรวม วิธีการเขามามีสวนรวม การแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ หรือผานตัวแทนท่ี
เลือกเขาไปเพ่ือนําความคิดเห็นไปใชประโยชน  
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 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา142-149) แบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมเปน 3 ดาน
ไดแก ดานประชาชน ดานการมีสวนรวม และดานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆ ฝาย ดังนี้ 
  1. การรับรู (Perception) โดยตองสรางจิตสํานึกในการรับรูใหมใหแกทุกฝายวา ไมใช“รัฐกิจ” 
หากแตเปน“สาธารณกิจ”ท่ีสาธารณชนตองมีสวนรวมตั้งแตการคิด รวมทํา และรวมตรวจสอบหนาท่ี
เทา  ๆกัน โดยไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐ หรือประชาชนก็มีสิทธิ ทุกฝายตองประสานประโยชนและแกปญหาดวย
วิธีการออมชอม 
  2. ทัศนคติ (Attitude) การปรับทัศนคติทุกฝายใหมีทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวม และทุก
ฝายตองมีทัศนคติท่ีดีตอกัน และมีความอดทนในการทํางาน เพราะกระบวนการมีสวนรวมจะใชระยะ
เวลานานตองทําอยางตอเนื่อง มีความจริงใจตอกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้น
ทุกฝายควรมีทัศนคติท่ีดีตอกัน เพ่ือใหเกิดการรวมมือแบบ“ประชารัฐ”จะเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
  3. การเปนตัวแทน (Representation) การเลือกตัวแทนท่ีดีจะทําใหเกิดการประสานผลประโยชน
อยางเปนธรรมโดยตองคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนในดานตางๆ เชน ทักษะและความสามารถท่ี
เก้ือหนุนกัน ความสอดคลองทางคานิยม และวัฒนธรรมองคกร ความรับผิดชอบ ความม่ันคงทางการเงิน อีกท้ัง
ตองมีความนาเชื่อถือจากทุกฝายดวย 
  4. ความเชื่อม่ันและไววางใจ (Trust) การสรางความเชื่อม่ันและไววางใจนั้นตองแสดงให
เห็นอยางชัดเจน เปนรูปธรรมและเปนวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงจะสรางความเชื่อถือและศรัทธา เปนเง่ือนไข
สําคัญท่ีจะทําใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การสรางความเชื่อม่ันและไววางใจสรางไดดวย
การแลกเปลี่ยนขอมูลดําเนินกิจการ และนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา และครบถวน โดยทําอยาง
ตั้งใจท้ังเปนทางการ และไมเปนทางการ 
  5. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing) การไดรับขอมูลท่ีหลากหลายสมบูรณ
และครบถวน ทําใหเกิดการวินจิฉัยปญหาและการเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีหลากหลาย และตรงตามความ
ตองการมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือทําใหการตัดสนิใจและวางแผนการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ และรอบรู 
ดังนั้นการมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีความรูและขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ 
   6. ฉันทามติ (Consensus) การแกปญหาความยุงยากซับซอนรวมกัน การหาทางออก
สําหรับปญหา ในทางสันติ เปนท่ียอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม เปนการท่ีทุกคนยินยอม
เห็นพองกันในทุกข้ันตอน โดยหลักการท่ีดีท่ีสุดคือ การสรางขอตกลงท่ีม่ันคงยืนยาว มีการยอมรับกัน
ระหวางกลุมและหาขอสรุปรวมกันไดในทุกฝาย หากมีขอคิดเห็นท่ีตางกันตองสามารถปรับความเห็นท่ี
ตางกันดวยการเจรจาหาขอยุติไดอยางสันติวิธี 
  7. การมีปฏิสัมพันธ (Intersection) ตองจัดใหมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารกัน ตองเปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two way communication) กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีตอกัน ซ่ึงจะนําไปสูการลดอคติท่ีมีตอกัน และเขาใจท่ีดีข้ึน 
  8. ความประสงคหรือมุงหมาย (Purpose) ตองกําหนดจุดประสงคและจุดมุงหมายไวอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหผูเขารวมตัดสินใจไดวาจะเขารวมหรือไม และทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และดําเนิน
โครงการไปในทิศทางเดียวกัน ในการใหประชาชน เขามามีสวนรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวามี
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รูปแบบ และลักษณะอยางไร รวมท้ังข้ันตอนของกิจกรรมจะตองระบุวา ในกิจกรรมแตละอยางมีก่ีข้ันตอน       
และประชาชนสามารถเขารวมในข้ันตอนใดบาง 
  9. การะประเมินผล (Appraisal) ตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัด
ทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
  10. ความโปรงใส (Transparency) เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีให
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงตองประกอบดวยความ
ไววางใจ การเปดเผยขอมูล การเขาถึงขอมูล และกระบวนการตรวจสอบ 
  11. ความเปนอิสระ (Independence) ทุกฝายควรมีอิสระทางความคิด เพ่ือจะไดเกิด
ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นในการตัดสินใจรวมกันอยางหลากหลาย และเปนการมีสวนรวมอยาง
สมัครใจ ไมมีการบังคับ วาจางคุกคาม ถาเปนเชนนั้นถือวาไมเปนกระบวนการการมีสวนรวม  
  12. กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) ตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิกจะเปน
ตัวกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะบงบอกถึงความเขมแข็งของการมีสวนรวม 
  13. เครือขาย (Network) ทุกฝายควรมีความเขาใจกัน มาผนึกกําลังกัน เปนหนึ่งเดียวกัน ท่ีสําคัญ
ตองเปนไปเพ่ือสรางผลประโยชนในเชิงการทํางานรวมในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน ท่ีจะตองอาศัย
ความรวมกัน ซ่ึงเครือขายความรวมมือจะตองเกิดข้ึนจากวิธีคิดของสมาชิก ผูบริหาร และบุคคลในชุมชน
เปนหลัก โดยเครือขายความรวมมือนั้นจําเปนตองใหมีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพ่ือกอตัว 
และกลาวถึงวัตถุประสงครวมกัน การพัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยเครือขายการมีสวนรวมในการ
ทํางานของคนในชุมชน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาของคนและปญหาสวนรวมในชุมชน ซ่ึงการดําเนินงาน
ของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมท่ียั่งยืนได 
 อคิน ระพีพัฒน (2547, หนา 49) แบงการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอนดังนี้  
  1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข หมายถึงการตัดสินใจวาอะไรคือปญหา
ของตนเอง อะไรคือสาเหตุ และจะแกปญหานั้นอยางไร โดยกําหนดแนวทางแกไขปญหาพรอมกันไปดวย 
  2. การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาหมายถึงการตัดสินใจรวมกันใน
การปฏิบัติตามแนวทางใหเปนไปตามโครงการและแผนท่ีไดกําหนดข้ึน  
  3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน หมายถึง การรวมกันปฏิบัติดําเนินตามแผนงาน 
มีสวนรวมในการบํารุงรักษาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมหรือการดําเนินงานนั้น  
   4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา หมายถึง การประเมินผลงานของตนเอง และประเมิน
สภาพการณภายนอกดวย 
 จากการศึกษาการมีสวนรวม ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวม ของโคเฮน และอัพฮอฟ 
(Cohen and Uphoff) ใชเปนตัวแปรตนของการวิจัย เนื่องจาก1สอดคลองกับการดําเนินงานของโรงเรียน
โสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีใหความสําคัญกับครู ซ่ึงเปนผูสรางผลประโยชนใน
การทํางานรวมกัน ประสานความรวมมือจากทุกฝาย การท่ีครูเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการตาง  ๆไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนไดนั้นมีอยู 4 ข้ันตอน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวน
รวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล  
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 2.1.7 องคประกอบการมีสวนรวมของคร ู
 ในการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน
แนวทางในการศึกษา การมีสวนรวมของครู ซ่ึงไดมาจากแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮน และอัพฮอฟ
(Cohen and Uphoff) ประกอบดวยการมีสวนรวมท่ีเปนจุดสําคัญในการกอเกิดความสําเร็จจนกระท่ัง
ถึงสิ้นสุดการดําเนินงาน และเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของกระบวนการ มีอิทธิพลตอแรงจูงใจเชิงบวกซ่ึง
สงผลใหครูในโรงเรียนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decisios making) 
 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, หนา 213-214, อางถึงใน ทิพยรัตน ชมภูแสง, 2550, 
 หนา 48) ไดแบงการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ การริเริ่ม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
 รับบินซและคอตเตอร (Rubbins and Coulter, 1996, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา 54)  
กลาววา การตัดสินใจในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการตัดสินใจโดยกลุม (Group) มากกวาโดย
เพียงคนคนเดียว (individual) เนื่องจากจะทําใหขอมูลสารสนเทศ และความรูประกอบการตัดสินใจได
มากกวา สามารถสรางสรรคทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจไดมากข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจ และยอมรับผล
การตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกองคการสามารถพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับผลการตัดสินใจในอนาคตไดดีกวา
 ปาริชาต ิวลัยเสถียร และคณะ (2543, หนา 143) กลาววา การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
 เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม         
เพ่ือเปนขอมูลในการทํางาน  และหาปญหา สาเหตุของปญหา และการมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการ
รวมกลุมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน           
และทรัพยากรท่ีจะตองใช 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเปนมรรควิธีหนึ่ง
ในการพัฒนา หรือเปนการสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในทีมงาน            
และสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหนวยงาน 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 142-149) กลาววาแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวม
โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆฝาย โดยการรับรู
(Perception) โดยตองสรางจิตสํานึกในการรับรูใหมใหแกทุกฝายวา ไมใช“รัฐกิจ”หากแตเปน“สาธารณะกิจ”
ท่ีสาธารณชนตองมีสวนรวมต้ังแตการคิด รวมทํา และรวมตรวจสอบ โดยไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐ หรือประชาชน 
ก็มีสิทธิ และหนาท่ีเทาๆกัน และทุกฝายตองประสานประโยชน และแกปญหาดวยวิธีการรออมชอม มีทัศนคติ 
(Attitude) การปรับทัศนคติทุกฝายใหมีทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมและทุก ฝายตองมีทัศนคติท่ีดีตอกัน
และมีความอดทนในการทํางาน เพราะกระบวนการมีสวนรวมจะใชระยะเวลานาน และตองทําอยาง
ตอเนื่อง มีความจริงใจตอกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทุกฝายควรมีทัศนคติท่ีดี
ตอกัน เพ่ือใหเกิดการรวมมือแบบ “ประชารัฐ” จะเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน มีความประสงคหรือมุงหมาย 
(Purpose) ตองกําหนดจุดประสงคและจุดมุงหมายไวอยางชัดเจน เพ่ือใหผูเขารวมตัดสินใจไดวาจะเขารวม
หรือไม และทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และดําเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน ในการใหประชาชนเขามามี
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สวนรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวา มีรูปแบบและลักษณะอยางไร รวมทั้งขั้นตอนของกิจกรรม
จะตองระบุวาในกิจกรรมแตละอยางมีก่ีข้ันตอนและประชาชนสามารถเขารวมในข้ันตอนใดบาง 
 วรมู และ เยทตัน (Vroom and Yetton, 1973, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย, 2556, หนา 19) กลาววา  
เม่ือไรควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ และควรจะมีสวนรวมมากนอยอยางไรในการตัดสินใจตัวแบบ 
(Model) ของวรูม และเยทตัน ไดเสนอแนะวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจนี้ ควรจะข้ึนกับธรรมชาติของ
ปญหาและสถานการณในการกําหนดรูปแบบและปริมาณของการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น 
  เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555, หนา 33) กลาววา ครูสวนมากมิไดมีความตองการเขาไปมีสวน 
รวมในการตัดสินใจทุกๆ เรื่อง การท่ีครูจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือไมนั้นข้ึนอยูกับบทบาท
ขอบเขตและเง่ือนไขท่ีจําเปน ตามสถานการณตาง การท่ีครูไดมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจก็นับวามี
ประโยชนตอขวัญ ความพึงพอใจ ความรูสึกท่ีดีตอการบริหารงานและตอตัวผูบริหารเองดวย 
  วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา 53) กลาววา การตัดสินใจทางการบริหารนั้น ผูบริหาร มักเผชิญ 
กับปญหาสามลักษณะ คือปญหาวิกฤติ (crisis) ท่ีตองการแกปญหาอยางฉับไว ปญหาไมวิกฤติ (non-crisis)            
แตตองไดรับการแกไข ผูบริหารสวนใหญจะเผชิญกับปญหาลักษณะนี้ ปญหาเชิงโอกาส (opportunity) 
เปนสถานการณท่ีองคการจะไดรับผลประโยชน หากมีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
 พระพลมา ถามวโร (2557, หนา 64) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญโดยเริ่มจาก 
กําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ วางเปาหมาย วางแผนดําเนินงานตามท่ีวางแผนไว 
โดยทุกข้ันตอนผูมีสวนไดสวนเสียควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกข้ันตอนตามบริบท ของสถานศึกษา 
 รับบินซ และ คอตเตอร (Rubbins and Coulter, 1996, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา 54) กลาววา 
ผูบริหารจะเผชิญกับสภาวะการตัดสินใจสองรูปแบบ คือ 
 1. การตัดสินใจแบบมีเหตุผล (rational model) กอใหเกิดผลตอการตัดสินใจท่ีดี เนื่องจากมี
กระบวนการและขอมูลสาระสนเทศอยางเพียงพอ 
 2. การตัดสินใจอยางไมมีเหตุผล (non-rational model) ไมกอใหเกิดผลดีเนื่องจากขาดกระบวนการ             
และขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ จําแนกไดดังนี้ 
  2.1 การตัดสินใจตามความพอใจ (satisfying Model) มุงหาทางเลือกจนไดทางเลือกท่ีคิด
วาเปนท่ีพึงพอใจไมคํานึงวาดีแลวหรือไม 
  2.2 การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (incremental Model) มุงแกปญหาเพียงเพ่ือใหอยู
ในระดับท่ีพอทนไดแบบขายผาเอาหนารอดไมหวังผลระยะยาว 
  2.3 การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป (Rubbish-bin Model) เกิดข้ึนกรณีท่ีการบริหาร
ยุทธศาสตรไมเข็มแข็ง ขาดทิศทางและวิธีการท่ีชัดเจน แมผลการตัดสินใจในบางครั้งอาจใหผลลัพธท่ีด ี
แตก็อาจกอใหเกิดความยุงยาก และเกิดปญหาอ่ืนตามมาอีกมากมาย อาจทําใหการตัดสินใจลาชาทําให
เกิดความรูสึกท่ีไมดีตอกัน การมีอิทธิพลของบางคนตอกลุม และความพยายามใหเกิดความเห็นสอดคลองกัน 
ความคาดหวังจากการตัดสินใจโดยกลุม คือ ความริเริ่มสรางสรรค (Creativity) อาจทําใหเกิดข้ึนโดย
เทคนิคระดมสมอง (brainstorming) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออกมา
อยางเต็มท่ี แลวอภิปรายเพ่ือประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสมรวมกัน  
 วรูม และ เยทตัน (Vroom and Yetton, 1973, อางถึงใน รัชนก สวางทิพย, 2556, หนา 1)
แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจทางการบริหาร (managerial decision making) ไดเสนอแนวทางในการ
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กําหนดวา เม่ือไรควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ และควรจะมีสวนรวมมากนอยอยางไรในการตัดสินใจ
ตัวแบบ (Model) ของวรูม และเยทตัน ไดเสนอแนะวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจนี้ควรจะข้ึนกับ
ธรรมชาติของปญหาและสถานการณในการกําหนดรูปแบบและปริมาณของการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจนั้น วรูม และเยทตันไดเสนอกฎไว 2 กลุม คือ กฎกลุมแรกเปนการสงเสริมคุณภาพของการ
ตัดสินใจ และกฎกลุมท่ีสองเปนการสงเสริมการยอมรับการตัดสินใจ ในการตัดสินใจนั้นมีทางเลือกอยู 5 วิธี
ตั้งแตผูบริหารตัดสินใจเองคนเดียว (unilateral) ไปจนถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มท่ี 
(shared) ทางเลือกในการตัดสินใจท้ัง 5 วิธี คือ 1) ผูบริหารใชขอมูลท่ีมีอยูแลวตัดสินใจเองตามลําพัง 
2) ผูบริหารแสวงหาขอมูลจากผูอ่ืน และตัดสินใจเอง 3) ผูบริหารหารือกับผูเก่ียวของเปนรายคน 
แสวงหาความคิดและขอเสนอแนะแลวตัดสินใจเอง 4) ผูบริหารปรึกษากับผูเก่ียวของเปนกลุม แสวงหา
ความคิดเห็นรวมกันโดยการอภิปรายแลวตัดสินใจ 5) ผูบริหารรวมคิดกับกลุมเก่ียวกับสถานการณ และปญหา 
แลวกลุมตัดสินใจ 
 วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา 53) กลาวการตัดสินใจในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการ
ตัดสินใจโดยกลุม (Group) มากกวาโดยเพียงคนคนเดียว (individual) เนื่องจากจะทําใหขอมูล
สารสนเทศและความรูประกอบการตัดสินใจไดมากกวา สามารถสรางสรรคทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ
ไดมากข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจและยอมรับผลการตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกองคการสามารถพัฒนา
ทักษะใหสอดคลองกับผลการตัดสินใจในอนาคตไดดีกวา แมจะมีขอเสียบางประการ เชน ใชเวลามาก
ความเห็นท่ีไมลงรอยกันอาจทําใหการตัดสินใจลาชา ทําใหเกิดความรูสึกท่ีไมดีตอกัน การมีอิทธิพลของ
บางคนตอกลุม และความพยายามใหเกิดความเห็นสอดคลองกัน ความคาดหวังประการหนึ่งจากการ
ตัดสินใจโดยกลุมคือ ความริเริ่มสรางสรรค (creativity) อาจทําใหเกิดข้ึนโดยเทคนิคระดมสมอง(brain 
storming) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเต็มท่ีแลวอภิปราย
เพ่ือประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสมรวมกัน  
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีครูไดรวมประชุมรับทราบขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานนโยบาย เพ่ือรวมกัน
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และเพ่ือเลือกวิธีประเมินผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด 
 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (participation in implementation) 
 ปาริชาต ิวลัยเสถียร และคณะ (2543, หนา 143) กลาววา การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน
ขอมูลในการทํางานและหาปญหา สาเหตุของปญหา 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเปนการเปด 
โอกาสอันยิ่ งใหญ สําหรับสถานศึกษาท่ีจะลดการตอตานและปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ  
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 142-149) กลาววาการมีสวนรวมกอใหเกิดการยอมรับและ 
กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆ ฝายโดยตองมีความเชื่อม่ันและไววางใจ (Trust) มีการแลกเปลี่ยน ขอมูล
ขาวสาร (Information-sharing) มีปฏิสัมพันธท่ีดี (Intersection) มีความเปนอิสระ(Independence) ทําตาม
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ความสมัครใจเปนเครือขาย (Network) สามัคคีกัน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาของคนและปญหาสวนรวมใน
ชุมชน การดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมท่ียั่งยืนได 
 รัชนก คําวัจนัง (2551, หนา 7) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินตามวัตถุประสงคดวยการ 
ปฏิบัติงานจริง ตองมีความระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จ 
 ยุธณา แดงนุย (2551, หนา 14) การมีสวนรวมปฏิบัติ/ดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน รวมเปนคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวม
ตัดสินใจ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเปนประโยชน รวมไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุมตลอดจน 
การเสียสละเวลาแรงงานเขารวมกิจกรรมตางๆ 
 อรทัย ก็กผล (2552, หนา 28) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเม่ือประสบความสําเร็จจะ 
ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในการปฏิบัติ
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 213-218, อางถึงใน ปยนุช สมสมัย, 2553) กลาววา 
การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากรบริหาร การประสาน       
ความรวมมือ 
 ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) การมีสวนรวมดําเนินการ (Implementation) หมายถึงการมี
สวนรวมในการบริหารกิจกรรม บริหารการใชทรัพยากร หรือชวยสนับสนุนทรัพยากร เชน ออกเงินวัสดุ
อุปกรณ รวมท้ังการรวมลงแรงในกิจกรรมพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานโครงการ
กิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย  
 พระพลมา ถามวโร (2557,หนา 41) กลาววา การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนท่ีตกลง
กําหนดไว ตองมีการกําหนดวาเปนผูรับผิดชอบทําประโยชนใหแกองคกร และทําโดยวิธีใด โดย การชวยเหลือ
ดานทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการใหความชวยเหลือดานแรงงาน หรือขอมูล
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีครูมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ
โรงเรียน ยินดีรับผิดชอบในงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี บุคลากรครูรวมมือกันทํางานดวย
ความสามัคคีในหมูคณะ 
 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) กลาววา การมีสวนรวมในการบริหารเปดโอกาสใหแตละ
บุคคล กลุมบุคคลเพ่ิมพูนประสบการณในวิชาชีพ เสาะแสวงหาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของตน 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 142-149) กลาววา การมีสวนรวมมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือให
เกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ฝาย โดยการเปนตัวแทน (Representation) การเลือก
ตัวแทนท่ีดีจะทําใหเกิดการประสานผลประโยชนอยางเปนธรรมโดยตองคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวแทน
ในดานตางๆ ท้ังทักษะและความสามารถท่ีเก้ือหนุนกัน ความสอดคลองทางคานิยม และวัฒนธรรม
องคกร ความรับผิดชอบ ความม่ันคงทางการเงิน และตองมีความนาเชื่อถือจากทุกฝายดวย การมีสวน
รวมท่ีกอประโยชนสูงสุดตองกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) ตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามี
สวนรวมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดประสบการณ การเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวาง
สมาชิกจะเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
และการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะบงบอกถึงความเขมแข็งของการ
มีสวนรวม 
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 ยุธณา แดงนุย (2551, หนา 14) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในแผนงานดานตางๆ จากแผนพัฒนา  
 เฟรดเดอรริก ดับบิว เทเลอร (Tayior, 1903, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา14)กลาววา 
ปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพนั้น สามารถแกไขไดดวยการออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจเสียใหม 
โดยวางแผนแบงงาน แบงหนาท่ีใหชัดเจน เขาเชื่อวาเงินเปนปจจัยจูงใจท่ีสําคัญ คนงานท่ีทํางานเกิน
มาตรฐานท่ีกําหนดจะไดคาตอบแทนพิเศษเพ่ิมข้ึนจากคาจางปกติตามจํานวนผลงานท่ีทําไดเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
หลักการนี้มีผูนํามาประยุกตใชกันมาก แตมีขอวิจารณกันวา การใหความสําคัญกับสิ่งจูงใจท่ีเปนตัวเงิน
เปนการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจมากกวาทางดานสังคม ไมคํานึงถึงความเครียดอันเกิดจากความ
ตองการดานสังคมไมไดรับการตอบสนอง นอกจากนั้นการแบงงานกันทําไมไดหมายความวาจะทําให
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไมไดทําใหคนงานมีขวัญกําลังใจดี ไมไดทําใหองคกรมีประสิทธิภาพเสมอไป แตอาจทําให
งานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพึงพอใจ เบื่องาน คุณภาพการทํางานตํ่า ขาดงาน 
และลาออกจากงาน 
 ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefit) หมายถึง 
ผลการดําเนินกิจกรรม โครงการนั้นเกิดประโยชนตอโรงเรียน ผูปกครองยอมตองไดรับประโยชนดวย 
ท้ังในแงวัตถุและจิตใจ โดยทุกคนไดรับประโยชนเทาเทียมกัน 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 52-53) กลาววา ผลประโยชนของคนทํางานท่ีมาในรูปแบบขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน หมายถึง การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผูจูงใจตองการ 
โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ หลักการในการจูงใจประกอบดวย ความพยายามในการคนหาความ
ตองการท่ีแทจริงในองคกร การดําเนินการเนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ ยึดม่ันในหลักการของความ
ยุติธรรม เสมอภาค ใครทําดีตองไดดีการมีสวนรวมในผลประโยชนนั้นตองไดรับแรงจูงใจดวยสิ่งตอบแทน คือ การจูง
ใจดวยสิ่งตอบแทนในรูปเงิน ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงการทํางาน การจูงใจท่ีเปนรางวัล
ตอบแทนท่ีไมใชเงิน ไดแก รางวัลท่ีเปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาสความรู และความสามารถ    
การสงเสริมกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอองคกร และรางวัลตอบแทนท่ีตีคา
เปนตัวเงินไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ประโยชน และบริการตางๆ ในการบํารุงขวัญ
หรือสรางกําลังใจในการทํางานของผูรวมงาน สิ่งท่ีจะตองพิจารณาประกอบดวย ตองมีรายไดเพียงพอ
ตอคาครองชีพ ไมมีหนี้สิน ถารายไดไมพอก็ยากท่ีจะมีขวัญกําลังใจท่ีดี ตองมีสวัสดิการดี ใหมีสิทธิพิเศษ 
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เชน มีโอกาสไปฝกอบรม ตองมีความภูมิใจในองคกร ชื่อเสียง
องคกร บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางาน มีความผูกพันกับองคกรท่ีจะดําเนินการตอไป  
 พระพลมา ถามวโร (2557, หนา 41) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชนหมายถึง การไดรับ
ผลประโยชนจากการทํางานรวมกันและทุกคนตองรักษาผลประโยชนท่ีไดคงไวตลอดไป มีท้ังประโยชน
ในเชิงประมาณและประโยชนเชิงคุณภาพ คํานึงถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมรวมท้ังผลของ
งาน ท่ีเปนประโยชนทางบวกและผลของงานท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ/งาน ซ่ึงอาจ
เปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคม 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตรงกับ
ความสามารถของตน  มีสวนสําคัญสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามท่ี
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กําหนดไว ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูมีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี และมีความภาคภูมิใจท่ีไดอยูในองคกร 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) 
 โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, อางถึงใน ธนวรรณ สมชื่น, 2548, หนา 13)
กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 
และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549 หนา 142-149) กลาววา แนวทางการจัดการการมีสวนรวมมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ฝายโดยตองมีฉันทามต ิ
(Consensus) การแกปญหาความยุงยากซับซอนรวมกัน การหาทางออกสําหรับปญหา ในทางสันติ  
เปนท่ียอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม เปนการท่ีทุกคนยินยอมเห็นพองกันในทุกข้ันตอน โดยหลักการ
ท่ีดีท่ีสุดคือ การสรางขอตกลงท่ีม่ันคงยืนยาว มีการยอมรับกันระหวางกลุมและหาขอสรุปรวมกันไดในทุก
ฝาย หากมีขอคิดเห็นท่ีตางกันตองสามารถปรับความเห็นท่ีตางกันดวยการเจรจาหาขอยุติไดอยางสันติ
วิธี มีการประเมินผล (Appraisal) การประเมินผลตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติ
สวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความโปรงใส 
(Transparency) เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบสําหรับการ
ตัดสินใจของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงตองประกอบดวยความไววางใจ การเปดเผยขอมูล การเขาถึง
ขอมูลและกระบวนการตรวจสอบ 
 ภูดิศ พันแสน (2550, หนา 16) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการ 
ดําเนินงานท่ีไดมา เพ่ือจะไดทราบวาแผนท่ีวางไวและนํามาปฏิบัตินั้น ไดผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวหรือไม มีขอบกพรองหรือมีปญหาอะไรบาง เพ่ือจะไดนําขอมูลยอนกลับนําไปปรับแผนและหา
ทางแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหมากท่ีสุด  
  ยุธณา แดงนุย (2551 หนา 14) กลาววา การมีสวนรวมประเมินผล หมายถึง การท่ีประชาชน 
เขารวมประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนพัฒนา การเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงข้ันตอน
การดําเนินงาน ตลอดจนการมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนาของแผนพัฒนา 
 อรทัย กกผล (2552, หนา 18) กลาววา การรวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทํางานรวมกัน 
ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหา อุปสรรค และรวมหาทางแกไขปญหา เพ่ือใหงาน
หรือภารกิจดังกลาสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
 จงกลนี วีระเศรษฐกุลชัย และคณะ (2552, หนา 12) กลาววา การประเมินผลคือ การเก็บขอมูล การวิเคราะห 
ความหมาย ขอเท็จจริงของโครงการอยางเปนระบบ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับคุณคาของโครงการ และการปรับปรุง      
เพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน  
 พงเทพ สุธีรวุฒิ (2553, หนา 8) กลาววา การประเมิน (Evaluation) หมายถึงการศึกษาคุณคา 
ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดําเนินโครงการตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) ข้ันตอนการดําเนินงาน(Process) 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ท่ีเกิดข้ึน การบงชี้คุณคามักใชการ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว ปรัชญาการประเมินเปนวิธีการศึกษาปรากฏการณเชิง
ประจักษ ศึกษาขอเท็จจริงในแงมุมตางๆ เพ่ือใหไดความจริงในคุณคา การประเมินจึงตองใชหลัก
ปรัชญา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือใหความรอบดาน และตองใชวิจารณญาณอัน



34 

สมเหตุสมผลภายใตแตละบริบทของสังคม การประเมินควรจะตอบคําถามไดวา มีปจจัยใดบางท่ีทําใหโครงการ
บรรลุและไมบรรลุเปาหมาย ควรมีปจจัยสําคัญ อะไรบางท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการการดําเนินงานแตละข้ันตอน ตองใชกระบวนการอะไร อยางไรบาง และควรใชกระบวนการ
สําคัญอะไรบางท่ีจะสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของโครงการผลท่ีเกิดข้ึนโดยต้ังใจและไม
ตั้งใจ มีอะไรบางท่ีเปนผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบคุณคาความสําเร็จท่ีสําคัญของโครงการ และแนวทาง
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 วิโรจน สารัตนะ (2555, หนา 78-79) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal)
เปนกระบวนการกําหนดความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคนงานแลวมีการวัดผลประเมินผล แลวสง
เปนขอมูลยอนกลับใหผูถูกประเมินทราบ โดยมีจุดหมายเพ่ือเปนแรงกระตุน ในทางบวกตอการปฏิบัติงาน                 
แตอาจใชในจุดมุงหมายอ่ืนดวย เชน การเพ่ิมคาจาง การวางแผนจุดหมายในอนาคต การกําหนดความ
จําเปนในการอบรมพัฒนาและการประเมินศักยภาพของบุคคลในการ เลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน การประเมินผลจึง
มีหลายบทบาท หลายมิติ (multi-dimension) มีท้ังการประเมินท่ีเนนพฤติกรรมและการประเมินท่ีเนน
ผลลัพธ การประเมินผลงานนั้นมีสิ่งท่ีพึงใหความใสใจคือขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนคือ การใชความเห็นท่ี
มีตอคุณลักษณะเพียงหนึ่ง หรือสองลักษณะไปประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆท้ังหมด 
 ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) การมีสวนรวมประเมินผล หมายถึง Evaluation) การท่ีผูปกครอง             
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดรับการแตงตั้ง และเขารวมรับรูข้ันตอน วิธีการท่ีใชในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานจัดการศึกษา ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดย
รวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เขียนรายงาน สรุปผลการดําเนินงาน และผลท่ีไดรับจากการทํางาน 
เพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนา 
 พระพลมา ถามวโร (2557, หนา 41) กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การติดตามผล 
และการประเมินผลการดําเนินงานที่กลุมไดปฏิบัติรวมกัน สิ่งสําคัญที่จะตองสังเกตคือ ความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวังซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ในกลุมตางๆได 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีครูไดรวมกันติดตามผลการดําเนินงาน            
งานของโรงเรียน โดยเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวบรวมปจจัยท่ีเปนอุปสรรค        
ในการดําเนินงานงาน สรุปประเมินคุณคาผลการดําเนินงานงาน และ เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ
ดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 2.1.8 ประโยชนของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมในการดําเนินงานในองคกรนั้นกอใหเกิดประโยชน ทําใหองคกรขับเคลื่อนพัฒนา
ไดเปนอยางดมีีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมดังนี้ 
  สมยศ นาวีการ (2545, หนา 22-23, 102) ไดกลาววา การใสวนรวมมีประโยชนท่ีนาสนใจ 
เนื่องจากบุคคลจะยอมรับการเปลี่ยนแปลง เม่ือ 
  1.บุคคลไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในทางดานท่ีจะเปลี่ยนแปลงแลว จะเกิดการ
ยอมรับมากกวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียวท่ีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตอหนาท่ีผูรับผิดชอบ โดยปราศจากการมีสวนรวมแลว เชน ผูบริหารพยายามใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในองคกรท่ีมีผลกระทบตอพนักงาน โดยท่ีพนักงานไมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตั้งแตตนก็จะเกิดแรงตอตานจากพนักงาน 
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  2. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความราบรื่น การใชการมีสวน
รวมทําใหเกิดการสื่อสารกันท้ัง 2 ฝาย เกิดการปฏิสัมพันธกันในทางท่ีดี 
  3. ความผูกพันของพนักงานตอองคกรเพ่ิมมากข้ึน พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ จะทําให
เกิดความผูกพันตอองคกร และมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในการรวมตัดสินใจในองคกร 
 4. ความไววางใจฝายบริหารมีมากข้ึน การท่ีพนักงานไดมีสวนในกระบวนการบริหารท้ังการ
วางแผน การตัดสินใจ ยอมทําใหพนักงานรูถึงความตองการของฝายบริหาร ทําใหเขาไววางใจผูบริหาร
มากข้ึน ความรูสึกไววางใจเปนองคประกอบท่ีจําเปนอยางหนึ่งในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. การบริหารผูใตบังคับบัญชางายข้ึน เนื่องจากการท่ีผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจท่ีกระทบตอพวกเขา ทําใหการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับในอํานาจของผูบริหาร มีมากข้ึน 
  6. การตัดสินใจของฝายบริหารมีคุณภาพมากข้ึน เพราะวาการบริหารแบบมีสวนรวม
สามารถเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจเปนการรวบรวมความรู ความสามารถของบุคคลและความคิด
อยางหลากหลายจากผูรวมงานในการตัดสินใจ 
  7. การสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพการมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีข้ึน ทีมงานมี     
ความรวมมือกันในการกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  8. การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีข้ึน เปนการปฏิบัติงานสนองตอบตอความ
ตองการของผูปฏิบัติไดเปนอยางดี มีการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 การมีสวนรวม ในการตัดสินใจจะ ชวยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจในองคการใหดีข้ึน  
การแกปญหาดวยกลุมทําใหการวิเคราะหปญหาและการสรางทางเลือกแกปญหาไดดีกวา มีความคิด
สรางสรรคในกระบวนการตัดสินใจมีมากข้ึน ความผูกพันของพนักงานตอการปฏิบัติตามการตัดสินใจ   
มีมากกวา เพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
 รัชนก สวางทิพย (2556, หนา 20) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินงานในองคกรมีประโยชน คือ 
การท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานในองคกรไดมีสวนรวมในกระบวนการทํางานทุกข้ันตอนจะทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือในทุกดานและทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมมีประโยชน คือ ถาโรงเรียนตองการการเปลี่ยนแปลงตองใหครูใน
โรงเรียนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในกระบวนการทํางานทุกข้ันตอนจะสงผลใหผูบริหาร
สามารถลดการตอตานลงไดเนื่องจาก บุคลากรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา เพ่ิมการระดม
ความคิด เพ่ิมมนุษยสัมพันธ เพ่ิมความผูกพันและเกิดความรูสึกรักองคกร มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ     
ในการทํางาน ไมวาจะเปนการทํางานของการบริหารท่ัวไป หรือการบริหารดานอ่ืนๆ ผูใตบังคับบัญชา
จะไวใจผูบริหารสงผลใหผูบริหารตัดสินใจงาย การดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว (ศึกษาธิการ.
2553, หนา 29-33) กําหนดขอบขายงานเพ่ือกระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารงาน ดานตางๆ ดังนี้ 
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  1. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  2. ดานวิชาการ มีขอบขายงาน การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกร 
หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา        
การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3. ดานงบประมาณ มีขอบขายงาน การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
เสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี     
การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใชงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา   
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษามีการวางแผนงานพัสดุ กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน       
การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  4. ดานการบริหารงานบุคคลมีขอบขายงาน การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การเปลี่ยนตําแหนง ใหสูงข้ึน 
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลา
ทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ การสั่งพักราชการ 
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ การอุทธรณ
และการรองทุกข การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัญชี
รายชื่อ และใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณการสงเสริมการประเมิน
วิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ การสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาขาราชการ
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ครู และบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น 
  5. ดานการบริหารท่ัวไปมีขอบขายงาน การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือ
พัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม การจัดทํา       
สํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ังยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งาน
ทัศนะศึกษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการ
กับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ใหคํานึงถึง  
  1. หลักการ ความพรอม และความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีด
ความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องท่ีจะกระจายอํานาจ 
  3. ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 
  4. ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  5. มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี 
  6. มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมาก
ท่ีสุด เพ่ือใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว 
  7. เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 
  8. เพ่ือใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนนิการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
    สรุปไดวา ขอบขายของงานบริหารการศึกษา แมจะมีกฎหมายระบุขอบขายหนาท่ีการบริหาร
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารท่ัวไปอยางชัดเจน แตมียังหลักการอยู 8 ขอท่ีเปดทางใหสถานศึกษาใชวิจารณญาณ
ในการบริหารงานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความสะดวกในการ
บริหารงานตามบริบทของแตละองคกรโดยใหมีความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการ
จัดการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาใดมีองคกรท่ีมีขนาดเล็กมาก การดําเนินงานบริหารบางดานนั้นสามารถ
บูรณาการกันรวมกันได 
 
 2.2.2 ความหมายของการบริหารท่ัวไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ และหนวยงานสถานศึกษา ไดใหความหมายและคําจํากัด
ความ ขอบขายการบริหารท่ัวไปไวดังนี ้
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 บงกศ อาษา (2548, หนา 66) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีรวมเอาภารกิจหนาท่ี ท่ีเห็นวาเปน
ดานยอยๆ และไมอาจจะจัดเขาไวในภารกิจหนาท่ีหลักใดๆ ได โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
สงเสริมสนับสนุน และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคการท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 นฤมล พอดี (2549, หนา 35) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมี
บทบาทหลักในการสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหการศึกษาทุกรูปแบบ  
มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร และจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัด
ศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานบริหารท่ัวไปซ่ึงแมวาพระราชบัญญัติการศึกษาจะกําหนดไว 22 
กลุมงาน แตเม่ือดูจัดกลุมเครือขายงานแลวรวมเปนกลุมงานใหญ ๆ ได 6 งาน 
 นิเทศ ธาตุอินทร (2549, หนา 28) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการแกการบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานงานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมการบริหารและ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 102) กลาววาการบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการ บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
หลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
และองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววา การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดระบบบริหารองคการ เพ่ือใหองคการบริหารงานอ่ืน  ๆบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมาย ท่ีกําหนดไว    
โดยมีบทบาทหลัก ประสาน สงเสริมสนับสนุน และอํานวยการความสะดวกตางๆในการใหการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมสงเสริมในการบริหารและ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความ
โปรงใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกร ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหการจัดศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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 สัมมา รธนิธย (2556, หนา101-102) กลาววา งานการบริหารท่ัวไป กระบวนการท่ีเก่ียวของ
กับการจดัการระบบบริหารองคกรท่ีชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุน 
อํานวยการ และความสะดวกตาง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพ่ือใหการจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
กลุมบริหารท่ัวไป มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาระบบ และเครือขายขอมูลและสารสนเทศ           
การประสานงานและการพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองคกร 
 นันทพร วงษจารย (255, หนา 24) กลาววา งานการบริหารท่ัวไป หมายถึงการดําเนินงาน      
ท่ีเก่ียวกับการจัดองคกรเพ่ือเอ้ือใหงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามเปาหมายมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน และการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ 
และการจัดการศึกษา หลักการบริหารท่ัวไปประกอบดวย การบริการ สนับสนุน สงเสริมประสานงาน
และอํานวยการใหการปฏิบั ติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานของสถานศึกษา ตอสาธารณชน 
กอใหเกิดความรู ความเขาใจ เลื่อมใส มีเจตคติท่ีดี ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 คํามร หลอดแพง (2557, หนา 116) กลาววา งานการบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดระบบบริหารองคกร ใหบริการงานบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมาย         
ท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ อํานวยความสะดวกตางๆ
ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา งานท่ีรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได ตลอดจน 
การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดการศึกษาท่ีประสิทธิภาพ               
และมีประสิทธิผล 
 พระพลมา ถามวโร (2557,หนา 36) กลาววา การบริหารท่ัวไป หมายถึง งานท่ีไมใชภารกิจ
หนาท่ีหลักแตมีความสําคัญตอการดําเนินงานของสถานศึกษาในการใหบริการแกหนวยงานตางๆ ของ
สถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินไปตามเปาหมาย จัดระบบบริหารองคกร การใหบริการงานอ่ืนๆ เพ่ือให
บรรลุตาม โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกตางใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ รับผิดชอบในการใหบริการสนับสนุนสงเสริม ประสานงาน อํานวยความสะดวกใหแก
งานหลักของโรงเรียน บริหารการจัดการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร และจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบทีตรวจสอบได 
 สรุปไดวา การบริหารท่ัวไป หมายถึงกระบวนการบริหารงาน ท่ีมีการวางแผนงานการปฏิบัติงาน
และประเมินผลงาน ท่ีมุงพัฒนาโรงเรียนใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ชวยประสาน เผยแพร
ขาวสาร สนับสนุน สงเสริมและอํานวยการ ใหบุคลากรท้ังในโรงเรียน นอกโรงเรียน ชุมชน และองคกร
ท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 
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 2.2.3. ความสําคัญของการบริหารท่ัวไป  
 นักวิชาการ นักบริหาร และหนวยงานสถานศึกษา ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารท่ัวไป 
เปนท่ีนาสนใจไวดังนี ้
 สุฤทธิ์ บุนนาค (2547, หนา 12) กลาววา การบริหารท่ัวไป หมายถึง การท่ีผูบริหารใชอํานาจท่ี 
มีอยูจัดการและดําเนินงานของสถาบันนั้นใหดําเนินไปสูจุดหมายท่ีตองการ มีข้ันตอนการดําเนินงานคือ 
ข้ันวางแผน (Planning) ข้ันปฏิบัติตามแผน (Executing) การประเมินผลงาน (Evaluating) กระบวนการ
บริหารเปนแนวทาง เทคนิคหรือวิธีการท่ีผูบริหารปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายท่ีวางไว โดยการบริหารท่ัวไปเปนการจัดระบบการบริหารงานในโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน ดานการกําหนดแผนงานการบริหารโรงเรียน การแจกแจงงานในโรงเรียน การ
มอบหมายงานใหบุคลากรการเตรียมงานท้ังในระยะสั้นระยะยาว การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปจากนโยบายการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ทําใหชุมชนและ
องคกรเขามามีบทบาทในการชวยพัฒนาการศึกษา แตละฝายตางก็มีบทบาทภาระหนาท่ีในองคกร ท้ังนี้
เพ่ือเปนการกระจายอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม เพ่ือประโยชนในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและไดรับประสิทธิผลสูงสุด  
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววางานการบริหารท่ัวไปมีวัตถุประสงคของงานเพ่ือให 
บริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเผยแพรขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาร
ธารณชนซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาใหการสนับสนุนการศึกษา
 คํามร หลอดแพง (2557, หนา 116) กลาววา การบริหารท่ัวไป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการสนับสนุน  
สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและเพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานของสถานศึกษา ตอสาธารณชน ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 สรุปไดวา งานการบริหารท่ัวไปมีความสําคัญมีหนาท่ีใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน     
และอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน ซ่ึงจะ
กอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เลื่อมใส ศรัทธา มีเจตคติท่ีดีตอสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาไดรับการ
สนับสนุนทางการศึกษา 
 2.2.4. ขอบขายของงานการบริหารท่ัวไป 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา2-5) กลาววา ขอบขายงาน การบริหารท่ัวไปประกอบดวย 
กลุมงานอํานวยการ งานเลขานุการ งานธุรการ งานสหกรณโรงเรียน งานดูแลอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม               
งานสัมพันธชุมชน งานยานพาหนะ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานสงเสริมประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ   
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ม.ป.ป., หนา 2 ) กลาววา ขอบขายงาน การบริหารท่ัวไป 
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ประกอบดวยการอํานวยการและสงเสริมกิจกรรมการปกครองของนักเรียน จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน1 5 
ปกครอง15ดูแลนักเรียนประจํา สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย2 ปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดใน 
2สถานศึกษา2 สงเสริมความประพฤตินักเรียน ดูแลงานโภชนาการ งานอนามัยโรงเรียนสรางสัมพันธท่ีดีกับ
ชุมชน ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสานงานเครือขายผูปกครอง ชมรม
ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา บริการรานคาสวัสดิการ ประสานงาน
ประกันอุบัติเหตุ สนับสนุน ดูแลงานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมสาธารณูปโภค งานรักษาความปลอดภัย 
บริการงานโสตทัศนูปกรณ จัดทําสารสนเทศ บริหารงานสํานักงานผูอํานวยการ 
  สมพิศ โหงาม (2555, หนา 102-112) กลาววาขอบขายและภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบของการ 
บริหารท่ัวไปมีเปนจํานวนมาก แตกลาวสรุปงานท่ีสําคัญ และสัมพันธกับการบริหารท่ัวไปเปนการเฉพาะ 
เชน การดําเนินงานธุรการ การพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา การดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม การสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ  
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววา งานการบรหิารท่ัวไปมีขอบขายของงานคือ การดําเนินงาน 
ธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประสานงาน และพัฒนาเครือขาย การจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองคการ การจัดระบบบริหาร งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน ดานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารท่ัวไป สํารวจปญหาความตองการ ความจําเปนดานวิชาการ การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี              
และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ     
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํารวจความตองรับบริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในและนอกระบบ การสงเสริมกิจการ
นักเรียน การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืนๆ ติดตาม              
การดําเนินงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 101-105) กลาววา ขอบขายของการบริหารท่ัวไป หมายถึง การดําเนินงานดาน 
ตางๆ ดังนี้ 
  1. งานธุรการและสารบรรณ ประกอบดวย การจัดทําหนังสือ และเอกสารอ่ืน ๆ การสงเสริมและรับ
เอกสาร การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร การจัดระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
  2. งานทะเบียนและสถิติรายงาน ประกอบดวย การจัดทําสถิตินักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจาง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอหนวย และสาธารณชน การเก็บรักษาขอมูลตางๆ และการจัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  3. งานกิจกรรมนักเรียนและบริการตาง ๆ ประกอบดวยการควบคุมความประพฤติ การแนะแนว  
และใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการดานอาหาร สุขภาพ การนํานักเรียนไป
ทัศนะศึกษา การจัดหาทุนการศึกษา การจัดพาหนะรับสง การประสานงานกับผูปกครอง และพัฒนา
เครือขายทางการศึกษา การบริการดานกีฬา การเกณฑเด็กเขาเรียน และการรับนักเรียน การจัดบริการน้ําดื่มน้ํา
ใชการจัดบริการโสตทัศนูปกรณ การปฐมนิเทศ การจัดโครงการตางๆ  
  4. งานความสัมพันธระหวางชุมชน ประกอบดวย การรวมมือและสงเสริมกิจกรรมของ
ชุมชนในรูปแบบตาง ๆ การประชาสัมพันธ การจัดทําและใหบริการขอมูลและสารสนเทศ การใหบริการ
ดานอาคารสถานที่ การสงเสริมและสนับสนุนสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา หรือมูลนิธิ 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลชุมชน การระดมความรวมมือในชุมชน การจัดประชุมผูปกครอง



42 

นักเรียน การสํารวจความตองการและการใหบริการศึกษาแกชุมชน การเสนอแตงตั้งและจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  5. งานอาคารสถานท่ี ประกอบดวยการวางผังบริเวณสถานศึกษา การกําหนดแผนการใช
อาคารสถานท่ี การควบคุมการกอสรางและการปรับปรุง การกําหนดมาตรการการปองกันการรักษา
ความปลอดภัยตางๆ การจัดทําทะเบียนประวัติการใช และการซอมแซม การกําหนดการใชงานให
เหมาะสมกับรูปแบบอาคารและอาคารประกอบ การจัดการดูแลความสะอาดหองเรียน อาคารเรียน   
และบริเวณสถานศึกษา 
  6. การวางแผน การอํานวยการ และประสานงานประกอบดวยการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน การจัดระบบและพัฒนาโรงเรียน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน การประสานงานราชการตางๆ การจัดประชุมครู 
และการดําเนินงานดานเลขานุการตางๆ การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงาน 
 คํามร หลอดแพง (2557, หนา 116) กลาววา การบริหารท่ัวไปมีขอบขาย คือ การดําเนินงานธุรการการ 
พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผน     
การบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหาร และพัฒนา
องคกร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดูแลอาคารสถานท่ี          
และสภาพแวดลอม การเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดระบบ
การควบคุมภายในหนวยงาน 
 กระทรวงศึกษาธกิาร (2553, หนา 29-33) ออกกฎกระทรวงไวเพ่ือกําหนดขอบขายงาน ในการ 
กระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานดานตาง ๆ ดานการบริหารท่ัวไปประกอบดวย การพัฒนาระบบ
และเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียนการเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่อง
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทัศนะศึกษา งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธงานการศึกษา     
การสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรหนวยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารเรื่องการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา เก่ียวกับขอบขายการบริหารท่ัวไป 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบขายงาน จากโรงเรียนโสตศึกษา และจากหลายนาทัศนะ ของนักวิชาการนัก
บริหาร ผูวิจัยจึงนําขอบขายของการบริหารท่ัวไปท่ีมีความสอดคลองกับการบริหารงานของโรงเรียนโสต
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ศึกษา ประกอบดวย งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา งานสัมพันธชุมชน งานอาคารสถานท่ี งานกิจการนักเรียน  
และงานประชาสัมพันธ ซ่ึงมีนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานไดใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการไวดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ( ม.ป.พ. หนา 4 ) กลาววา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาหมายถึงงาน                  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีประกอบดวย งานสงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมงานวิจัยผลิตสื่อ 
งานพัฒนา และจัดแหลงเรียนรู งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และจัดทําศูนยสื่อการ
เรียนเพ่ือบริการแกครู และนักเรียน   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64-73) กลาววา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เปนการกําหนดนโยบาย 
วางแผนระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการศึกษา และสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนา  
 ดามพ กันแกว (2547, หนา 41-42) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) กําลัง 
เปนท่ีกลาวถึงกันอยางกวางขวางในวงการศึกษา ความหมายของคําวาเทคโนโลยีการศึกษานั้น อาจเขาใจ
วาเปนสิ่งเดียวกับคําวา โสตทัศนศึกษา ( Aduio Visual Education) เพราะเนื่องจากในสมัยหนึ่งไดให
ความสําคัญกับโสตทัศนศึกษาหรือโสตทัศนูปกรณเปนอยางมาก จะเห็นไดจากการวิจัยตางๆ มักจะวิจัย
เก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) ท้ังในรูปการเปรียบเทียบระหวางสื่อตางชนิดกันหรือสื่อ
ชนิดเดียวกันแตตางวิธีการเพ่ือตองการจะทราบวา สื่อประเภทใดท่ีทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนดีกวา
สื่อชนิดใด แทท่ีจริงแลวสื่อแตละชนิดไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกันได เนื่องจากสื่อแตละชนิดมี
คุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง ดังนั้น การท่ีเขาใจวา เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนําเอาเครื่องมือหรือ
ผลิตผลทางวิทยาศาสตรมาใชนั้นก็ไมผิดอะไร แตก็ไมถูกท้ังหมด เทคโนโลยีการศึกษามิไดหมายความ
เฉพาะแตวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ  เพียงอยางเดียว การปรับปรุงใหวิธีการสอนหรือวิธีการจัดการศึกษามีผลดี
หรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก็ถือวาเปนเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาท่ีแทจริงนั้นหมายรวม
ตลอดถึงกรรมวิธีในการกําหนดจุดหมายปลายทางของการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและ
ทันสมัยการทดลองใชวิธีการและวัสดุตางๆ การประเมินผลของระบบการศึกษาท้ังระบบ และเม่ือทราบผลท่ี
ประเมินแลว การท่ีจะปรับปรุงจุดมุงหมายของการศึกษาเสียใหมเพ่ือใหสอดคลองกับความจริงท่ีไดทราบ
 ฟาฏิมา วงศเลขา (2547, หนา 89-90) กลาววา สื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญอยาง 
หนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพแตในชวงท่ีผานมาสื่อการเรียนการสอนท่ีใชอยู
ในสถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสวนใหญรัฐเปนผูผลิต ซ่ึงตามสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทําใหกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ “นโยบายสื่อเสรี”ข้ึนมี
สาระสําคัญดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรูและทุกชวงชั้น โดยเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันผลิตอยางเสรีและเปน
ธรรม และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีและใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
กระบวนการเรียนการสอน จากนโยบายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการมิไดสนับสนุนเฉพาะสื่อท่ีเปน
หนังสือเรียนของภาคเอกชนเทานั้น ยังไดสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามี และใชสื่อ และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา, 112) กลาววา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(e - Education) นอกจากสรางความ 
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พรอมของทรัพยากรมนุษยท้ังหมดของประเทศ ใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุน โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและอุปกรณเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและการ
เรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรูสารสนเทศตางๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการพัฒนา และยกระดับ
ความรูของทรัพยากรมนุษยของไทยใหมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยมีเทคโนโลยีท่ีสําคัญไดแก 
แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อและสิ่งพิมพอ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆเชนวัสดุ 
อุปกรณ วิธีการ และเทคนิคกระบวนการ 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 101-102, 112) กลาววา มีปญหาการดําเนินการ เนื่องจากขาดการพัฒนา 
เนื้อหาผานสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการพัฒนาผูสอน ครูและนักเรียนนําความรู
ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยตนเองนอย สถานศึกษา
มีจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัยใน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนรูมา
ใชในการเรียนการสอนนั้นผูเรียนและผูสอนควรรวมกันจัดทําหรือพัฒนาข้ึนเอง ขอเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีผานมา การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการศึกษาไทยใน
อนาคต ท้ังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 นโยบายของรัฐใน
ปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสงัคม ประชากร พลังงานสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การเคลื่อนยายคน เงินเทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร และความรู
อยางเสรี เปนตน จึงกําหนดหลักการและกรอบแนวคิดวิสัยทัศน เปาหมาย และกรอบแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองบนฐานของหลักการ และแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ดังนี้ 
 1. เนนการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู และเสนอกลไกท่ีจะกอใหเกิดผลตอการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ไมใชสวนใดสวนหนึ่งของระบบและพิจารณาระบบ
การศึกษา และเรียนรูในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศการจางงานเปนตน 
 2. ระบบการศึกษา ประกอบดวยปจจัยตางๆ  ท่ีสําคัญคือ ครู หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการสราง 
และถายทอดความรู ประเด็นสําคัญท่ีสุดในการปฏิรูประบบการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา สงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน 
เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา ปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ คือระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจ
และทรัพยากรสูทองถ่ิน การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงผล
ใหการศึกษามีสัมฤทธิผลสําหรับผูเรียนท้ังประเทศ ท้ังในเมืองและชนบท ท้ังท่ีมีฐานะดี และยากจน 
 3. ระบบการเรียนรูคือ ระบบท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถท่ีจะคิด วิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนําความรู โดยอาจอยูใน
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปจจัยและเครื่องมือตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ท้ังท่ีมาจากระบบการศึกษาปกติและนอกระบบเชน สื่อการเรียนรูท่ีสามารถ
เขาไดถึงทุกแหงและทุกเวลา ประเด็นสําคัญในการปฏิรูประบบการเรียนรูคือการเนนความสําคัญของ
ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู นับตั้งแตครู ผูปกครอง ชุมชน บุคลากรตัวอยาง สื่อมวลชน รวมถึง
สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี ท่ัวไปแลวคนมักจะนึกถึงเทคโนโลยีในทางท่ีเก่ียวกับเทคนิควิธี
สมัยใหม เครื่องยนตกลไกหรืออุปกรณเครื่องมือตางๆ ท่ีมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอน และมีราคา
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แพงหรืออาจจะเปนในแงของความรูระดับสูง ทฤษฎีหรือหลักการใหมๆ ท่ีนําไปใชแลวสามารถชวย            
ในการทํางานใหมีประสิทธภิาพดีข้ึนและมีประสิทธิภาพสูง 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววางานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติ คือ 
สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา วางแผนกําหนดนโยบาย และแนวทางการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหงานดาน
ตางของสถานศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมท้ังการใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนา    
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 สรุปไดวา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีพรอม
ใหใชบริการอยูเสมอ สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสรางสื่อท้ังแบบท่ีเปนอุปกรณไอทีและการจัดทํา
เอกสารหนังสือเพ่ือใชในการเรียนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรม
การจดัการเรียนการสอนท่ีเปนกระบวนการ  
 2. งานสัมพันธชุมชน 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา5) กลาววา งานสัมพันธชุมชน หมายถึง การจัดทําโครงการ 
งบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน
เพ่ือนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนและบริการสาธารณะใหบริการชุมชนใน
ดานขาวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และวิชาการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชน โดยการบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภค บริโภค ใหความรู และจัดนิทรรศการ การมีสวนรวมในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเก่ียวกับชุมชนสนับสนุนสงเสริมใหมีการ
จัดตั้งองคกรตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน ชวยเหลือสมาคม มูลนิธิ ประสานและใหบริการแกคณะครู 
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนในดานอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ บุคลากร 
งบประมาณ ประเมินสรปุ รายงาน ผลการการดําเนินงานตามแผนงานประจําปการศึกษา 
 โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม (ม.ป.ป., หนา8, 19, 20) กลาววา งานสัมพันธชุมชน หมายถึง  
การประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา ประสานงานเครือขายผูปกครอง และชมรมศิษยเการับผิดชอบ
ใหความรูและรณรงคดานสาธารณสุขและภัยจากสารเสพติด จัดกิจกรรมรวมกับวัดชุมและหนวยงาน
ราชการท่ีใกลเคียงเพ่ือมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และรวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญอ่ืนๆ 
สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและองคกรตางๆ ประสานกับชุมชน ในการใหการสนับสนุนโรงเรียน  
 กระทรวงศึกษาธกิาร (2546, หนา 64-73) กลาววา ขอบขายงานเลขานุการ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการรวบรวมประมวลวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล สนับสนุนขอมูล
รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินงานดานธุรการในการ
จัดประชุม จัดทํารายงาน การประชุม และแจงมติท่ีประชุมใหผูเก่ียวของรับทราบดําเนินการ หรือถือ
ปฏิบัติแลวแตกรณี งานบริการสาธารณะนั้นควรจัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ จัดระบบขอมูล
ขาวสาร บริการขอมูลขาวสารแกสาธารณชน พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจตอผูมา
รับบริการ ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข พัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
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 ลัดดาวรรณ อินทรยิ้ม (2547, หนา 19) กลาววา ความสําคัญยิ่งท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตอง 
ดําเนินการใหตอเนื่อง เปนงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดโดยสงเสริมความเขาใจ
แกชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาท้ังในดานวิชาการ กิจกรรม ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ และตามภาระหนาท่ีของสถานศึกษาแลวสถานศึกษาจะตองเปนศูนยกลางหรือ
เครือขายรวมกับชุมชน พัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาในทุกดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การ
ปกครอง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
 รัชพล คชารุงโรจน (2548, หนา 106-108) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงานสัมพันธชุมชนวา 
โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีตองมีการปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องกับชุมชน สิ่งแวดลอมตางๆรอบๆ 
โรงเรียนเปนปจจัยในการเสริมสรางการจัดการศึกษารวมกัน การบริหารจัดการงานสัมพันธกับชุมชน 
เชน สรางความสัมพันธโดยใชกีฬาเปนสื่อ สรางสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู การสรางเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน เพ่ือชวยดูแลนักเรียน  
 ทัศนา แสวงศักดิ์ (2548, หนา 46-49) กลาววางานสัมพันธชุมชน เปนการสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามความตองการของทองถ่ิน ใหสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน และสงเสริม
ใหสถานศึกษา ประชาชน รวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีหลักสําคัญ คือ สถานศึกษาเปนผูให
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนและชุมชนก็เปนผูใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน
สถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาตองเปนฝายเริ่มตนกอนผูบริหาร และบุคลากรในสถานศึกษาตองให
ความสําคัญ และคํานึงถึงแนวทางในการดําเนินงานเรื่องนี้ซ่ึงท่ีผานมาการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนไมคอยประสบผลสําเร็จเนื่องจากสถานศึกษาเปนฝายรับเพียงฝายเดียว ใหชุมชนรวมคิด รวมปรึกษา  
รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการรวมประเมินผล รวมรับผลประโยชนในกิจกรรม 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววางานสัมพันธชุมชนจะตองมีการจัดใหมีระบบ 
การประสานงานและเครือขายการศึกษา พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใหพัฒนาเครือขาย
ทางการศึกษา ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษา
และผูเก่ียวของทราบ กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษา
ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางตอเนื่อง งานบริการสาธารณะตองมีการจัดใหมีระบบ         
การบริหารสาธารณะ จัดระบบขอมูลขาวสาร ของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณะ จัดบริการ
ขอมูลขาวสารและบริการอ่ืนๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา พัฒนา
ระบบการใหบริการแกสาธารณชน ใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ ประเมิน
ความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ นําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไขพัฒนา
ระบบงานบรกิารสาธารณะ 
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 110-117) กลาววางานสัมพันธชุมชนเปนการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาการเรียนรูใหมากข้ึน เพ่ือใหบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ        
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และสถาบันสังคมอ่ืนทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน
ซ่ึงงานสัมพันธชุมชนมีแนวทางปฏิบัติโดยสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลคลครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาใหมากขึ้นสนับสนุนและมรมาตรการจูงใจทั้งดานภาษีและ
สิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือใหเอกชนเขามารวมจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาการเรียนรูทุก
ระดับ/ประเภท ใหมากข้ึนควบคูกับการสนับสนุน ดานวิชาการ การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร      
และ/หรืการอุดหนุนคาใชจายรายหัวท่ีเปนธรรม เพ่ือใหมีคุณภาพมาตรฐานและเปนการประกันความ
เปนธรรมใหแกผูเรียน รวมถึงกําหนดแนวทางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกับรัฐ ลดบทบาทของรัฐในการจัด
การศึกษาเปนหลัก มาเปนผูกํากับนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา นิเทศ และติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาตนแบบท่ีดี และสงเสริมสนับสนุน ยกยอง และขยายผล เพ่ือใหการจัด
การศึกษาและเรียนรูมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
สนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดตั้งศูนยการเรียน โดยบุคคล ครอบครัวสถานประกอบการ 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาองคกรชุมชน องคกรเอกชน ตามความตองการท่ีแตกตางหลากหลาย โดย
ใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเชิงนโยบายและปฏิบัติเสริมสรางความเขมแข็งใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเอกชน และการศึกษา
ทางเลือกสงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษารวมพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคแกผูเรียนมากข้ึนใน
รูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกลรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหยืดหยุนและมีความ
คลองตัว สงเสริมการจัดการศึกษา และเรียนรูของสถาบันทางสังคมท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบ  
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ และประเภทการศึกษา รวมจัดการศึกษา      
และการเรียนรู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกผูเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย พัฒนาระบบการวัดประเมิน การรับเขาศึกษาตอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ใหเอ้ือตอ
การศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมสถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนาและสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สภาหอการคาไทย           
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันสังคมอ่ืนรวมจัดการศึกษาและการเรียนรู การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนมากข้ึนในรูปแบบท่ีหลากหลาย สงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเขารวมจัด   และสนับสนุนจัดการศึกษามากข้ึน เพ่ือใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
ตองการของทองถ่ินในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากข้ึน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐาน
และระบบการศึกษาของชาติ  
 อํานวย ทองโปรง (2555, หนา 31-34) กลาววา การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาครู การประกันคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ซ่ึงลวนแตตองใชงบประมาณมาดําเนินการจัดการปฏิรูปการศึกษาดําเนินการไปตาม
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพตองมีการระดมทรัพยากร ใหระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐเอกชน 
องคกรตางๆ สถาบันชุมชน การระดมทุนทองถ่ิน ทุนทางสังคม ครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนา องคกร
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พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน สถานประกอบการเอกชน หนวยงานทางการศึกษากลุมอาชีพ ชมรม มูลนิธิ
ทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษวิถีชีวิตของสังคมท่ีตองมีการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับภาษา การอุปโภคบริโภค 
การดูแลสุขภาพ ท่ีอยูอาศัย การอยูรวมกับผูอ่ืน การพักผอนอุปกรณเครื่องใช เอกลักษณ ศิลปะซ่ึงทุน
ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาใช เปนทรัพยากรทางการศึกษาประกอบด วย แหล งว ิทยากร             
ชุดความรู ประสบการณ แหลงโบราณสถาน จิตรกรรมประติมากรรมการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย 
คานิยม การแตงกาย อาหาร เครื่องใชในครัวเรือนมหรสพ ยาสมุนไพรสิ่งตีพิมพ ทรัพยากรบุคคล เชน 
ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรที่เปนสถาบันและหนวยงานตางๆ ทุนท่ีเปน
ทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ พืชและสัตว แมนํา ภูเขา ทุนท่ีเปนตัวเงินสถานศึกษามีหนาท่ีระดมทุน
เหลานี้เพ่ือมาสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถบริหารงานบรรลุเปาหมายและกระทําไดโดยการให
บุคคลากรในองคกรมีสวนรวมในการระดมทุน 
 สรุปไดวา งานสัมพันธชุมชน หมายถึง งานเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา งานใหบริการสาธารณะ การประสานงานกับบุคคลากรนอกองคกร และประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางเครือขายในการทํางานรวมกัน เปนการระดมทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสิน และการระดม
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือการสนับสนุนพัฒนางานของโรงเรียน 
 3. งานอาคารสถานท่ี 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา 5) กลาววา งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การดูแลอาคาร 
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม จัดทําโครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม      
ติดตามการปฏิบัติงานของแผนงาน วางแผนรวมกับฝายแผนงานของโรงเรียน และฝายพัสดุโรงเรียน 
เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสรางอาคารเรียน และอาคารประกอบ จัดซ้ือ จัดหาโตะเกาอ้ี อุปกรณการสอน 
อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการใหเพียงพอและใหอยูในสภาพท่ีดี จัดเครื่องมือรักษา
ความปลอดภัยในอาคาร จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ซอมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ ดูแลความ
สะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานท่ี จําหนายพัสดุเสื่อมสภาพ อํานวยความสะดวก
ในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคคลภายนอก จัดทําสถิติการใหบริการและรวบรวมขอมูลจัดซ้ือ จัดหา 
สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเพียงพออยูตลอดเวลา จัดบริการและติดตามการใชสาธารณูปโภคใหเปนไป
อยางคุมคา ใหอยูในสภาพท่ีไดมาตรฐาน จัดทําปายคําเตือนเก่ียวกับการใชระบบสาธารณูปโภค อบรม
นักเรียนเก่ียวกับการใชสาธารณูปโภค ซอมแซมสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพท่ีดี  และปลอดภัยอยู
ตลอดเวลาประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปการศึกษา 
 โรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ม.ป.ป., หนา 16) กลาววา งานอาคารสานท่ีมีหมายถึง การมีหนาท่ี 
เก่ียวกับการปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
ประเมินความสะอาดของหองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณพ้ืนท่ีตามเขตพ้ืนท่ีตางๆใน
โรงเรียน จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบรอย จัดทําทะเบียนประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบ 
และสิ่งปลูกสราง จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนสะดวก 
จัดทําเอกสาร สารสนเทศงานท่ีรับผิดชอบ เปนรูปเลม จัดทําปายบอกอาคาร สถานท่ี ตามอาคารตางๆ ของ
โรงเรียน ระดมทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ือพัฒนาโรงเรียน พัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ จัดทํา
ระเบียบขอปฏิบัติในการใชอาคารสถานท่ีและติดตามตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม           
ของโรงเรียนใหบริการ และอํานวยความสะดวกกับบุคลากรภายใน และภายนอกในการใชสถานท่ี พัฒนา
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บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหมีทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งและขอบขายหนาท่ีภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 สุฤทธิ์ บุนนาค (2547, หนา 17) กลาววา การบริหารอาคารสถานท่ี หมายถึง โรงเรียน หนวยงาน
ทางการศึกษาซ่ึงประกอบไปดวย อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณตางๆ และบุคคลในโรงเรียนจะตองมี
ความสมบูรณในสวนประกอบทุกดาน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอันจะเปนประโยชนตอชีวิตอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม เปนสวนประกอบหนึ่งในสถานศึกษา มีสวนสําคัญท่ีจะชวยอํานวยความสะดวก
ในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาไดโดยตองใหการดูแลเอา
ใจใสอาคารสถานท่ีดวยการวางผังใหเปนระเบียบเหมาะสม เปนสัดสวน สะอาดรมรื่น สวยงาม สงผลให
การเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย ชวยในการสงเสริมพัฒนาการทางความคิดและจิตใจ 
ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคได ผูบริหารตองจัดแบงหนาท่ีใหถูกตองเพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกตอการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนงานท่ีสงเสริมงานวิชาการใหดียิ่งข้ึน  
 รัชพล คชารุงโรจน (2548, หนา 105) กลาววา งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนถือวาเปน
หนาตาของโรงเรียน เม่ือบุคคลภายนอกมองเห็นโรงเรียนจากภายนอกทําใหรูไดเลยวาโรงเรียนทันสมัย
หรือไม ตองมีการวางแผนผังระบบอาคารและบริเวณโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยในการสรางบรรยากาศให
เกิดการเรียนรู สะอาด ปลอดภัย สงเสริมการเรียนรูดวยอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท้ังในหองเรียน 
หองประชุม โรงอาหาร สามารถใหขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง โรงเรียนท่ีทันสมัย อาคารสถานท่ีเปน
เอกลักษณภายนอกท่ีมองเห็นจะเปนภาพลักษณของโรงเรียนในการประชาสัมพันธสูภายนอก และจะเปน
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางสมบูรณ 
 อํานวย ทองโปรง (2555, หนา 77) กลาววา การบริหารอาคารสถานท่ีหมายถึง การท่ีผูบริหารรูจัก
จัดหาใชทรัพยยากรท่ีมีมาดําเนินการจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด ควบคุมดูแลรักษา ทํานุบํารุงอาคาร
สถานท่ี และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดีสนองความตองการแกบุคลากรในหนวยงาน และใหบริการ
แกชุมชนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจแกทุกฝาย 
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 107-109) กลาววา การบริหารอาคารสถานท่ีหมายถึงการบริหารจัดการ 
ท่ีเก่ียวกับลักษณะและสภาพของอาคารสถานท่ี อาทิ บริเวณสภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ีตั้ง ลักษณะของ
อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองน้ํา หองประชุม หองคอมพิวเตอร โรงอาหาร ท่ีนั่ง
พักผอน สนามกีฬา การตกแตงภายในและนอกอาคารเรียน ความสะดวก สะอาดสวยงาม ความ
ปลอดภัยในบริเวณสถานศึกษา การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 81) กลาววา งานอาคารสถานท่ีนั้นมีการกําหนดแนวทางการวางแผน 
การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมสถานศึกษาบํารุงดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี               
และสภาพแวดลอม ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชน 
ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความคุมคา
และเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูสรุป ประเมินผล การรายงาน การใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
การบริหารอาคารสถานท่ี มีรายละเอียดดังนี ้
  1. การบริหารอาคารสถานท่ี นับเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ดานตางๆ ของผูเรียนเปนอันมาก เพราะขนาดของสถานท่ี การตกแตงอาคารบริเวณโดยรอบ รวมท้ัง
แสง สี ทัศนียภาพ ทิศทางลม การจัดระเบียบอาคาร สุขลักษณะ ลวนเปนแรงจูงใจใหผูเรียนรัก หวงแหน             
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และภาคภูมิใจในสถานศึกษา และยังชวยหลอหลอมพฤติกรรมของผูเรียนใหตั้งใจศึกษาหาความรู 
ตลอดจนประสบการณตางๆ ในสถานศึกษาตอไปจนจบการศึกษา และเพ่ือใหการบริหารอาคารสถานท่ี
สมบูรณแบบ ผูบริหารสถานศึกษาควรจะคํานึงถึงลักษณะอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมดังนี ้     
   1.1 อาคารเรียน ควรเปนอาคารถาวร สามารถใชงานไดหลายงาน ถูกสุขลักษณะ จํานวน 
ขนาดของอาคารเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม 
   1.2 หองเรียนควรอยูในสภาพท่ีใชการได มีอุปกรณ ครุภัณฑครบถวนและอยูในสภาพ
พรอมใชงาน ปราศจากเสียง ฝุน กลิ่น ควัน และมลภาวะอ่ืนๆ หองเรียนควรมีแสงสวางพอเหมาะ ขนาด
หองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม 
   1.3 อาคารประกอบและหองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล หองวิทยาศาสตรหอง
ดนตรี และหองอ่ืน ๆ ควรมีอุปกรณท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
   1.4 บริเวณโรงเรียน ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน มีรั้วรอบ ไมมีน้ําขังตกแตง
บริเวณสวยงาม รมรื่น เหมาะแกการจัดกิจกรรมและเปนท่ีพักผอนหยอนใจของนักเรียน 
   1.5 สภาพแวดลอมโรงเรียน สอดคลองกับความตองการดานรางกาย จิตใจ และความตองการ
ทางการศึกษา เพราะมีอิทธิพลมากในดานการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
  2. การจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สภาพแวดลอมในสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา
สติปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนโดยตรงดวยสภาพแวดลอม
ท่ีดีและเหมาะจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ สนใจ และตั้งใจศึกษา หาความรูตลอดจนประสบการณ
ตาง ๆ ในสถานศึกษาไดมากยิ่งข้ึนท้ังนี้การพัฒนาสิ่งแวดลอมดังกลาวใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค      
จึงควรมุงพัฒนาใหมีความรมรื่น สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย พรอมดวยไมดอก       
ไมประดับ ปายบอกทาง ปายประกาศ มีถังขยะและการกําจัดสิ่งปฏิกูล อันสงเสริมใหบริเวณ
สถานศึกษาสะอาดเรียบรอย คํานึงถึงความสมดุลของปจจัยสี่ประการดังนี้   
   2.1 การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ เนื่องจากผูเรียนตองใชเวลาอยูในสถานศึกษาเปน
เวลานานหลายป และในชวงเวลาดังกลาวจะสงผลใหผูเรียนซาบซ้ึงพอใจ และภาคภูมิใจกับความงดงามของ
สถานศึกษา ดังนั้นหากสภาพแวดลอมของสถานศึกษาไมสวยงาม เม่ือจบการศึกษาผูเรียนก็จะสราง
สภาพแวดลอมของตนเอง โดยอาศัยประสบการณท่ีไดรับจากสถานศึกษาเปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้สถานศึกษา
จึงควรดูแลเอาใจใสในสภาพแวดลอมใหสวยงาม สะอาดเรียบรอย เพ่ือกระตุนใหเปนแบบอยางแกผูเรียน
   2.2 แสง สี การมองเห็น และแสงสวาง เปนสิ่งจําเปนตอการเรียนรูของผูเรียน เพราะ
การจัดระบบแสงสวางท่ีพอเหมาะจะชวยใหผูเรียนมองเห็นไดเร็ว สบายตา และชัดเจน 
   2.3 เสียงเปนสิ่งจําเปนเชนกัน หากมีเสียงรบกวนจากบริเวณรอบๆ หรือภายนอก
หองเรียน จะทําใหผูเรียนรูสึกรําคาญหงุดหงิด เครียด กระวนกระวายใจ และเหน็ดเหนื่อย เพราะเสียงรบกวน
เปนอุปสรรคตอความเขาใจในการสื่อความหมายระหวางผูสอน และผูเรียนเปนอยางมาก 
   2.4 อุณหภูมิและการถายเท เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดความสบายทางรางกายดวย
เปนปจจัยท่ีเก่ียวกับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โชคดีท่ีปจจุบันมนุษยสามารถควบคุมอากาศ     
และปรับระดับความรอนหนาวภายในอาคารไดตามตองการ 
  3. การปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา เปนสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุกโอกาส ท้ังจากการกระทํา 
หรืองดเวนการกระทําของบุคคลและสภาพแวดลอม โดยอุบัติภัยในสถานศึกษาอาจจําแนกไดสอง
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ลักษณะคือ อุบัติภัยรายแรง เชนตกตนไม ตกอาคาร ตกน้ํา หรือรถชน อุบัติภัยธรรมดาไมรายแรง เชน 
หกลม ถูกของมีคมบาด ท้ังนี้สถานศึกษาจึงจําเปนตองหามาตรการในการปองกันอุบัติภัยใน
สถานศึกษา เพ่ือขจัดอุบัติภัยมิใหเกิดข้ึนอีกตอไป นอกจากนั้น เพ่ือใหการบริหารอาคารสถานท่ี  
และสภาพแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามสุขลักษณะยิ่งข้ึน สถานศึกษาจึงควร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหไดมาตรฐานดังนี้ 
   3.1 กําหนดแผนการบรหิารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
   3.2 บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ี
ม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมท่ีจะใชประโยชน 
   3.3 ติดตาม และตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
   3.4 สรุปประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา 
 อํานวย ทองโปรง (2555, หนา 77-85) กลาววา อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเปน 
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตอง  
ใหความสนใจมีความรูความสามารถทักษะในการจัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามหลักวิชา     
เอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด ตองมีการวางแผนดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
เลือกทําเล ที่ตั้งของสถานศึกษา คิดคาเสื่อมราคาอาคารสถานที่ การวางแผนดานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม ตองมีการวางแผนใชอยางคุมคา คุมทุนใชไดเต็มศักยภาพ ศึกษาขอมูลอยาละเอียด
กอนใชงาน ตองใหบุคลากรทุกฝายทราบอยางชัดเจนวา อาคารสถานท่ีท่ีกอสรางนั้นมีวัตถุประสงค  
เพื่อทําอะไร กําหนดหนาที่บริหารอาคารไวอยางชัดเจน มีนโยบายในการใชทั้งอาคารสถานท่ี  
และสิ่งแวดลอมชัดเจน เตรียมพิจารณาคาดคะเนปญหาลวงหนาเพ่ือเปนการปองกันและแกไข      
รักษาระบบการบริหารอาคารสถานท่ี การวางแผนบริหารอาคารสถานท่ีมีความสําคัญคือ ชวยใหการ
บริหารงานเปนไปโดยประสานสอดคลองกัน การปฏิบัติตามแผนจะทําใหประหยัดท้ังเงิน คน และเวลา
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบติดตามประเมินผลแลควบคุมงานงายยิ่งข้ึน แบงเบาภาระหนาท่ี
การงานของผูบังคับบัญชาใหนอยลง ระดมกําลังคนและทรัพยากรมาใชอยางไดผล ชวยใหการขยาย
งานและปรับปรุงดําเนินไปไดโดยรวดเร็วและสะดวก การสํารวจความตองการอาคารสถานท่ีตองมี
ขอมูลใหครบถวนโดย ศึกษาธรรมชาติและความตองการของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
อยางไร การยายถ่ิน ประชากรในทองถ่ินเดิมเปนอยางไร การคมนาคมแนวโนมในอนาคต ความตองการรับ
การศึกษาของชุมชนเปนอยางไร ศึกษามวลประชากรท่ีเขาเรียนมีสภาพเปนชุมชนเมือง ชุมชน
อุตสาหกรรม อัตราการเกิด การยายเขาและยายออกระหวางเรียน ศึกษาแผนการเรียนและหลักสูตร 
ทําความเขาใจกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และของทองถ่ิน จุดมุงหมาย นโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ทองถ่ินนั้นตองการใหเยาวชนเรียนรูอะไรมีคุณสมบัติอยางไรเม่ือจบการศึกษา 
วิชาท่ีเปดสอนนั้นสอนอยางไร มีกิจกรรมและบริการใดๆบาง โครงสรางลักษณะ การบริหารจํานวน
นักเรียนสูงสุดและต่ําสุด แตละหองเรียน การจัดสรรอัตรากําลังครู การประเมินผลอาคารเรียนท่ีมีอยูแลว 
การแปรผลการคาดคะเนเปนความตองการอาคารเรียน งบประมาณกอสราง แผนหลักของอาคาร
สถานท่ีเรียน การประเมินสิ่งอํานวยประโยชนทางการศึกษา ท่ีตั้งของสิ่งอํานวยประโยชนทางการศึกษา
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กระบวนการจัดทําแผนเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม มักจะจัดทําเปนแผนอาคารสถานท่ี   
และสิ่งแวดลอมหลายกระบวนการ นับตั้งแตการจัดสรางอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม การใชและการ
ควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ทําใหผูมาเยือนประทับใจ ทําใหบุคลากรทางการศึกษา
สบายใจ นักเรียนเกิดระเบียบวินัยโดยออม โดยการมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม เอาใจใส ควบคุม ติดตามงานท่ีไดมอบหมายแกบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ มีความ
รับผิดชอบงานดําเนินไปดวยดี มีสภาพเรียบรอย ผูบริหารตองจัดเตรียมเรื่องสนับสนุนใหงานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมดําเนินไปตามนโยบาย 
 สรุปไดวา งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การกําหนดแผนใชอาคารสถานท่ี การสรางอาคารเพ่ือ
ใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม มีการปรับปรุงบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบภายใน
สถานศึกษาใหสะอาดสวยงามปลอดภัย ใหพรอมใชงานอยูเสมอ สรุปรายงานการประเมินผลงานการใช
อาคารสถานท่ี 
  
4. งานกิจการนักเรียน 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป. หนา 3) กลาววางานกิจการนักเรียน หมายถึงงานสงเสริม
พัฒนากิจกรรมนักเรียน สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน สงเสริมจัดกิจกรรมและนันทนาการใหนักเรียน
ดูแลงานใหคณะกรรมการนักเรียนทําการปกครองนักเรียนกันเอง และดูแลกิจการเรือนนอน จัดระบบ
ชวยเหลือนักเรียน แกไขพฤติกรรมนักเรียน   
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ม.ป.พ. หนา 2-10) กลาววา งานกิจการนักเรียนหมายถึงงานสงเสริม
กิจกรรมประชาธิปไตยใหคําปรึกษาสภานักเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ ดําเนินการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาในดาน 2ควบคุมการปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน สงเสริม สนับสนุนในดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข2 ดูแลนักเรียนประจํา แกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ของนักเรียน 2ปองกันและแกไขปญหาการใช
สารเสพติดในสถานศึกษา 2 ดูแลโภชนาการมีหนาที่และความรับผิดชอบ เผยแพรใหความรู             
ดานบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและเปนประโยชนตอสุขภาพ ประสานงานกับสถานพยาบาล                         
หรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ในการเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีจําเปนใหแกนักเรียน  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 1-3) กลาววา งานกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหาร
กิจการนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษามีภารกิจท่ีประกอบดวย การบริหารกิจกรรมนักเรียน  
และการจัดรูปองคการของนักเรียน การรับและคัดเลือกนักเรียน ซ่ึงตองเก่ียวของกับระเบียบ และทะเบียนตาง  ๆ
การจัดสวัสดิการหรือการจัดบริการใหแกนักเรียน และการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน
 กูด (Good, 1995, อางถึงใน อรุณ ชุมทอง, 2548, หนา 18) กลาววา งานการบริหารกิจการ
นักเรียน หมายถึง การบริหารของสถาบันแกนักเรียนนักศึกษาเปนรายบุคคล และรายกลุม ในแงของการให
คําปรึกษา การบริหารและสวัสดิการแกนักศึกษาเชน การแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและการจัดหางาน 
การบริการหอพักและการใหบริการองคกรของนักเรียน 
 อรุณ ชุมทอง (2548, หนา 6 ) กลาววา งานการบริหารกิจการนักเรียนหมาย ถึงการวางแผน 
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งานกิจการนักเรียน การบริหารงานกิจการนักเรียน งานสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
การปองกัน และแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและการสรางความอบอุนใหเกิดแกนักเรียนดําเนินการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน การประเมินผลงานกิจการนักเรียน 
  สงา พุมพวง (2548, หนา 6) กลาววา การบริหารกิจการนักเรียน มีความหมายโดยรวม คืองานท่ี
เก่ียวของกับนักเรียนในกิจการตาง ๆ นอกหองเรียน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีจะตองจัดใหกับนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาท้ังทางดานรางกายอารมณ สังคม และสติปญญา  
 ดํารง ประเสริฐกุล (2551. อางถึงใน สมพิศ โหงาม หนา110) กลาววา โดยท่ัวไปแลวสถานศึกษา                   
ทุกแหง มีหนาท่ีตองดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสม นาสนใจ และเปนประโยชนมากท่ีสุด เพ่ือ
เสริมสรางทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรคใหคิดเปน พรอมท่ีจะปฏิบัติตนใหเขากับ
สังคมแวดลอม ทันตอเหตุการณ พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และเพ่ือใหการสงเสริมงานกิจการ
นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์  
 ปกรณ ศรีตนทิพย (2553, หนา 32) กลาววางานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม                 
การเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลดียิ่งข้ึน สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาในทุกๆดานสามารถปรับตัว
ใหเขากับสภาพสังคม เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนพัฒนาความเปนมนุษยใหครบทุกดาน 
เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ 
มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนเพ่ือสังคม  
 สมพิศ โหงาม (2555, หนา 109-110) กลาววา งานกิจการนักเรียนหมายถึงการจัดดําเนินการตาง  ๆ              
ท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ไมเก่ียวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน เริ่มตั้งแตกอนท่ีนักเรียนจะเขาเรียน 
(สมัครเรียน) ระหวางอยูในโรงเรียน จนกระท่ังอออกจากโรงเรียน และมิไดเปนการเรียนการสอน 
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 74-87) กลาววา แนวทางการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนตอง
วางแผนกําหนดการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในกระบวนการวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไขการสงเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมนั้น
เกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ท่ีกําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน จุดมุงหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน ทําเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนในสถานศึกษา รูจักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด  
มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม และมีความสุขมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ โดยกําหนดจุดมุงหมายในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5 ประการ ดังนี้                                             
  1. ผูเรียนไดรับประสบการณท่ีหลากหลายเกิดความรูความชํานาญ ท้ังวิชาการ และวิชาชีพอยาง
กวางขวางมากยิ่งข้ึน 
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  2. ผูเรียนคนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว             
มองชองทางในการสรางงานอาชีพในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
  3. ผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตาง ๆ สามารถนําความรูและประสบการณไปใชใน              
การพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ 
  4. ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรมจริยธรรม
  5. ผูเรียนมีจิตสํานึก สามารถทําประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 สมพิศ โหงาม (2551, หนา110) กลาววา สถานศึกษาจึงควรยึดหลักการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษาโดย 
กิจกรรมตางๆ จะตองอยูในความดูแลของสถานศึกษา โดยครูอาจารยทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา 
ตองยึดปรัชญา และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเปนหลักสําคัญ จะตองไมมีผลเสียตอการเรียน    
การสอนของนักเรียนยึดหลักการจัดกิจกรรมเพ่ือนักเรียน ผูบริหารและครูอาจารยมีหนาที่ใหคําปรึกษา
ควบคุมดูและยึดหลักประชาธิปไตย ใหนักเรียนกลาแสดงความคิด ตัดสินใจ และชวยกันแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาจึงสมควรท่ีจะกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือการสงเสริมกิจการนักเรียนใน
สถานศึกษา ใหเปนระบบและลุลวงตามเปาหมาย ดวยการวางแผนกําหนดแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการจัด
กิจกรรมนักเรียน ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัด จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการไฝรู
อยางตอเนื่อง สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจกรรม เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิด
คุณประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 
 อรุณ ชุมทอง (2548, หนา 20-24) กลาววา โรงเรียนโสตศึกษามีระบบการดูแลนักเรียน เปนระบบ           
พอแมปกครองลูก มีพ่ีชวยดูแลนอง เหมือนกับกิจกรรมในครอบครัว แตเนื่องจากนักเรียนมีจํานวน
มากกวาบุตรในครอบครัว จึงจําเปนตองมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นํามาใชเปนเครื่องมือใหนักเรียนปฏิบัติ
เปนแนวเดียวกัน เหมือนกฎหมายของบานเมือง และการทํากิจกรรมตองสอดคลองกับกิจกรรมของ
บานเมืองในระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนประจําโดยท่ัวไป ครู-อาจารยจะตองใหความรักความอบอุนแก
นักเรียนมากกวานักเรียนไปกลับ โรงเรียนโสตศึกษานั้นยิ่งตองเพ่ิมความรัก ความอบอุนใหมากข้ึน 
โรงเรียนโสตศึกษาจึงตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้โดยรอบคอบการจัดครูเขาหอพัก ตองคํานึงถึงคุณภาพของ
ครูประจําหอพักโดย มีความรักและความจริงใจตอนักเรียนโดยท่ัวไป มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมท่ีจะ
เปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนได มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมบูรณแข็งแรงดี การจัดนักเรียนจะตองแยกตาม
เพศและวัยท่ีเหมาะสม เนื่องจากกิจกรรมนักเรียนในวัยตาง ๆ ยอมมีความตองการตางกัน วิธีการ
กิจกรรมจะตองใชวิธีการท่ีแตกตาง ใหนักเรียนรุนพ่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม โดยอาจจะแยก
นักเรียนเปนกลุมหรือหมู กลุมละ 8-10 คน มีนักเรียนรุนพ่ีเปนหัวหนาผูดูแลนักเรียนรุนนองอยาง
ใกลชิด กฎระเบียบของหอนอนตองเปนระเบียบท่ีปฏิบัติได ไมเขมงวดจนเกินความจําเปน เพราะอาจ
ทําใหนักเรียนมีความเครียดและเปนผลเสียตอการจัดกิจกรรม มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดย
สมํ่าเสมอควบคุมดูแลความสะอาด ความเปนระบบระเบียบในหอพัก และบริเวณรอบหอพักอยางถูก
สุขลักษณะ โดยใหนักเรียนในหอพักรับผิดชอบ มีการสรางความอบอุนใหแกนักเรียน โดยคํานึงถึง
นักเรียนอยูดีกินดี อาหารถูกหลักโภชนาการ มีมาตรฐานการดําเนินชีวิตทีดี ดูแลทุกขสุขอยางใกลชิด 
แสดงความเห็นอกเห็นใจใหนักเรียนมีโอกาสไปทัศนะศึกษาตามเวลา และโอกาสอันควร จัดกิจกรรม
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เพ่ือการบันเทิงตามเวลาและโอกาสอันควร จัดใหมีเวลาวางในบางเวลาเพ่ือความสุขสวนตัวอยาง
เหมาะสมนักเรียนประจําในโรงเรียนโสตศึกษาไมตองเสียวลาในการเดินทางดังนั้นชวงเชาและเย็นจึงมี
เวลาวางมาก โรงเรียนจําเปนตองจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน 
  1. กิจกรรมกลุมสัมพันธ เปนกิจกรรมมุงเนนใหนักเรียนใหมทําความคุนเคยกัน นิยมจัด
กิจกรรมนี้เม่ือเปดภาคเรียน โดยนํานักเรียนเขาใหมมาอยูรวมกัน เรียนรูการดําเนินชีวิตในโรงเรียน
ประจํา เพ่ือใหนักเรียนไดมีการปรับตัว คบเพ่ือนตางสถาบัน ทําใหคลายกังวลจากความคิดถึงบาน การจัด
กิจกรรมสอดแทรกกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน สงผลใหนักเรียนท่ีมีฐานะและวัฒนธรรม          
ท่ีแตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สรางจิตสํานึกใหภูมิใจในสถาบัน 
  2. การจัดประกวดหอพักนักเรียน เชน การประกวดหอพักสะอาด ประกวดตูเสื้อผาสะอาดมี
ระเบียบ ประกวดมารยาทนักเรียนในหอพัก สิ่งเหลานี้เปนกิจกรรมที่สงเสริมระเบียบวินัยสราง
ความเรียบรอยใหแกหอพัก ปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
  3. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด เสริมสรางระเบียบวินัย และนํารูปแบบบางอยางใชใน
หอพักเชน การจัดกลุมหรือระบบหมู การทํางานเปนหมูคณะ การสรางผูนํา การเปนผูตามท่ีดี 
  4. กิจกรรมประกวดระเบียบแถว เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนแตละหอพักไดฝกระเบียบ                
ความพรอมเพรียง การสรางภาพลักษณของหมูคณะ ความสามัคคีของหมูคณะนักเรียน 
  5. กิจกรรมกายบริหารภาคเชาเพ่ือเสริมสรางพลานามัย  
  6.กิจกรรมกีฬา เปนกิจกรรมใหญ สงเสริมใหนักเรียนเลือกฝกกีฬาตามความถนัดเนื่องจาก
กีฬาทุกประเภทมีกฎ กติกาเพ่ือใหนักเรียน เรียนรูท่ีจะเคารพในกฎ ระเบียบ วินัย ใชเสริมสรางความสมบูรณ
ท้ังทางรางกายและจิตใจ 
  7. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม อาจจัดในโรงเรียนหรือนํานักเรียนออกไปรวม
กิจกรรมท่ีจัดในละแวกใกลโรงเรียน ใหนักเรียนไดฟงเทศน ฟงธรรม นิมนตพระมาสอน หรือครูฝายกิจกรรมจัด
ใหมีการสวดมนตและอบรมกอนเขานอนทุกคืน 
  8. กิจกรรมตามความสนใจ เชนนักเรียนท่ีสนใจทางนาฏศิลปการแสดง ดนตรี กิจกรรม           
เขาจังหวะ โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนกลุมนี้ไดฝกฝน และแสดงความสามารถใหเพ่ือนๆ นักเรียนใน
โรงเรียนชื่นชม สรางความบันเทิงใหแกนักเรียนท้ังสองฝาย  
  9. กิจกรรมอาชีพอิสระ เปนกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โรงเรียนโสตศึกษาท่ัวไป
ทําไดผลดี เนื่องจากนักเรียนสวนใหญเปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินครอบครัวมีฐานะยากจน 
โรงเรียนจึงมุงเนนสอนอาชีพ กิจกรรมนี้เปนจึงจุดเดนของโรงเรียนโสตศึกษา 
  10.กิจกรรมท่ีสงผลตอการควบคุมความประพฤตินักเรียน ไดแก กิจกรรมท่ีสนับสนุน                
สรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง กรม และโรงเรียน เชน
การจัดประกวดและใหรางวัลนักเรียนท่ีรักษาวินัยไดดีเยี่ยม ซ่ึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมนักเรียนควรมี
ข้ันตอนการวิเคราะหปญหาดานกิจกรรมของโรงเรียนตามดวยการทําแผนและโครงการ ดําเนินตามแผน 
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  11.ระเบียบวาดวยการอยูประจําของนักเรียนนั้น โรงเรียนตองมีกฎระเบียบเพ่ือใหเปน
แนวทางใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติ เปนแนวทางใหกระทําตนอยูในขอบเขตเพ่ือความสงบสุขของ
สวนรวม โดยกฎระเบียบนั้นเกิดจากความคิดและขอตกลงของสังคม มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได 
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และบังคับใชเพ่ือใหเกิดผลดีตอสวนรวมมีผลบังคับใชกับทุกคน ครแูละนักเรียนรับทราบโดยท่ัวกัน มีความเหมาะสม
อยูเสมอแมวาการเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในการออกกฎระเบียบของนั้น ผูบริหารควรแตงตั้งกรรมการ
จากบุคคลหลายฝายเชน รองผูอํานวยการ นักเรียน ครูผูปกครองหรือครูประจําหอพัก ครูแนะแนวหรือครู
สังคมสงเคราะห ครูผูสอน ครูฝายกิจการนักเรียน การรางระเบียบนั้น จะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม
และระดับชั้นเรียนและอายุของนักเรียน ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางวินัยตนเองใหเกิดข้ึนกับนักเรียนจนนําไปสู
การปฏิบัติ และเกิดความเคยชินตลอดจนมีความรับผิดชอบตองานและหนาท่ีเพ่ือเสริมสรางพลานามัย
ใหสมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีตลอดจนมีสุขนิสัยท่ีดี และปฏิบัติจนเปนนิสัยเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตสูงข้ึน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติอยูเสมอเพ่ือใหนักเรียนรูจัก            
ชวยตนเอง พ่ึงตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเองจนสามารถดํารงชีวิตรวมกับสังคมปกติได เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรักความอบอุนอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนท่ีรักของบุคคลท่ัวไปในสังคม 
 สรุปไดวา งานกิจการนักเรียนหมายถึง การดูแลนักเรียน ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา
หางไกลดวยการ บริการจัดท่ีพักใหนักเรียนประจํา มีระบบควบคุมใหนักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี ดูแล
ความประพฤตินักเรียนอยางเขมแข็ง จัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร ตอบสนองตอการเรียนรูของ
นักเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง มีสวัสดิการ
ดานสุขภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน สงเสริมการเลนกีฬา
ตอบสนองตอความ สนใจของนักเรียน 
 
 5. งานการประชาสัมพันธ 
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ (ม.ป.ป., หนา2-5) กลาววา งานประชาสัมพันธ หมายถึง การกําหนด
นโยบาย วางแผน การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบาย และจุดประสงค ของโรงเรียน 
ประสานงาน รวมมือกับกลุมสารการเรียนรู และงานตางๆ ของโรงเรียน ตอนรับและบริการผูปกครอง
หรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน ประกาศขาวสารของกลุมสาระการเรียนรู หรือขาวทาง
ราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ ประสานงานดานประชาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน เผยแพร
กิจกรรมตางๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน จัดทําจุลสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสาร
เก่ียวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําปของงานประชาสัมพันธ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต 
และมัลติมีเดียออนไลนโรงเรียน จัดการบริหารเก่ียวกับฐานขอมูลบนเว็บไซต ใหการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ
ในการเผยแพรขาวสาร ดวยเครือขายอินเตอรเน็ต บริการบันทึกภาพกิจกรรมตางๆ แลวนําออกไปเผยแพร                  
 มนทิรา เดชชนะขจรสุข (2548, หนา 11) กลาววา งานการประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง 
กระบวนการสรางความสัมพันธและความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันกับบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังบุคคล
ภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือในการสงเสริม           
และสนบัสนุนการดําเนินงานตางของโรงเรียนใหสําเร็จตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว 
 เสนาะ ติเยาว (2551, หนา 269) กลาววา การประชาสัมพันธ หมายถึง การสื่อสารสรางความเขาใจอันดี
ระหวางบุคคล และเปนกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวของกับคนตั้งแตสองคนข้ึนไปเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขาวสาร ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ พฤติกรรม ความคิดเห็น ตลอดจนความรูซ่ึงกันและกัน และยังเปน
กระบวนการสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน โดยอาศัยการประชาสัมพันธในรูปแบบ
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ตางๆ เพ่ือใหชุมชนเขาใจ และใชความรวมมือแกสถานศึกษา ขณะเดียวกัน การสื่อสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ ยังเปนเครื่องมือในการบริหาร ท่ีผูบริหารสามารถนํามาใชกับหนวยงานหรือการศึกษาได  
  ศศิธร แกวรักษา (2552, หนา 26) กลาววา งานการประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง การสรางความ
เขาใจอันดี และความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกับกลุมบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน           
เปนกระบวนสรางการไมตรีสองทางโดยโรงเรียนตองเปนผูใหและผูรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เปนผล
ใหเกิดความเขาใจเลื่อมใสศรัทธาและสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ  
 รัตนา กาญจนพันธุ (2556, หนา 84-85) กลาววา การประชาสัมพันธนั้นตองศึกษาความตองการ                    
การเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษาท้ังความตองการในการไดรับขาวสารขอมูล
การศึกษาของชุมชน วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคลชุมชน 
องคกร สถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ิน จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ พัฒนา
บุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถ ในการดําเนินการประชาสัมพันธ
ผลงานของสถานศึกษา สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวม            
ของเครือขายประชาสัมพันธ ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึงผลท่ีไดรับ และนําไป
ดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
 ความสําคัญชองงานประชาสัมพันธ 
 เสนาะ ติเยาว (2551, หนา 269) กลาววา งานประชาสัมพันธ มีความสําคัญดังนี้ดังนี้ 
  1. เพ่ือบอกขอมูล (to inform) การบอกขอมูลเพ่ือใหแนใจวาผูปฏิบัติงานมีขอมูลพรอม
สําหรับใชในการตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
  2. เพ่ือประสานงาน (to coordinate) การประสานงานจะทําใหงานสําเร็จสมบูรณเพราะมี
งานหลายอยางท่ีแบงแยกกันทํางานระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงาน 
  3. เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล (to share) ขอมูลสวนใหญขององคกรเปนเรื่องการทํางานให
เสร็จตามเปาหมาย ซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูลจากหลายๆ ฝาย ท้ังภายนอกและภายในองคกร ขอมูล
ไมไดเกิดข้ึนโดยตรงกับผูบริหาร แตตองอาศัยการมีสวนรวมจากพนักงาน จากภายนอกและหนวยงานอ่ืนๆ 
  4. เพ่ือควบคุม (to control) ผูบริหารจะตองตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน วาไดทําตามแผนและบรรลุเปาหมายเพียงใด หากผิดพลาดจะไดแกไขไดถูกตอง   
  5. เพ่ือใชอิทธิพล (to influence) การชักจูงใหคนในองคกรมีพฤติกรรมท่ีองคกรตองการก็เปน
สวนหนึ่งท่ีทําใหงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  6. เพ่ือกระตุน (to inspire) ใหคนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร เกิดความผูกพัน เชื่อม่ัน มุงม่ันในการ
ทํางาน มีความสุข มีความสบายใจ และมีสํานึกท่ีดีตอองคกร 
 สําหรับสถานศึกษาทุกแหงการประชาสัมพันธจัดวาเปนเครื่องมือสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง
ของสถานศึกษา เนื่องจากทําใหสามารถสื่อสารและประสานความเขาใจอันดีท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
กลาวคือ การประชาสัมพันธภายในสถานศึกษาจะชวยใหเกิดการรับรูรับทราบ และความเขาใจอันดีระหวาง   
ผูปริหารกับครู และผูบริหารหรือครูกับนักเรียนในสถานศึกษาอันทําใหสามารถสื่อสารกับผูปกครองและ
ชุมชน โดยผานการใชสื่อประเภทตางๆ อาทิ จดหมายเอกสาร แผนพับ โทรศัพท ซ่ึงจะชวยสานสราง
ความสัมพันธอันดีงามระหวางชุมชนกับสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึนกอใหเกิดการมีสวนรวมดวยความเต็มใจ
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ของชุมชนอันเปนท่ีพึงประสงคของสถานศึกษาเปนอยางมาก ในการนี้สถานศึกษาจึงควรกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือการประชาสัมพันธของสถานศึกษาใหรัดกุมโดย 
  1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษารวมท้ัง
ความตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  2. วางแผนประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน  
และสื่อมวลชนในทองถ่ิน 
  3. จัดใหมีเครือขายประสานงานประชาสัมพันธ 
  4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ ใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 
  5. สรางกิจกรรมประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึงผลท่ีไดรับ และนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
 รูปแบบประชาสัมพันธ 
 ศศิธร แกวรักษา (2552, หนา 32-43) กลาววา เภทของประชาสัมพันธมีสามประเภทไดแก 
แบบท่ีเปนการประชาสัมพันธภายใน การประชาสัมพันธภายนอก และการประชาสัมพันธเฉพาะกิจ  
การประชาสัมพันธภายใน หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีจําเปนเ ก่ียวกับเรื่องราว                
และสภาพการณโดยท่ัวไปของโรงเรียน เชน นโยบาย บทบาทหนาท่ี ผลการดําเนินงาน โครงการตางๆ       
ท่ีจะดําเนินการ ตลอดจนสภาพการเงินโดยท่ัวไปของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการสื่อสารท่ีดีระหวางบุคคล 
และระหวางกลุมยอยในโรงเรียน โดยสรางความสํานึกใหแกบุคคลภายในโรงเรียนวาทุกคนมีสวนรวมใน
ความเจริญกาวหนาของโรงเรียน ทําใหเกิดความรวมมือประสานงานกันภายในโรงเรียน และสามารถ
เปนตัวแทนท่ีดีของโรงเรียน ในสังคมภายนอกได ซ่ึงสอดคลองกับหลักการประชาสัมพันธท่ีกําหนดไววา      
การประชาสัมพันธภายในท่ีดี ยอมนําไปสูการประชาสัมพันธกับกลุมบุคคลภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
การประชาสัมพันธภายนอก หมายถึง การประชาสัมพันธกับบุคคลภายนอกสถาบันท่ีไมไดเก่ียวของ
ผูกพันกับโรงเรียนในฐานะผูปฏิบัติงาน แตมีผลประโยชนหรือกิจกรรมเก่ียวของกับโรงเรียน และมี
อิทธิพลตอการสรางทัศนคติ ตลอดจนประชามติท่ีเปนท้ังผลบวกท้ังผลลบตอโรงเรียนซ่ึงไดแกกลุมบุคคล
ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสื่อมวลชน กลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยตรง 
กลุมชนในละแวกใกลเคียง หนวยงานอ่ืนๆ ประชาชนในทองถ่ิน และกลุมประชาชนท่ัวไป  
 การประชาสัมพันธเฉพาะกิจ หมายถึง การประชาสัมพันธท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะงานหรือ
เฉพาะเหตุการณ เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน เพ่ือปองกันแกไขความเขาใจผิดท่ีกลุมบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน กระบวนการประชาสัมพันธก็จะเนนหนักแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ  
อาจจัดรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   1. การจัดวันและสัปดาหพิเศษ โดยโรงเรียนกําหนดวันข้ึนเอง หรือกําหนดวันสําคัญปฏิบัติ
ตามปฏิทิน เชนวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสงกรานต สวนสัปดาหพิเศษโรงเรียนอาจกําหนดข้ึนเอง และ
จัดงานท่ีเปนประโยชนตอประชาชนสวนรวม ใหความรูความเขาใจแกประชาชนซ่ึงเปนการเผยแพร
ชื่อเสียงของโรงเรียนดวย 
  2. การจัดการแสดงและนิทรรศการ เปนการจัดงานของโรงเรียน เพ่ือผลงานวิชาการเพื่อ
เปนการประชาสัมพันธ แสดงใหเห็นถึงกิจการความกาวหนาตลอดจนผลงานท่ีผานมาใหประชาชนท่ัวไป
ไดทราบการพบปะและการประชุมเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลหลายฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ซ่ึงกันและกัน เชนการประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมกันระหวางผูนําทองถ่ินในชุมชนตางๆ กับโรงเรียน
การจัดงานวันครบรอบป เปนการจัดงานวันครบรอบของการกอตั้ง หรือการสถาปนาโรงเรียน ซ่ึงเปน
โอกาสอันดีท่ีโรงเรียนจะไดแสดงความกาวหนา ความสําเร็จและการมีสวนชวยเหลือสรางสรรคสังคมสวนรวม
ใหประจักษแกสายตาประชาชน สรางความไววางใจและเลื่อมใสศรัทธาตอโรงเรียน 
  3. การใหรางวัลพิเศษแกบุคคลท่ีสรางสรรค หรือบําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวมหรือ
เปนบุคคลดีเดน หรือเปนบุคคลตัวอยาง โดยอาจเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกโรงเรียนก็ได      
สวนรางวัลพิเศษอาจเปนประกาศเชิดชูเกียรติ เหรียญตรา ถวยหรือโลเกียรติยศ ในการมอบรางวัลใหแก
บุคคลตางๆ สถาบันตองเผยแพรขาวสารไปยังสื่อมวลชนตางๆ รวมท้ังประชาสัมพันธภายในโรงเรียนให
ทราบโดยท่ัวกัน 
  4. การเปดใหเยี่ยมชมโรงเรียน ไดแก การเปดโอกาสบุคคลท่ัวไป ทุกกลุม ทุกอาชีพ เขาเยี่ยมชมเพ่ือ
ไมใหเปนการสรางทัศนคติท่ีไมดีแกประชาชนวาโรงเรียนมีความลําเอียง การเยี่ยมชมอาจกระทําโดย   
การบรรยาย ฉายสไลดหรือภาพยนตรประกอบ การแสดงสาธิต หรือการนําชมบริเวณตางๆ 
  5. การประกวดโรงเรียนอาจจัดประกวดเฉพาะบุคคลภายใน หรือจัดประกวดใหบุคคล 
ภายนอกมีสวนรวมในการประกวดดวย เชนระดับนักเรียน ระดับประชาชนท่ัวไป การจัดประกวดเชน
จัดประกวดคําประพันธ คําขวัญ เรื่องสั้น 
  6. การจัดขบวนแหเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 
   7. การอุปถัมภงานของชุมชนเพ่ือปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนหรือทองถ่ินไดแก
การสงเสริมปรับปรุงดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัยของชุมชนในทองถ่ิน วัฒนธรรมและนันทนาการตางๆ 
  8. การจัดงานประชาสัมพันธใหทราบถึงบริการใหม ๆ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหมๆ 
ของโรงเรียน เชน การใหบริการระบบใหม โดยมีการสาธิตใหผูรวมงานชมดวย 
 การประชาสัมพันธภายในโรงเรียนกระทําไดโดย จัดเจาหนาท่ีพนักงานเดินหนังสือเพ่ือใหทุกคน
ภายในโรงเรียนลงชื่อรับทราบเรื่องตางๆ จากฝายบริหาร จัดเจาหนาท่ีติดตอสอบถามรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียนในระดับสายวิชา มอบหมายใหหัวหนาสายวิชาเปนศูนยกลางการ
ติดตอสื่อสารในสวนท่ีเก่ียวของกับสายวิชาท่ีรับผิดชอบ แลวประชาสัมพันธใหครูในสาขาวิชาไดทราบ 
จัดเครื่องขยายเสียงและตอลําโพงไปยังหองตางๆ เพ่ือแจงขาวสารใหทราบโดยท่ัวกัน โดยมอบหมายให
ฝายประชาสัมพันธรับผิดชอบ ติดตั้งโทรศัพทภายในตามอาคารสํานักงานของสาขาตางๆ หรือหองพัก
ครูจัดทําแผนประกาศไวใกลๆ กับโตะลงชื่อของครู เพ่ือใหครูไดรับทราบเม่ือมาลงชื่อทํางานจัดทําเปน
คําสั่งแจกสําหรับทุกคนท่ีมีรายชื่อในคําสั่ง หรือจะสงไปยังหัวหนาสายวิชาใหแจงใหครูในหมวดวิชา
ทราบ จัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพเผยแพรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคเปนประจําเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จัดเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องท่ีนาสนใจจัดใหมีการประชุมท้ังในระดับสายวิชาและหมวด
โรงเรียนมีการประชุมนักเรียนอยูเสมอ เพ่ือชี้แจง เสนอแนะ ฝกอบรมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงาม   
และแจงขาวสารตางๆ ใหนักเรียนทราบจัดทําปายประกาศไวตามอาคารเรียน หรือตามสถานท่ี          
ท่ีนักเรียนสวนมากตองผานเปนประจําจัดกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนโดยใหครูไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมกับนักเรียนในฐานะท่ีปรึกษา และควบคุมดูแลกิจกรรมนั้นจัดใหมีกลองแจงเรื่องราวตางๆ   
และรับความคิดเห็นจากนักเรียนจัดชั่วโมงโฮมรูม (Homeroom) ข้ึนทุกวันศุกร เพ่ือเปดโอกาสใหครู
และนักเรียนไดพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ครูจะไดทําการอบรมและแจงขาวสารท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ี
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นักเรียนควรทราบการประชาสัมพันธภายนอกโรงเรียน กระทําไดโดยสงเสริมใหครูไดติดตอสัมพันธกัน 
เพ่ือทราบพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเพ่ือรวมมือกับครูในการอบรม จัดตั้งคณะกรรมการประชาชน
เพ่ือใหเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียน จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู 
 การประชาสัมพันธภายนอกทําโดย สํารวจประชามติและความคิดเห็นของบุคลากรภายนอก
โรงเรียน แกไขความเขาใจผิดตาง ๆ ท่ีเกิดแกโรงเรียนเพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติกับโรงเรียนในแงดี   
นักประชาสัมพันธจะตองเปนตัวแทนของโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ ของประชาชนในทองถ่ิน          
และกิจกรรมนอกโรงเรียนทุกอยาง หลักการประชาสัมพันธของโรงเรียนจะตองคํานึงถึงวาเปนหนาท่ี
หลักของครูทุกคนในโรงเรียนตองรวมรับผิดชอบ ถึงแมวาโรงเรียนจะมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุมใดกลุมหนึ่งรับหนาท่ีจัดการประชาสัมพันธแลวก็ตาม การประชาสัมพันธนั้นตองเปนไปเพ่ือ
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนผูเก่ียวของทุกฝายโรงเรียนตองรูจักเลือกสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่ออ่ืนท่ีเหมาะสมงานประชาสัมพันธตองกระทําอยางตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษาและทุกๆ ป งานประชาสัมพันธโรงเรียนถือวาเปนกระบวนการสองทาง(Two Way 
Process) ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปดโอกาสใชชุมชนและผูเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนตองรับฟงดวยความบริสุทธิ์ใจ โรงเรียนควรจัดใหมีการประเมินผล
กิจกรรมประชาสัมพันธของโรงเรียนท่ีไดจัดข้ึนในแตละปอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดนําผลหารประเมินมา
ปรับปรุงวิธีดําเนินงานตอไป 
 สรุปไดวา งานประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการใชสื่อท่ีหลากหลายเพ่ือสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทําใหบุคคลากรในองคกรทราบขาวสารทันตอ
เหตุการณ และบุคลากรนอกองคกรตางๆ เขาใจรับทราบขอมูลในเชิงบวก สงผลใหชุมชนรอบดานยินดี
สนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน งานประชาสัมพันธถือเปนหนาท่ีของครูทุกคน ในการ
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 
 

2.3 โรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนหนวยงานสําคัญในการประสานงาน และพัฒนาบุคลากร
ครู ท่ีไมไดจบสาขาการศึกษาพิเศษใหมีความรูความเขาใจดานภาษาและวัฒนธรรมของคนหูหนวก พัฒนา
บุคลากรครูที่จบสาขาการศึกษาพิเศษซึ่งความตองการพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญในการสอน
วิชากลุมสาระการเรียนรู และทักษะการสอนวิชาชีพ มีโรงเรียนโสตศึกษา16 แหง ท่ีสอนแบบสองภาษา 
สวนอีกโรงเรียนอีก 5 แหงสอนแบบระบบรวม การสอนแบบสองภาษา (Blingual Education) เปนรูปแบบ             
การสอนท่ีใชในชนกลุมนอย หรอืชุมชนซ่ึงมีภาษาเปนของตนเอง โดยใชภาษาท่ีแตกตางจากคนสวนใหญ
ในสังคมใชกัน การเรียนการสอนจะใหความสําคัญกับท้ังสองภาษา โดยถือวาภาษาท่ีใชในชุมชนเปนภาษา
แม หรือเปนภาษาแรก และภาษาท่ีใชในสังคมเปนสวนใหญหรือภาษาประจําชาติเปนภาษาท่ีสอง การจัดการ
เรียนการสอนจะใชท้ังสองภาษาเปนสื่อกลางในการสอน การสอนแบบสองภาษาพบวา ไดผลดีและใช
กันแพรหลายในชนกลุมนอย เชน ชาวเขา กลุมผูอพยพ (พะโยม ชิณวงศ 2548, หนา 85) 
 จากขอมูลเชิงประจักษ โรงเรียนโสตศึกษาเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษเปนโรงเรียนประจํา จัดการศึกษาใหแกนักเรียนเฉพาะความพิการหูหนวก ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนถึงระดับมัธยมปลาย ในระดับชั้นอนุบาลใหความสําคัญกับการฟนฟู เยียวยา และเตรียมความพรอม 
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ในระดับประถมศึกษาจะใหความสําคัญกับการฟนฟูและการเรียนรูวิชาการใหอานออกเขียนไดควบคูไป
กับการเตรียมความพรอมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเสริมดวยการฝกการงานพ้ืนฐานอาชีพ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจะสอนวิชาการควบคูไปกับวิชาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะสอนวิชาการ 
และฝกงาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา มีการพัฒนาสงเสริมท้ังใน
รูปแบบกระบวนการโดยเฉพาะเด็กกอนวัยเรียนและเด็กนักเรียนชั้นประถมชวงชั้นท่ี 1 แลวเพ่ิมสัดสวน
การใชนวัตกรรมท่ีเปนเอกสารและเทคโนโลยีมากข้ึนตามลําดับ งานสัมพันธชุมชนจะมีสวนสําคัญ
สงเสริมใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนตอบแทนกลับมาอยางเต็มท่ีท้ังในดานทรัพยากรเงินทุน วัสดุ
อุปกรณ การสนับสนุนองคความรูจากชุมชน เนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาสวนใหญมีสถานท่ีกวางขวาง 
จึงสามารถใหบริการชุมชนดานการใชสถานท่ีไดเปนอยางดี การบริการชุมชนถือเปนงานสําคัญ สานสัมพันธ  
กับบุคคลและหนวยงานนอกโรงเรียน ใหบริการดานสถานท่ีแกโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษท่ีมาขอความรวมมือ เนื่องจากมีอาคารเรียน อาคารฝกงาน โรงอาหาร สนามกีฬากลาง
อาคารฝกกีฬา อาคารเรือนนอนของนักเรียนประจํา เรือนพยาบาล แหลงเรียนรูตางๆ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศ รมรื่น ชุมชนตอบแทนโรงเรียนดวยการสนับสนุนกําลังทรัพยและ
บุคลากร ผูบริหารและครู ผูนํานักเรียนทําท้ังกิจกรรมกลุมยอย กลุมใหญ ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสให
นักเร ียนมีทักษะทางสังคม เปนการประชาสัมพันธผลงานหนวยงานทางออมเปนประโยชน        
ตอการระดมทรัพยากร 
 สรุปไดวา โรงเรียนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ มีท้ังหมด 21 แหง เปนโรงเรียนเฉพาะความพิการจัดการศึกษาใหแก
เด็กหูตึง และเด็กหูหนวก (DEAF) จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนโรงเรียนประจํา รับท้ังนักเรียนท้ังประจําและไป-กลับ เด็กหูหนวกมีภาษา  
และวัฒนธรรมเปนของตนเอง จึงใชภาษามือสื่อสารเปนภาษาหลัก ครูท่ีสอนจะตองมีความสามารถใน
การใชภาษามืออยูในระดับด ี
   

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 ประสาน พุมเข็ม (2549) ไดศึกษาการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แนวทางและ
ขอเสนอแนะพบวาควรใหผูเก่ียวของมีสวนรวมตอการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ บุคคลากรตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะตองมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ปญหาในการดําเนินการ การดําเนินการเพ่ือรองรับมาตรฐานไมมีความตอเนื่อง บุคลากรไมมีความรู
ความเขาใจ และขาดการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากร
ในสถานศึกษามีภาระงานมาก ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีภาระงานบอย 
 กานนท อินทปญญา (2549) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 พบวาระดับการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของครู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ควรสรางแรงจูงใจยกยองเชิด
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ชูเกียรติ จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหครูไดศึกษาดูงาน จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระ 
สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเอง สงเสริมใหครูใชสื่อใหหลากหลาย สงเสริมใหครูไดทํางานตามความถนัด 
ตามความสนใจ และผูบริหารควรชี้แจงสรางความเขาใจกับครูถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอชุมชน จัดหา
แหลงขอมูลขาวสารใหเพียงพอกับความตองการ สรางความตระหนักและมีนโยบายใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดปฏิบตัิจริง 
 มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2550) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูประกอบดวยองคประกอบ
จูงใจดานผูบังคับบัญชาและแนวทางบริหารจัดการ ความตองการความสําเร็จของบุคลากร คุณลักษณะ
ของบุคลากร ลักษณะของหนวยงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ภาระงานหลากหลาย องคประกอบดานการปฏิบัติงาน ไดแก วินัยในวิชาชีพครู ผลการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ี การปฏิบัติงานท่ีพึงประสงค หนาท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพครู ความเอาใจใสของครู 
โดยพิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลอง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักในระดับด ี
 ธิดารัตน รัฐวิเศษ (2550, หนา 119) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการนํานโยบายโรงเรียน 
สงเสริมสุขภาพไปสูการปฏิบัติของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม พบวาปจจัยการ
ทํางานเปนทีมการติดตอสื่อสารในองคกรและการจูงใจ มีความสัมพันธกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 รัชนก คําวัจนัง (2551, หนา 53) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายกพบวาการ
ปฏิบัติงานของครูข้ึนอยูกับปจจัยดานคุณภาพชีวิต การบริหารงานของผูบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน 
และรายได นอกจากนี้ตัวแปรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู คือสถานภาพประสบการณในการทํางาน 
ขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษา ท่ีตั้งของโรงเรียน มีท้ังท่ีแตกตางกันและไมแตกตางกันแสดงวาตัวแปรดังกลาว
อาจมีผลตอการปฏิบัติงานของครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนี้การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีและภาระงานของครูนั้นจะตองมีมาตรฐานในการดําเนินงาน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงคของโรงเรยีน ทําใหการศึกษามีคุณภาพ ครูไดรับการยกยองวาเปนปูชนียบุคคล 
 พัทยาภรณ เปรมภิวงค (2553) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนแมสะเรียง 
“บริพัตรศึกษา”จังหวัดแมฮองสอนมีการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนจัดอบรม วินัยและคุณธรรมจริยธรรม
ทุกสัปดาห เขาคายพุทธศาสนาทุกปการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของทุกศาสนา โฮมรูมอยาง
นอยสัปดาหละ 1 คาบ ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามแนว
การเลือกตั้งท่ัวไป และไดแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 
 กัญญวัลย ศรีสวัสดิ์พงษ (2554) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสินธุท่ีวา พบวาการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ ประกอบดวย
ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ ปจจัยคํ้าจุนดานสถานภาพของวิชาชีพ ปจจัยการสนับสนุนจากองคกรดาน
การปฏิบัติงาน 
 ประไพ อุดมผล (2554, หนา 116) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และดานการพัฒนาและใชนวัตกรรม
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การบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานคุณภาพ
โดยท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ศิริศักดิ์ เลิศพานิชพันธ (2555) ไดศึกษาเรื่อง นโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุม
กรุงเทพกลาง พบวาครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555) ไดศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขต 2 พบวาการ
ปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยูในระดับมาก สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2557, หนา175 -176) ไดประเมินติดตามผลการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนโสตศึกษาพบวาการพัฒนา ผลิต จัดหาและใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวกและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.65, SD =.59) การบริหาร
ท่ัวไปอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.50, SD=.61) การบริหารกิจการนักเรียนอยางเปน
ระบบอยูในระดับมากท่ีสุด (X =3.60, SD=.60) 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  ฟาวเลอร (Fowler, 1986). ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ
กับขวัญและกําลังใจในการทํางานของคร-ูอาจารยในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ Southeasthern เก่ียวกับการ
บริหารงานการศึกษา 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานกิจการนักเรียน ดานบุคลากร ดานทรัพยากร และดาน
ความสัมพันธชุมชน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธทางบวกกับขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน คร–ูอาจารย ท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับครู อาจารยท่ีไมเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีขวัญและกําลังใจในการทํางานแตกตางกัน 
  บรัดดี (Braddy, 1991) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบความเปนผูนําของผูบริหาร
กับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู ซ่ึงอยูในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในรัฐแคริปฟอรเนียตอนเหนือ ผลการวิจัย พบวาท้ังครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องการเรียนการสอน นอกจากนั้นยัง
พบวาลักษณะของผูนําจะสงผลตอความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงยิ่งถาผูบริหารใหครูมีสวน
รวมในการตัดสินใจนอย ครูจะยิ่งมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากข้ึน 
  เฟอกูสัน (Ferguson, 1997) ศึกษาการใชภูมิปญญาและความคิดสรางสรรคสําหรับกลวิธี
การในการพัฒนาภูมิปญญาท่ีอยูในรูปของการผสมผสาน ระหวางวิธีการระดมพลังสมองระดับชุมชนกับ
การเสริมสรางความคิดสรางสรรค ใหเด็กออกไปหาประสบการณนอกสถานที่พบกับผูประกอบอาชีพ
ระดับทองถ่ิน และเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินพบวาเด็กจะสามารถนําภูมิปญญาท่ีตนไดศึกษาเรียนรูจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน นํามาผสมผสานเขากับแนวคิดเดิมของตนเองไดดีกวาการเรียนอยูแตในสถานศึกษา 
  แฮร (Hare, 2003) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของผูรวมงานกับการมีสวนรวมของกลุมกับ
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยใชกระบวนการกลุม Systematizing Person-Group Reations (SPGR) 
พบวาการเขามามีสวนรวมนั้นจะมีผลตอแรงจูงใจของสมาชิกในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมาย ตาม
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กลุมท่ีตองการ และยังทําใหการสื่อสารระหวางสมาชิกมีเพ่ิมข้ึน สงผลใหสมาชิกแตละคน ใหความเปนมิตรตอ
กันเพ่ิมมากข้ึน ในท่ีสุดจะทําใหผลผลิตในกระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึนตาม 
  ชูเมคเกอร (Shumacher, 2004) ไดทําการวิจัยศึกษามุมมองของครูผูสอนเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติการสอน (impact on instructional) และการเรียนรูของเด็ก (student learning) และระบบ      
การประเมินการปฏิบัติงาน โดยใชทฤษฎีความคาดหวังของ (Vroom) เปนแนวทางในการศึกษาคือ 
ความคาดหวัง (expectancy: บุคลากรเชื่อวาตนสามารถปรับปรุงวิธีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การประเมินหรือไม) การกระทําหรือผลลัพธ (instrumentality: บุคลากรมีความเชื่อวาผลลัพธบางอยาง     
จะไดมาจากความพยายามปฏิบัติงานของตนเองหรือไม)และความชอบ (valance: บุคลากรมีความชอบ
หรือใหคุณคากับผลการกระทําของตนหรือไมอยางไร) การวิจัยพบวา แมบุคลากรจะมีความคาดหวังสูง    
แตการกระทําและความชอบ (คุณคา)กลับอยูในระดับต่ํา บุคลากรคนนั้นก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับต่ําไปดวย ชูเมคเกอรเสนอแนะไว 4 ประเด็น คือ 1) ระบบการประเมินการปฏิบัติงานครู ตองมีความ
ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธท่ีคาดหวังไว 2) การสรางแรงจูงใจตองไดรับความสําคัญมากข้ึน 
3) ระบบการประเมินตองใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวากระบวนการ 4) ตองระบุเปาหมายของการ
ประเมินอยางชัดเจน  
  โจนส (Jonea, 2005) ไดศึกษาการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการตัดสินใจของ
ผูบริหารของรัฐ ผูบริหารโรงเรียน ผูประสานงานระหวางประเทศ และผูบริหารมหาวิทยาลัยในเมืองใหญๆ  
ผลประกฎวาตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง เวลาท่ีจํากัด แรงกดดันจากเพ่ือนขาวสารท่ีหามาได 
บทบาทท่ีจํากัดและการขาดประสบการณ ท้ังหมดนี้ขอท่ีมีบทบาทมากคือ แรงกดดันจากเพ่ือน ซ่ึงสรุป
ไดดังนี้คือ กระบวนการตัดสินใจมีรูแบบตามโครงสราง หรือขอกําหนดของหนวยงานระดับสูง ผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐตัดสินใจโดยยึดตัวเองมากกวาผูบริหารองคกรอ่ืน ผูบริหารระดับสูงท้ัง 4 องคกรท่ีศึกษา
จะรับฟงเหตุผลของกลุมเพ่ือนตอการตัดสินใจมากกวาตัวแปรท่ีศึกษาอ่ืนๆ  
  กรีนและคณะ (Green & Others, 2008) ไดศึกษาแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารงานกิจการนักเรียน พบวา มีความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแก
บุคลากร เพ่ือชวยใหฝายงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน โดย
ผูบริหารควรจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางราบรื่นและควรพยายามสรางความสัมพันธ
ระหวางการประเมินผลและการปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัด
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3) การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา   
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุมตัวอยาง
คือบุคลากรทางการศึกษาประกอบดวย ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานหารศึกษาพิเศษ 19 โรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย
จึงกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพ่ือใหเปนไปตาม
กระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 
เอกสาร และปญหา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณ นําเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ข้ันตอนท่ี 2 เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือตามขอบเขตการวิจัย โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ตอจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) 
กับกลุมทดลอง 40 คนซ่ึงไดจากการคํานวณตามตาราง เครซ่ี และมอแกน (Krejcie and Earyle W.Morgen) 
(ประภาพรรณ เส็งสมวงศ 2550, หนา 238) ในโรงเรียนท่ีมีบริบทคลายกันกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน 
นําแบบสอบถามปรับปรุง แกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือท่ีสรางไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจัย
 ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
   
 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย  
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดของกลุม



75 

ตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครู ในโรงเรียนโสตศึกษาท่ัว
ประเทศ จํานวน 21 โรงเรียน ท่ีสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 536 คน ขอมูล ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2557 (ออนไลน สารสนเทศสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2557) 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย สุมมาจากประชากร ซ่ึงเปนบุคลากรทางการศึกษาประกอบดวย 
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูในโรงเรียนโสตศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 19 โรงเรียน จํานวน 451คน การ
คํานวณขนาดของกลุ มตัวอยาง ท่ีใ 7 3ช 7 3 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชโปรแกรมการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

G.Power 3.1.9.2 โดยกําหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size f2) ท่ี 0.15 ระดับนัยสําคัญ (α error 
problem) ท่ี 0.01 (ความเชื่อม่ันท่ี 99%)  อํานาจการทํานาย Power (1-β error problem) ท่ี 0.99 
(ทํานายผิดพลาดไดแค 1%) ไดขนาดกลุมตัวอยาง  209 คน เพ่ือปองกันการตอบรับกลับคืนอยางไมสมบูรณ 
จึงใชขนาดกลุมตัวอยาง 230 คน แลวทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Muiti stage  Random 
Samping) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 1.คนทําการสุมอยางตามสัดสวนกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดจํานวน 230 คน ไว (AX230/N=n) 
ตามจํานวนสัดสวนของประชากรในโรงเรียน แบงเปน 3 กลุมคือ กลุมผูบริหารไดแก 1) ผูบริหาร  2)ผูชวย
ผูบริหาร  และ 3) ครู ซ่ึงเปนขาราชการครู และพนักงานราชการครู นํามาหาสัดสวนกลุมตัวอยางท่ีได
กําหนด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
 2.ทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกผูบริหารซ่ึงเปนผูอํานวยการ 
จํานวน 1 คน/โรงเรียน และผูชวยผูบริหาร ซ่ึงเปนรองผูอํานวยการ การบริหารท่ัวไปหรือผูปฏิบัติหนาท่ี
แทนท่ีมีประสบการณในดานการบริหารท่ัวไป จํานวน 1 คน/โรงเรียน รวมเปน 2 คน/โรงเรียน ไดกลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร 19  คน กลุมผูชวยผูบริหารการบริหารท่ัวไป19 คน เปนครู จํานวน 192 คน 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 



76 

  ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลจากสถานศึกษาสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปงบประมาณ 2557 
 

 
โรงเรียนโสตศึกษา 

ประชากร 
(N = 
451) 

กลุม
ตัวอยาง 

(A) 

ผูใหขอมูล (n) 

ผูบริหาร 
(1 คน) 

ผช.ผูบริหาร 
(1 คน) 

 ครูผูสอน 
 

จังหวัดตาก 31 16 1 1 14 
จังหวัดรอยเอ็ด 20 10 1 1 8 
จังหวัดสงขลา 40 20 1 1 18 
เทพรัตน 19 10 1 1 8 
จังหวัดสุรินทร 18 10 1 1 8 
จังหวัดปราจีนบุรี 13 7 1 1 5 
จังหวัดชลบุร ี 34 17 1 1 15 
จังหวัดขอนแกน 40 20 1 1 18 
จังหวัดมุกดาหาร 20 10 1 1 8 
จังหวัดเพชรบูรณ 20 10 1 1 8 
จังหวัดอุดรธาน ี 22 11 1 1 9 
จังหวัดพังงา 5 4 1 1 2 
จังหวัดนนทบุรี 27 14 1 1 12 
จังหวัดชัยภูมิ 14 7 1 1 5 
จังหวัดกาญจนบุรี 17 9 1 1 7 
นครศรีธรรมราช 26 13 1 1 11 
ปานเลิศ 6 3 1 1 1 
ทุงมหาเมฆ 36 18 1 1 16 
อนุสารสุนทร 43 21 1 1 19 
           รวม 451 230 19 19 192 

 
ท่ีมา : สารสนเทศสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (ออนไลน). สืบคนเม่ือ 1 ธันวาคม, 2557, เขาถึง                
        ไดจาก http://special.obec.go.th/ 
 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรท่ีใชศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
 1.ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง 
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  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผูใหขอมูล แบงออกเปน 5 กลุมคือ 21-30, 31-40, 41-50, 51-
60 และ 60 ปข้ึนไป 
  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 4 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
  1.4 หนวยงานท่ีสังกัด หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  1.5 ตําแหนงหนาท่ี หมายถึงตําแหนงหนาท่ีซ่ึงแบงออกเปน 5 กลุมคือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
การบริหารท่ัวไป ขาราชการครู ครูพนกังานราชการ 
  1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีสังกัดอยูในโรงเรียนปจจุบัน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตามดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรตนเปนตัวแปรการมีสวนรวมตามแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (John M. Cohen & 
Norman T. Uphoff) ประกอบดวย การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวม   
ในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน  
  2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรการบริหารท่ัวไปประกอบดวย งานเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา งานสัมพันธชุมชน 
งานอาคารสถานท่ี งานกิจการนักเรียน และงานประชาสัมพันธ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้ 
 1)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาแลวกําหนด 
เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา  
 2)  สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  
3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ
รายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ 
  ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนเกณฑ การใหคะแนน 
จํานวน 19 ขอ 
  ตอนท่ี 3 การบริหารงานท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน จํานวน 28 ขอ 
  สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม
ตามมาตรตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Likert’s five rating scale) 
(Likert, อางถึงใน สุวิมล ติการนันท, 2557, หนา 115-119) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด เปนเกณฑการใหคะแนน ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ 1 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับนอยท่ีสุดใหมีน้ําหนัก
คะแนนเทากับ 1    
  ระดับ 2 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับนอยใหมีน้ําหนักคะแนน
เทากับ 2 
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  ระดับ 3 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลางใหมีน้ําหนัก
คะแนนเทากับ 3    
  ระดับ 4 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับมากใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 
  ระดับ 5 หมายถึง การมีสวนรวม/การบริหารท่ัวไป อยูในระดับมากท่ีสุดใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5       
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวคิดของการวิจัยใหครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
   2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จําแนกแบบสอบถามออกเปนสาม
ตอน โดยขอตําถามไดมาจากนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบโครงสรางคําถาม 
การใชภาษา เพ่ือใหไดขอคําถามท่ีครอบคลุมตรงตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงคการวิจัยแลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
  ผูวิจัยดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหาของแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารย     
ท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ สํานวนภาษา ความถูกตอง        
และความเท่ียงตรงของเนื้อหาคือใชวิธี IOC (Item Objective Congruence) (สุวิมล ติรกานันท, 2553, หนา 127)       
โดยหาคาความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป (วรรณี แกมเกตุ, 2551, หนา 219 - 221)
  2) นําผลการพิจารณาเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มาหาคา IOC เปนรายขอและคัด
ขอรายการท่ีมีคา IOC ผานเกณฑท่ีกําหนดไว ผลการพิจารณาพบวามีคา IOC อยูระหวาง 0.67- 1.00 
แสดงวาขอคําถามทุกขอ มีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑท่ีกําหนด สามารถนําไปทดลองใชได         
นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แกไขแลวไปทดลองใช (try-out) กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางการวิจัย จํานวน 40 คน โดยหาสัดสวนกลุมตัวอยางท่ีสุมจากประชากรของ เครซ่ีและมอแกน 
(Robert V. Krejcie and W. MorGan) ไดจํานวนท่ีนําไปทดลองเครื่องมือไมต่ํากวา 30 คน 
 3) นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการประมาณคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient : α) (Cronbach, 1970, p. 161 
อางถึงใน นันทนา วุนหนู, 2551, หนา 48) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .974 
 4) ออกเลขรหัสชุดแบบสอบถาม เรียบเรียง และจัดพิมพแบบสอบถามใหมีความเหมาะสม และมี
คุณภาพ เพ่ือนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 5) การตรวจสอบการแจกแจงความถ่ีพิจารณาจากคา KMO (Kaiser-Meyer-Measure of 
Sampling Adequacy) ใชเกณฑมากกวา .50 และคา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ 
และการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ความตรงเชิงโครงสรางของ Factor ท่ีมี ตอไปไดคา
Eigenvalues ท่ีมีคาเกิน 1 (Hair ,J.F,Jr., 1995, p99) นําขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบการแจกแจง
ขอมูลและการตรวจสอบเชิงโครงสราง วิเคราะหขอมูลตอไป พบวา 



79 

  - การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคา KMO เทากับ .86 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 3.82) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถาม ทุกขอ (จํานวน 5 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  - การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีคา KMO เทากับ .62 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity มีนัยสําคัญท่ีระดับ.05เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 2.15) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวา ขอคําถามทุกขอ (จํานวน 3 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
  - การมีสวนรวมในผลประโยชน มีคา KMO เทากับ .87 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity  มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 3.73) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถาม ทุกขอ (จํานวน 6 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในผลประโยชน 
  - การมีสวนรวมในการประเมิน มีคา KMO เทากับ .83 และคา Bartlett’s Test of 
Sphericity  มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues 
total (Eigenvalues = 3.85) เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถาม ทุกขอ (จํานวน 5 ขอ) 
เปนองคประกอบของการมีสวนรวมในผลประโยชน 
  - การบริหารงานท่ัวไป มีคา KMO เทากับ .85 และคา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ    
ท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสราง พบวาคา Initial Eigenvalues total (Eigenvalues = 3.53)             
เกิน 1 มีจํานวน 1 Factor (Component) แสดงวาขอคําถามทุกขอ (จํานวน 28 ขอ)  เปนองคประกอบของ
การบริหารงานท่ัวไป 
  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี ้
 1) ผูวิจัยทําหนังสือตอคณบดีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา            
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา ในสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 19 โรงเรียน  
 2) สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมสงคืนจาก      
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปยังกลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานหารศึกษาพิเศษ ท้ังหมดจํานวน 19 โรงเรียน 
 3) เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมดของจํานวนกลุมตัวอยาง และตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับใหมีความสมบูรณ พรอมใชวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุก 
ข้ันตอนจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห โดยใชเทคนิคทางสถิติทางคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล 
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ซ่ึงไดนําขอมูลจากแบบสอบถามเปนรหัสแทนคาแลวประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบสอบถาม  
มี 4 ตอน ดังนี ้
  1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) และคารอยละ 
(Percentages) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง 
  2) การวิเคราะหการมีสวนรวม ลักษณะแบบสอบถามสวนนี้เปนแบบสอบถามตามมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division)  
  3) การวิเคราะหงานบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน การศึกษา
พิเศษ ท้ังหมดจํานวน 19 โรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามสวนนี้เปนแบบสอบถามตาม มาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Division)  
 ในสวนของตอนท่ี 2 และ 3 มีการแปลความหมายคาเฉลี่ย เทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545, หนา 100) การแปลความหมายสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคา S.D. < 1 จึงถือวาผานเกณฑ  
  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีผลการดําเนินการในเรื่องการมีสวนรวม/ 
      การบริหารท่ัวไปในระดับนอยท่ีสุด 
  4) การวิเคราะหขอมูลดวยการมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) เพ่ือสรางสมการทํานายตัวแปรหนึ่ง            
จากตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว 
   การแปรระดับความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มีดังนี้ 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.91 – 1.00  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับสูงท่ีสุด 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.71 – 0.90  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับสูง 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.31 – 0.70  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.01 – 0.30  แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
   ถาคา r  มีคาระหวาง  0.00             แสดงวามีความสัมพันธกัน 
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3.5  สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถามแลวจึงลงรหัสเพ่ือประมวลผลและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มี 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distributions) และคารอยละ (Percentages)  
 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 สถิติท่ีใชวิเคราะหการมีสวนรวมของขาราชการครู คือ คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 
 ตอนท่ี 4 สถิติท่ีใชวิเคราะห49การมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ คือ  
49  -  การวิเคราะหขอมูลดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coeficientf) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  -  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ใช
วิเคราะหสถิติเพ่ือสรางสมการทํานายตัวแปรหนึ่งตัวจากตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษา “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 230 คนใน
โรงเรียน 19 แหง ผูตอบแบบสอบถามแตละหนวยงานคือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน และครู ตามตามสัดสวนของบุคลากรแตละสถานศึกษา ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.52 ซ่ึงนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกเปน        
4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ          
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  Xtot    แทน ตัวแปรการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
  X1   แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  X2   แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  X3    แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในผลประโยชน  
  X4   แทน ตัวแปรการมีสวนรวมในการประเมินผล 
  Ytot  แทน ตัวแปรการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา  
  Y1   แทน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  Y2   แทน งานสัมพันธชุมชน 
  Y3   แทน งานอาคารสถานท่ี 
  Y4   แทน งานกิจกรรมนักเรยีน 
  Y5   แทน งานประชาสัมพันธ 
  X    แทน คาเฉลี่ยของขอมูล 
  S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  P   แทน คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  B   แทน คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย 
  Constant แทน คาคงท่ี  
  R   แทน คาแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
  R2    แทน คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมี    
                               ตอตัวแปรตาม  



93 

  R2 change แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรท่ีเปลี่ยนไป 
  Df   แทน ระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
  p-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
  F   แทน สถิติท่ีทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวน 
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ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  
ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถี่และคารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
            ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.เพศ     ชาย  79 35.6 
หญิง 143 64.4 
รวม 222 100.0 
2. อายุ    21-30 ป 23 10.4 
31-40 ป 59 26.6 
41-50 ป 78 35.1 
51-60 ป 62 27.9 
รวม 222 100.0 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 128 57.7 
ปริญญาโท 91 41.0 
ปริญญาเอก   3 1.4 
รวม 222 100.0 
4. ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   
ผูอํานวยการ 15 6.8 
รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 16 7.2 
ขาราชการครู 162    73.0 
ครูพนักงานราชการ 29 13.1 
รวม      222    100.0 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หนวยงานท่ีสังกัดอยูปจจุบัน   
นอยกวา 5 ป 46 20.7 
5-10 ป 35 15.8 
11-15 ป 43 19.4 
16-20 ป 50 22.5 
21-25 ป 8 3.6 
26 ปข้ึนไป 40 18.0 
รวม 222 100.0 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
35.6 เพศหญิง จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 64.4 
 เม่ือพิจารณาตามอายุอยูในชวง 41-50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 35.1 
รองลงมาคือชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 27.9 คน ชวงอายุ 31-40 ปจํานวน 59 คน 
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คิดเปนรอยละ 26.6 และชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 91 คน 
คิดเปนรอยละ 41.0 และปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงในสถานศึกษาเปน ขาราชการครู 162 คน คิดเปนรอยละ 73.0
รองลงมาคือครูพนักงานราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.6 รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.2 และผูอํานวยการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 22.5 
รองลงมาคือ ระยะเวลานอยกวา 5 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 20.7 ระยะเวลา11-15 ปข้ึนไป 
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ระยะเวลา 26 ปข้ึนไป 40 คน คิดเปนรอยละ 18.0ระยะเวลา 5-10 ปจํานวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 15.8 และนอยท่ีสดุคือ ระยะเวลา 21-25 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหดานการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก 
 บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพ่ือทราบขอมูลวาอยูระดับใด เปนการวิเคราะหการมีสวนรวมท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิดของตาม
แนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (John M. Cohen & Norman T. Uphoff ) ซ่ึงวิเคราะหจาก คามัฌิมเลขคณิต 
(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) โดยภาพรวมและรายดานดังตารางตารางท่ี 4.2- 4.6 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม 
 
ขอ     การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
         สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1(Xtot) 

 

X  

 
S. D. 

ระดับ 

1.       การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1)  3.71 .79 มาก 
2.         การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) 4.12 .67 มาก 
3.       การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) 4.05 .62 มาก 
4.       การมีสวนรวมในการประเมิน  (X4) 3.78 .72 มาก 

โดยภาพรวม(Xtot) 3.91 .61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = .91, S.D.=.61) เม่ือพิจารณารายดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก (X = 4.12, S.D.=.67) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในผลประโยชน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ( X =4.05, S.D.=.62) การมีสวนรวมในการประเมิน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( X =3.78, 
S.D.=.72) และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
(X = 3.71,S.D.= 79)  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครู 
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 
ขอ     การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) X ̅ S.D. ระดับ 

1.      การมีสวนรวมประชมุรับทราบขอมูลขาวสารของ โรงเรียน 4.07 .82 มาก 
2.      การมีสวนรวมนําเสนอขอมูลเพ่ือตัดสินใจดานนโยบายการ 
         บริหารงานของโรงเรียน 

3.62 .94 มาก 

3.      การมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงานเพ่ือเปนทางเลือก  
        ตัดสินใจปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.58 .94 มาก 

4.      การมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงาน เพ่ือเปนทางเลือก 
        ตัดสินใจเลือกวิธีประเมินผลของโรงเรียน 

3.59 .92 มาก 

5.      การไดรับโอกาสจากโรงเรียนใหตัดสินใจเลือกวิธีการ 
        ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง 

3.69 .93 มาก 

รวม 3.71 .79 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม       
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.71,S.D.=.79) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีสวนรวมประชุมรับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.07,S.D.=.82) รองลงมาคือ การไดรับโอกาสจากโรงเรียนใหตัดสินใจเลือกวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.69,S.D.=.93)สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในการนําเสนอวิธีการดําเนินงานเพ่ือเปนทางเลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.58,S.D.=.94)  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวม 
 ในการดาํเนนิงาน  
 
ขอ     การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  (X2) X ̅ S.D. ระดับ 

1.      มีสวนรวมแกไขปญหาของโรงเรียน 3.77 .89 มาก 
2.      มีสวนรวมรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 4.27 .76 มาก 
3.      มีสวนรวมปฏิบัติงานรวมกับหมูคณะดวยความสามัคคี 4.33 .74 มาก 
รวม 4.12 .67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยภาพรวม     
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.12, S.D.=.67) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  มีสวนรวมปฏิบัติงานรวมกับหมูคณะดวยความสามัคคี มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( X =4.33, S.D.=.74) รองลงมาคือ มีสวนรวมรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยาง
เต็มท่ี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.27, S.D.=.76) ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ      
มีสวนรวมแกไขปญหาของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.77, S.D.=.89)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครู 
 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน  
 
ขอ     การมีสวนรวมในผลประโยชน  (X3) X ̅ S.D. ระดับ 

1.       มีสวนรวมในการสนับสนนุใหโรงเรียนดําเนินงานไดบรรลุ 4.24 .67 มาก 



93 

ขอ     การมีสวนรวมในผลประโยชน  (X3) X ̅ S.D. ระดับ 

         ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
2.       ไดรับมอบหมายงานตรงกับความสามารถ 4.07 .82 มาก 
3.       ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน ใหไดเขารับการอบรม  
         ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการทํางาน 

4.06 .85 มาก 

4.       มีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ตามสายงานท่ีปฏิบัต ิ 3.94 .81 มาก 
5.       ไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม 3.99 .76 มาก 
6.       รูสึกภูมิใจเนื่องดวยโรงเรียนยอมรับความสามารถ 4.00 .80 มาก 
รวม 4.05 .62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยภาพรวม         
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก X =4.05, S.D.=.62) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอยพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีสวนรวมในการสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย               
ท่ีกําหนด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =4.24, S.D.=.67) รองลงมาคือ ไดรับมอบหมายงานตรงกับ
ความสามารถ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.82) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ         
มีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีตามสายงานท่ีปฏิบัติ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( X =3.94, 
S.D.=.81)  
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของครูดานการมี
 สวนรวมในการประเมิน 
 
ขอ     การมีสวนรวมในการประเมิน (X4) X ̅ S.D. ระดับ 

1       มีสวนรวมรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
         โรงเรียน 

3.84 .77 มาก 

2.      มีสวนรวมเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหงานของโรงเรียน    
        ประสบความสําเร็จ 

3.82 .79 มาก 

3.      มีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการ 
        ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.77 .80 มาก 

4.      มีสวนรวมในการสรุปประเมินคุณคาผลท่ีไดรับจากการ  
        ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.75 .81 มาก 

5       มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 
        ของโรงเรียน 

3.72 .92 มาก 

รวม 3.78 .72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา การมีสวนรวมของครู ดานการมีสวนรวมในการประเมิน
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.78, S.D=72) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีสวนรวมรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.84, S.D.=.77) รองลงมาคือ มีสวนรวมเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริม
ใหงานของโรงเรยีนประสบความสําเร็จ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=.79) และสวนท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาของโรงเรียน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับ ( X =3.72, S.D.=.92) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน 
 การศึกษาพิเศษ 
 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เพื่อทราบขอมูลวาอยูระดับใด เปนการวิเคราะหการบริหารทั่วไปทั้ง 5 ดาน
ซ่ึงวิเคราะหจากคามัฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) โดยภาพรวมและรายดาน
ดังตารางท่ี 4.7-4.12 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไปใน

โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม 
 
ขอ     การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด 
        สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (Y) 

 S.D. ระดับ 

1.       งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  3.72 .65 มาก 
2.       งานสัมพันธชุมชน  3.98 .63 มาก 
3.       งานอาคารสถานท่ี  3.96 .71 มาก 
4.       งานกิจการนักเรียน  4.10 .60 มาก 
5.       งานประชาสัมพันธ  3.99 .72 มาก 
รวม      3.95            .55          มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=.55) เม่ือพิจารณารายดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ งานกิจการนักเรียน มีการปฏิบัติอยู       
ในระดับมาก ( X =4.10, S.D.=.60) รองลงมาคือ งานประชาสัมพันธ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
(X =3.99,S.D.=.72) งานสัมพันธชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.98,S.D.=.63) งานอาคาร
สถานท่ี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.96, S.D =.71) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ งานดาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.72, S.D.=.65) 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
ขอ     งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  X ̅ S.D. ระดับ 

1.       โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนเทคโนโลยีทาง 
         การศึกษาในรูปแบบสื่ออุปกรณไอที 

3.72 .74 มาก 

2.       โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทาง   
         การศึกษาในรูปแบบสื่อเอกสาร 

3.75 .72 มาก 

3.       โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทาง  
         การศึกษาในรูปแบบกระบวนการ 

3.70 .75 มาก 

4.       โรงเรียนมีทีมงานบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ี   
         พรอมใหบริการอยูเสมอ 

3.70 .79 มาก 

รวม 3.72 .65 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานเทคโนโลยีเพ่ือทางการศึกษา โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.72, S.D. = .65) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
รูปแบบสื่อเอกสาร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =3.75, SD.=.72) รองลงมาคือ โรงเรียนสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบสื่ออุปกรณไอที มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
(X =3.72, S.D.=.74) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีทีมงานบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ี
พรอมใหบริการอยูเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.70, S.D.=.79)  
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 สัมพันธชุมชน  
 
ขอ    งานสัมพันธชุมชน  X ̅ S.D. ระดับ 

1.      โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไมนอยกวาภาค   
        เรียนละ 1 ครั้ง 

4.06 .80 มาก 

2.      โรงเรียนพรอมใหบริการสาธารณะแกชุมชน 4.11 .72 มาก 
3.      โรงเรียนทํางานประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวน 
        ทองถ่ินไดเปนอยางดี 

4.08 .79 มาก 

4.      โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกันกับโรงเรียนในเครือขาย 3.95 .81 มาก 
5.      โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกร จากท่ี  
        ตางๆในรูปแบบของทรัพยสิน 

3.93 .73 มาก 

7.      โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกรจากท่ี 
        ตางๆในรูปแบบของกําลังคน 

3.77 .79 มาก 

รวม 3.98 .63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานสัมพันธชุมชน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X =3.98, S.D.=.63) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย
มาก ท่ีสุดคือ โรงเรียนพรอมใหบริการสาธารณะแกชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( X =4.11, 
S.D.=.72) รองลงมาคือ โรงเรียนทํางานประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนทองถ่ินไดเปน
อยางดี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.08, S.D.=.79) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือโรงเรียนไดรับ
การสนับสนุนการพัฒนาองคกรจากท่ีตางๆ ในรูปแบบของกําลังคน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
(X =3.77, S.D.=.79)  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 อาคารสถานท่ี 
 
ขอ    งานอาคารสถานท่ี                X ̅ S.D. ระดับ 

1.      โรงเรียนกําหนดแผนการใชอาคารสถานท่ีอยางเหมาะสม   3.92 .79 มาก 
2.      โรงเรียนสรางอาคารเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาอยาง 
         เหมาะสม 

3.95 .85 มาก 

3.      โรงเรียนปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบใหปลอดภัย     
        เพ่ือใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.96 .80 มาก 

4.      โรงเรียนมีสถานท่ีสะอาดสวยงาม 4.16 .77 มาก 
5.      โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินผลงานการใชอาคารสถานท่ี   
        ทุกปการศึกษา 

3.82 .92 มาก 

รวม 3.96 .71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานอาคารสถานท่ี โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=.71) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีสถานท่ีสะอาดสวยงาม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.16, 
S.D.=.77) รองลงมาคือ โรงเรียนปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานท่ีโดยรอบใหปลอดภัยเพ่ือใหพรอมใช
งานอยูเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.96, S.D.=.80) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียน
จัดทํารายงานการประเมินผลงาน การใชอาคารสถานท่ีทุกปการศึกษามาก มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก (X =3.82, S.D.=.92)  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารท่ัวไป ดานงาน 
 กิจการนักเรียน  
 
ขอ     งานกิจการนักเรียน  X ̅ S.D. ระดับ 

1.       โรงเรียนมีระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา  
         หางไกลดวยการ บริการจัดท่ีพักใหนักเรียนประจํา 

4.19 .81 มาก 

2.       โรงเรียนมีระบบควบคุมใหนกัเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี 3.97 .80 มาก 
3.       โรงเรียนมีทีมงานครดููแลความประพฤต ินักเรียนอยาง    
         เขมแข็ง 

3.91 .80 มาก 

4.       โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร ตอบสนองตอ   
         การเรียนรูของนักเรียน 

4.01 .72 มาก 
 

5.       โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย     
         นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง 

4.11 .65 มาก 

6.       โรงเรียนมีสวัสดิการดานสุขภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 4.20 .67 มาก 
7.       โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนใหแกนักเรียน 
         อยางเหมาะสม 

4.15 .77 มาก 

8.       โรงเรียนสงเสริมการเลนกีฬาตอบสนองตอความสนใจ 
         ของนักเรียน 

4.23 .73 มาก 

                                           รวม 4.10 .60 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =4.10,S.D.=.60) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนสงเสริมการเลนกีฬาตอบสนองตอความสนใจของนักเรียน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ( X =4.23, S.D.=.73) รองลงมาคือ โรงเรียนมีสวัสดิการดานสุขภาพ นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=.67) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ
โรงเรียนมีทีมงานครูดูแลความประพฤติ นักเรียนอยางเขมแข็ง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
(X =3.91, S.D.=.80)  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารท่ัวไปดานงานประชาสัมพันธ 
 
ขอ     งานประชาสัมพันธ  X ̅ S.D. ระดับ 

1.       โรงเรียนมีกระบวนการประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 3.93 .78 มาก 
2.       โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรทราบ 
         ขาวสารทันตอเหตุการณ 

3.96 .76 มาก 

3.       โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรับทราบ  
         ขอมูลเชิงบวก 

4.02 .81 มาก 

4.       โรงเรียนใชระบบการประชาสัมพันธท่ีเขาถึงชุมชนสงผลให     
         ชุมชนรอบดานยินดีสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

3.95 .84 มาก 

5.       โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของ           
         บุคลากรครูทุกคน ในการทําหนาท่ีประชาสัมพันธ    
         ภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน 

4.12 .77 มาก 

รวม 3.99 .72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา การบริหารท่ัวไป ดานงานประชาสัมพันธ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =3.99, S.D=.72) เม่ือพิจารณารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของบุคลากรครูทุกคน ในการ
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียนมากท่ีสุด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.12, 
S.D=.77) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรับทราบขอมูลเชิงบวกมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.02, S.D.=.81) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีกระบวนการ
ประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบหลากหลาย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X =3.93, S.D.=.78)  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูกับการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
        สงักัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธของการมีสวนรวมของครูกับการบริหารท่ัวไป 
 โดยภาพรวมและรายดาน 
 
ตัวแปร (Y) (X1) (X2) (X3) (X4) 
การบริหารท่ัวไป (Y) 1     
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1)  .66** 1    
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2)  .55**  .61** 1   
การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)  .68**  .71**  .59** 1  
การมีสวนรวมในการประเมิน (X4)  .67**  .79**  .59*  .68** 1 

**p ≤ .01 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
ของการบริหารท่ัวไป (Y) สัมพันธกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1 ) การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน (X2) การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) และการมีสวนรวมในการประเมิน (X4)  มีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.01ซ่ึงมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาการมีสวนรวม ความสัมพันธกันเองมีคาสหสัมพันธระหวาง.59-.79 ซ่ึงมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซ่ึงอาจเกิดภาวะ MutiCollinearity Statistic จึงทําการ
ตรวจสอบภาวะ MutiCollinearity Statistic ดังตารางท่ี 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคา Variance Inflation Factor (VIF) ของการมีสวนรวมในแตละดาน 
 Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1)  .31 3.23 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) .57 1.76 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) .44 2.30 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) .35 2.90 

  
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา คา VIF (Variance inflation factor :) หากมีคาตั้งแต 10 ข้ึนไปจะ
สรางปญหาตอ Regression model ได จากการทดสอบ พบวาคา VIF ของการมีสวนรวม ดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ (x1) คือ 3.23 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (x2) คือ 1.76 ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน (X3) คือ 2.30 และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x4) คือ 2.90 แสดงใหเห็นวา       
คา VIF ของการมีสวนรวมแตละดาน มีคา ไมเกิน 10 จึงไมเกิดปญหา Collinearity  
 เม่ือเปนไปตามเกณฑคา VIF กําหนดไว จึงทําการทดสอบ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงชั้น 
(Hierarchical Multiple Regression Analysis) เปนลําดับตอไป  
 



 
 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูที่สงผลตอการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยแตละโมเดล 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

   b  SE    t   beta       b    SE     t   beta     b     SE    t  Beta     b     SE     t beta 

Constant 1.895 0.51   1.865 .049   1.854 .046   1.838 .045   

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) .656 0.51 .656 .656 .512 .062 8.204 .512 .293 .070 4.185 .293 .144 .081 1.779 .144 
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2)     .237 .062 3.796 .237 .143 .061 2.365 .143 .112 .060 1.877 .112 
การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3)         .388 .068 5.684 .388 .336 .068 4.902 .336 

การมีสวนรวมในการประเมิน (X4)             .260 .077 3.382 .260 

R .656    .682    .731    .747    
R2 .430    .465    .534    .558    
R2 change .430    .035    .069    .023    
F Change 166.102    14.409    32.307    11.436    
Df change 1, 220    1, 219    1, 218    1, 217    
p-value .000    .000    .000    .001    

F 166.102    14.409    32.307    11.436    
Df 1, 220    1, 219    1, 218    1, 217    
p-value .000    .000    .000    .001    
*p ≤ .05 

100 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป 
(Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผาน
การ มีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.144 (.656-
.512) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน(X3) ไปยัง         
การบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ-.149 (.14–.293) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ี
ระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเทากับ-.293 (-.149–.144) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ.112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
(X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.094 (.237–.143) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ.05 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ-.018 (.094–.112) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ.336 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.052 (.388-.336) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
  การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4)  มีอิทธิพลทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.260 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ.01  
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเชิงชั้นของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถสรุปเปนแผนผังได ดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  แสดงผลการวิเคราะหของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสต 
 ศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายถึง   คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย 
  หมายถึง   ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง 
                 หมายถึง   ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออม 
 
 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปของ
ครใูนโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวาคา R =.747,R2=.558 , R2 change = .023    
แสดงวาตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1), ( =.144**) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2 ),(  =.112**) 
การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3),( =.336**) และการมีสวนรวมในการประเมิน (X4),( =.260**) 
มีอิทธิพลตอการบริหารท่ัวไป (Y) คิดเปนรอยละ 55.8 
 
 
 

การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ (X1)  

 

การบริหารท่ัวไป 

 (Y) 
การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน (X2)   

 

การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ (X3)   

 

การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

   

 

 = .144** 

 = .112** 

 = .336** 

 = .144** 

 = .094*  =-.293 

 = .260** 
 = .052** 

 = -.149** 

 =-.018 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค เพ่ือ1) ศึกษาการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) ศึกษาการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3) ศึกษาการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางคือ บุคคลากรทางการศึกษาประกอบดวย ผูบริหาร 
ผูชวยผูบริหารและครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน  230 คน            
จาก 19 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะหเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม เก่ียวกับการมีสวนรวม            
และการบริหารท่ัวไป ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.52 หาคุณภาพ              
เครื่องมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคได .974 ทําการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชการหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแกความถ่ีคารอยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของ
ผูตอบแบบสอบถาม และหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป 
สวนการวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Hierarchical Multiple Regression Analysis)  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” สามารถนํามาสรุปเปนประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยได ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ ดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
 2. การบริหารท่ัวไปของโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา 
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานงานกิจการนักเรียน ดานงานประชาสัมพันธ ดานงานสัมพันธชุมชน 
ดานงานอาคารสถานท่ี และดานงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 3.การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหาร
ท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออม
ผานการ มีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .144 (.656 - .512) 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) ไปยังการ
บริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.149 (.144 – .293) นัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ.01                
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มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเทากับ -.293 ( -.149 – .144) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเทากับ .112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน (X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .094 (.237 – .143) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) ไปยังการ
บริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.018 (.094 – .112) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเทากับ .336 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .052 (.388 - .336) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) มีอิทธิพลทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .260 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01  
 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณของการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปพบวาคา 
R = .747, R2 = .558, R2 change = .023 แสดงวาตัวแปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน รวมกันอธิบายการบริหาร
ท่ัวไป ไดรอยละ 55.8 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง“การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา (Xtot) โดยภาพรวมทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
แสดงวามีการดําเนินงานอยูมาก ดานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
(X2) ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมของครูซ่ึงเปนผูขับเคลื่อน
กระบวนการดําเนินงานสูความสําเร็จ ดังแสดงในผลการวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวา ครูมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
ยินดีรับผิดชอบในหนาท่ีของตน และลงมือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง มีความสามัคคีในหมูคณะ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980) ท่ีวา การมี
สวนรวมในการปฏิบัตินั้นมีท้ังการขอความรวมมือ การสละทรัพยากรแรงงาน  เงิน วัสดุอุปกรณ และขอมูล
ขาวสาร รวมท้ังการประสานงานใหคนในองคกรสามารถรวมกันปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงปญหาของงานท่ี
รับผิดชอบ สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545) ท่ีวา การมีสวนรวมอยางเต็มท่ี
สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ทําใหเกิดพันธะสัญญา พรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ตลอดจนชวยให
เกิดการสนับสนุนในการนําไปปฏิบัติ และมีสวนรวมรับผิดชอบในผลลัพธ สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจ
ของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factor theory by Frederick Herzberg) ท่ีวา ปจจัยจูงใจ 
หรือ ปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน คือความสําเร็จ
ของงาน โดยการท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี การยกยองนับถือ
หรือการยอมรับ  ท้ังจากกลุมเพ่ือน ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนท่ัวไป ลักษณะของงาน ท่ีผูปฏิบัติรูสึกดี
หรือไมดีตอลักษณะของงาน ความรับผิดชอบท่ีเกิดจากความพึงพอใจท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน
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ใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ความกาวหนาในตําแหนงการงาน การท่ีปจจัยจูงใจหรือ
ปจจัยกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานเนื่องจาก ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถ
ของตน ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ผูบริหารควรใชปจจัยเหลานี้สงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจ
ทํางานจนสุดความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ แฮร (Hare, 2003) ท่ีวา การเขามา      
มีสวนรวมของผูรวมงานนั้นจะมีผลตอแรงจูงใจของสมาชิกในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตามกลุมท่ี
ตองการ และยังทําใหการสื่อสารระหวางสมาชิกมีเพ่ิมข้ึน สงผลใหสมาชิกแตละคนใหความเปนมิตรตอกัน
เพ่ิมมากข้ึน และในท่ีสุดจะทําใหผลผลิตในกระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ
กัญญวัลย ศรีสวีสดิ์พงษ (2554) ท่ีวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ ประกอบดวยปจจัย
จูงใจดานความรับผิดชอบ ปจจัยคํ้าจุนดานสถานภาพของวิชาชีพ ปจจัยการสนับสนุนจากองคกรดานการปฏิบัติงาน 
 สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับมากคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) ท่ีเปน
เชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของครู ในการรับทราบขอมูล
นโยบายและแผนงานจากหนวยงานท่ีโรงเรียนสังกัดอยู เปนการเปดโอกาสใหครูไดตัดสินใจเลือก
วิธีการดําเนินงาน ตัดสินใจเลือกวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรางความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานสูเปาหมายท่ีกําหนด สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen 
& Uphoff, 1980) ท่ีวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนศูนยกลางของการเกิดทางเลือก มีการ
กําหนดและประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ นําเสนอกลยุทธเพ่ือแกไขปญหา 
ตองเริ่มตนท่ีมีขอมูลท่ีสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดหลักความสัมพันธระหวางบุคคลของ คาล โรเจอร (Roger) 
ท่ีวา การใหความสําคัญแกคนทุกคนวาบุคคลนั้น ๆ มีคุณคาและความสําคัญตอสังคม ในหนวยงานหนึ่ง ๆ 
การดําเนินงานของหนวยงานนั้นจะตองประกอบไปดวยความรวมมือรวมใจจากทุกคนในหนวยงาน  
ท้ังจากบุคคลท่ีมีความสําคัญมากและนอย ถาขาดความรวมมือจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ยอมมีผล
กระทบกระเทือนตอความสําเร็จของงานในหนวยงาน สอดคลองกับแนวคิดประโยชนการมีสวนรวม
ของ สมยศ นาวีการ (2545) ท่ีวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยปรับปรุงคุณภาพของการ
ตัดสินใจในองคกรใหดีข้ึน การแกปญหาดวยกลุมทําใหวิเคราะหปญหาและการสรางทางเลือกในการ
แกปญหาไดดีกวา ความคิดสรางสรรคในกระบวนการตัดสินใจ และความผูกพันของพนักงานตอ            
การปฏิบัติตามการตัดสินใจมีมากข้ึน เพราะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ สอดคลองกับ
แนวคิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ รับบินซและคอตเตอร (Rubbins & Coulter, 1996) ท่ีวา 
กระบวนการรับทราบขอมูลสาระสนเทศท่ีดีเพียงพอจะทําใหเกิดการตัดสินใจแบบมีเหตุผล กอใหเกิด
ผลตอการตัดสินใจท่ีดี สอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารัตนะ (2555) ท่ีวา การตัดสินใจ                      
ในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการตัดสินใจโดยกลุมมากกวาการตัดสินใจเพียงคนคนเดียว ทําให
เกิดความเขาใจและยอมรับผลการตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกในองคกรสามารถพัฒนาทักษะให
สอดคลองกับผลการตัดสินใจในอนาคตได สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ โจนส (Jonea, 
2005) ท่ีศึกษาการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการตัดสินใจของผูบริหารของรัฐ ผูบริหาร
โรงเรียน ผูประสานงานระหวางประเทศ และผูบริหารมหาวิทยาลัยในเมืองใหญๆ ปรากฎวา ผูบริหาร
ระดับสูงท้ัง 4 องคกรท่ีศึกษา จะรับฟงเหตุผลของกลุมเพ่ือนตอการตัดสินใจมากกวาตัวแปรท่ีศึกษา
อ่ืนๆ ขัดแยงกับงานวิจัยตางประเทศของบรัดดี (Braddy,1991) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบ 
ความเปนผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมใน
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แคลิฟอรเนียตอนเหนือ พบวาถาผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย ครูจะยิ่งมีความตองการ
ในการตัดสินในมากข้ึน 
 2. การบรหิารท่ัวไปในโรงเรยีนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (Ytot) โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก แสดงวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดคือการ
บริหารงานกิจการนักเรยีน (Y4) ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารตระหนักถึง ผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด ตองการใหผูเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
มีความสุข มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ผูบริหารจึงเนนใหสถานศึกษามีระบบการชวยเหลือดูแล
นักเรียนอยางเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ 
โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ท่ีวา ตองการผูเรียนรูจักการ
สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน สามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณไดอยางเหมาะสม มีความรู     
ความเขาใจในหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย และการใชเวลาอยางสรางสรรคมีคุณภาพ มีสุขภาวะ 
ปลอดภัยจากโรค การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ สอดคลองกับแนวคิดของอรุณ ชุมทอง (2548) ท่ีวา 
โรงเรียนโสตศึกษาเปนโรงเรียนประจําครูและนักเรียนอยูรวมกัน ครูสอนตามหลักสูตรในเวลากลางวัน 
หลังเลิกเรียนครูดูแลอบรมความประพฤติและการปฏิบัติตน จัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย และดูแล
ปกครองอยางรัดกุม ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิต มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอบสนองตอ
ความตองการของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของปกรณ ศรีตนทิพย (2553) ท่ีวา งานกิจการ
นักเรียนเปนงานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลดียิ่งข้ึน สงเสริมให
นักเรียนพัฒนาในทุก ๆ ดานใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม ผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนสู
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ  สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ พัทยาภรณ เปรมภิวงค (2553) 
ท่ีวาครูมีการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จัดอบรม วินัยและคุณธรรมจริยธรรมทุกสัปดาห เขาคายพุทธ
ศาสนาทุกปการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของทุกศาสนา โฮมรูมอยางนอยสัปดาหละ 1 คาบ
ประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามแนวการเลือกตั้ง
ท่ัวไป และไดแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย สอดคลองกับงานวิจัย
ตางประเทศของ กรีนและคณะ (Green and Others, 2008) ท่ีวา บุคลากรตองมีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเพ่ือชวยใหฝายงานตาง ๆ  ไดมีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยผูบริหาร
ควรจัดการใหการดําเนินการประเมินเปนไปอยางราบรื่น และควรพยายามสรางความสัมพันธระหวาง
การประเมินผลและการปฏิบั ติงาน เพ่ือชวยใหการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนไปอยาง              
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคลองกับรายงานการประเมินติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โสตศึกษาโดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2557) พบวา การบริหารท่ัวไปอยางเปนระบบอยูใน
ระดับมากท่ีสุด การบริหารกิจการนักเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 
 สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ งานดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y1) การดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูไดรับการสนับสนุนอยางดีจากผูบริหารท้ังดานเทคโนโลยี 
อุปกรณไอที สื่อ วัสดุอุปกรณ เอกสาร สนับสนุนใหครูปรับเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับเด็กหูหนวก สอดคลองกับแนวคิดของ สมพิศ โหงาม (2555) ท่ีวา งานเทคโนโลยีเพ่ือ



107 
 

การศึกษา สรางความพรอมของทรัพยากรมนุษย มีสวนในการพัฒนาและยกระดับความรูของ
ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ             
สื่อ สิ่งพิมพ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี วิธีการ และเทคนิคกระบวนการ สอดคลองกับแนวคิดของ 
รัตนา กาญจนพันธุ (2556) ท่ีวา งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตองมีการสนับสนุนใหบุคลากร            
นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา สงเสริมพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม             
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต สอดคลองกับงานวิจัย
ตางประเทศของ เฟอรกูสัน (Ferguson, 1997) ท่ีวา การใชภูมิปญญาและความคิดสรางสรรคของ
เด็กในชนบท สําหรับกลวิธีการในการพัฒนาภูมิปญญาท่ีอยูในรูปของการผสมผสาน ระหวางวิธีการ
ระดมพลังสมองระดับชุมชนกับการเสริมสรางความคิดสรางสรรค โดยนําเด็กออกไปหาประสบการณ
นอกสถานท่ี มีการพบกับผูประกอบอาชีพระดับทองถ่ิน และเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน พบวาเด็ก
สามารถนําภูมิปญญาท่ีตนไดศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินนํามาผสมผสานเขากับแนวคิดของ
ตนเองไดดีกวาการเรียนอยูแตในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ ศิริศักดิ์ เลิศพานิชพันธ                            
(2555) ท่ีวา ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับรายงาน         
การประเมินของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2557) ท่ีไดประเมินติดตามผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโสตศึกษา พบวา การพัฒนา ผลิต จัดหาและใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก และแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3. การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา พบวา 1) การมีสวนรวม   
ในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.144 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารเห็นความสําคัญของการประชุม และการแจง
ขอมูลขาวสาร เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและตรงกัน ท่ีเปนเชนนี้
เพราะผูบริหารเองก็ไดรับขอมูลสะทอนกลับ เปนประโยชนในการระดมความคิดตัดสินใจดานนโยบาย 
เพ่ือรวมกันตัดสินใจเลือกวิธีในการดําเนินงาน และตัดสินใจเลือกวิธีประเมินผลงาน สอดคลองกับแนวคิด
ของ รับบินซ และคอตเตอร (Rubbins and Coulter, 1996) ท่ีวา ความคาดหวังประการหนึ่งจาก
การตัดสินใจโดยกลุม คือ ความริเริ่มสรางสรรค (creativity) อาจทําใหเกิดข้ึนโดยเทคนิคระดมสมอง
(brainstorming) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเต็ม ท่ี   
แลวอภิปรายเพ่ือประเมินความคิดเห็นท่ีเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 
(2545) ท่ีวา ความผูกพันของพนักงานตอองคกรเพ่ิมมากข้ึน ถาพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
และมีความรูสึกวา ตนเองมีคุณคาในการรวมตัดสินใจรวมกับองคกร สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ
ของของ ประไพ อุดมผล (2554) ท่ีวา การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานแสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา และดานการพัฒนาใชนวัตกรรมการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนเปน
ลําดับ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานคุณภาพโดยท่ัวไป สอดคลองงานวิจัยในประเทศของ 
ธิดารัตน รัฐวิเศษ (2550) ท่ีวา ปจจัยการทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสารในองคกร และการจูงใจ               
มีความสัมพันธกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
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 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2)              
ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.144 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
แสดงใหเห็นวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการประชุมแจงขอมูลขาวสารเพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดมี
โอกาสรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวถึงและตรงกัน เปนประโยชนตอการตัดสินใจการดําเนินงาน ท่ีเปนเชนนี้เพราะ 
เม่ือบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเพียงพอ สงผลใหบุคลากร มีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล อยูภายใตการควบคุมในองคกรท่ีผูบริหารดูแล บุคลากรยอมมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
สอดคลองกับแนวคิดของ สมพิศ โหงาม (2555) ท่ีวา การดําเนินงานตามแผน (Do) เปนการปฏิบัติให
ดําเนินไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะปฏิบัติงานควรจะศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตาง ๆ ของสภาพ
งานท่ีเก่ียวของกอนและหากเปนงานประจําท่ีเคยปฏิบัติอาจใชวิธีเรียนรู ศึกษา คนควาดวยตนเอง 
ทวาหากเปนงานใหมหรืองานใหญท่ีตองใชบุคลากรจํานวนมาก อาจตองจัดใหมีการฝกอบรมกอนท่ีจะ
ปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545) ท่ีวา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ 
เปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญสําหรับสถานศึกษาท่ีจะลดการตอตานและปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ ฟาวเลอร (Fowler, 1986) ท่ีวา การมีสวนรวม           
ในการตัดสินใจมีความสัมพันธทางบวกกับขวัญและกําลังใจในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยใน
ประเทศของ เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555) ท่ีศึกษา การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก สัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
(X3) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.149 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาบุคลากรอาจตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน แตผูบริหารไมสามารถตอบสนองความตองการไดเปนท่ีพึงพอใจของบุคลากร ท่ีเปนเชนนี้
เพราะวานอกจากท่ีบุคลากรตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจรักษาผลประโยชนสวนไดสวนเสียใหแก
องคกรท่ีตนรักและภาคภูมิใจแลว ยังมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับผลประโยชน
โดยตรง ท่ีจะไดรับมอบหมายหนาท่ี ใหตรงกับความสามารถของตน ยังมีความตองการพัฒนาตนเอง 
ตองการคาตอบแทนและตองการมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงยากท่ีจะเปดใจคุยกันตรง ๆ ได สอดคลอง
กับทฤษฏีหนาตางโจฮารี 1 ของ 1โจเซฟ ลุฟท และแฮรี่ อินแกม (Johari Window by Joseph Luft 
and Harry Ingham) ท่ีวา ลักษณะจิตใจมนุษย มี สวนท่ีเปดเผยเรารู คนอ่ืนรู สวนท่ีเปนจุดบอด เราไมรูแต
คนอ่ืนรู สวนท่ีซอนเรน เรารู คนอ่ืนไมรู และกนบึ้งท่ีล้ําลึก เราไมรู คนอ่ืนไมรู ผูบริหารสามารถนํา
ทฤษฏีนี้ไปใช เพ่ือการการสะทอนขอมูลความตองการของบุคลากรในองคกรได สอดคลองกับทฤษฎี
ลําดับข้ันความตองการของมนุษยของ อับราฮัม มาสโลว ท่ีวา ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยูมนุษยมีความตองการ
อยูตลอดเวลาไมมีการสิ้นสุด สอดคลองทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมัน ฟรอยต (Sigmunnd Freud) 
ท่ีวา มนุษยมี Id เปนความตองการท่ีจะ แสวงหาความสุขความสบายใหกับตนเอง ไมวาดวยวิธีการ
ใดๆ มนุษยมี Ego เปนความตองการใชเหตุผล และศีลธรรมเขามารวมพิจารณาเก่ียวกับการกระทํา 
และมี Super ego คือมีมโนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงความเสียสละตาง ๆ  ในการดําเนินชีวิตเพ่ือผูอ่ืน
และตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2550) ท่ีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ประกอบดวย องคประกอบจูงใจดาน ผูบังคับบัญชาและแนวทางบริหารจัดการ            
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ความตองการความสําเร็จของบุคลากร คุณลักษณะของบุคลากร ลักษณะของหนวยงาน ลักษณะงาน
และความรับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทนและสวัสดิการ ภาระงานหลากหลาย 
 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) ไปยัง
การบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ -.293 แสดงใหเห็นวา ครูตองการท่ีจะมีสวนรวมใน
การประเมินงานท้ังงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย และการประเมินสมรรถนะของตนเองซ่ึงยากท่ีผูบริหาร
จะสนองความตองการของครูได ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองควบคุมการประเมินในระยะสุดทายของการ
ปฏิบัติงานทุกดาน ไมสามารถปลอยใหครูประเมินเองโดยไมคอยชวยเหลือแนะนําการประเมินท่ีเปน
เชนนี้ เพราะวา กระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญจะมุงไปท่ีการรับทราบขาวสาร และนโยบายสูการ
ดําเนินงานมากกวา การประเมินผลงานของตนเอง การประเมินสมรรถนะของตนเองอาจไดรับอิทธิพล
จากแรงจูงใจดานผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการประเมินอาจคลาดเคลื่อน 
สอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารัตนะ (2555) ท่ีวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการ
กําหนดความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคนงานมีการวัดผล ประเมินผล แลวสงเปนขอมูลยอนกลับให
ผูถูกประเมินทราบ โดยมีจุดหมายเพ่ือเปนแรงกระตุนในทางบวกตอการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน
นั้นมีสิ่งท่ีพึงใหความใสใจคือ ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชความเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะเพียงหนึ่ง 
หรือสองลักษณะไปประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆท้ังหมด สอดคลองแนวคิดของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen 
& Uphoff, 1980) ท่ีวา การการตัดสินใจท่ีกอใหเกิดความสําเร็จในชวงการดําเนินงาน เกิดข้ึนไดมากกวา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ซ่ึงตองคนหาความตองการของบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมใน
ข้ันตอนการดําเนินงาน ทุกข้ันตอนสอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวาการ
ประเมินผลตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมิน                 
มาพัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ
ของ เฉลิมขวัญ ถือความสัตย (2555) ท่ีวาการตัดสินใจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ครูสวนมากมิไดมีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจทุก 
ๆ เรื่อง การท่ีครูจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือไมนั้นข้ึนอยูกับบทบาทขอบเขต และเง่ือนไขท่ี
จําเปนตามสถานการณตาง 
  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (X2) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวาผูบริหารสงเสริม
ใหครูมีสวนรวมในการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน ท้ังรับทราบปญหา วางแผน และลงมือปฏิบัติอยางอิสระ 
ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทุกข้ันตอนในการดําเนินงาน บุคลากร
มีความสามัคคี รับผิดชอบงานท่ีตนไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ สอดคลองแนวคิดของ โคเฮน 
และอัพฮอฟ ท่ีวาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร
และการประสานขอความรวมมือ สอดคลองกับทฤษฏีแรงจูงใจของ แมคเคลแลนด ท่ีวา มนุษยมีความ
ตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนา จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือไม
ประสบความสําเร็จ ตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน ตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแก
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ความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน ตองการใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา 
ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวาการมีสวนรวมกอใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุกๆ ฝาย 
โดยตองมีความเชื่อม่ันและไววางใจกอน สอดคลองกับรายงานการประเมินของสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ พบวา การบริหารท่ัวไปอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุด การพัฒนา ผลิต จัดหา 
และใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมเรียนรูอยูใน
ระดับมากท่ีสุด การบริหารกิจการนักเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับมากท่ีสุด  
  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในผลประโยชน  (X3) 
ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .094 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงให
เห็นวาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพราะไดทํางานท่ีตรงกับความสามารถของตน ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความกาวหนาในวิชาชีพ จึงทําใหบุคลากรรักองคกร ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา 
ผูบริหารไดมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถ สนับสนุนใหบุคลากรเขารับพัฒนาอยูเสมอ สงเสริม
บุคลากรใหไดมีวิทยฐานะสูงข้ึน ดูแลดานสวัสดิการ ท่ีพัก อาหาร บุคลากรมีความเปนอยูดี สอดคลองกับ
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ อับราฮัม มาสโลว (Abraham H. Maslow, 1967) ท่ีวา มนุษยมีความ
ตองการดานกายภาพ ตองการมีความปลอดภัย และมีความสุขกับสิ่งท่ีตนเองตองการทําและหวังท่ีจะทํา
ใหประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงเกียรติยศไดการยกยองและยอมรับ สอดคลองกับแนวคิดของ คลินตัน 
(Clinton) ท่ีวาบุคลากรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน จะมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรท่ีไมไดรับการพัฒนาทักษะ สอดคลองกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย (2556) 
ท่ีวา การใหขวัญและกําลังใจเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความรวมมือ เพราะคนท่ีมีขวัญ และกําลังใจดี
ยอมมีสภาพจิตท่ีเปนสุขพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการทํางานสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของรัช
นก คําวัจนัง (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                  
ของขาราชการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครนายก พบวาการปฏิบัติงาน
ของครูข้ึนอยูกับปจจัยดานคุณภาพชีวิต การบริหารงานของผูบริหาร ความสัมพันธกับผูอ่ืนและรายได 
นอกจากนี้ตัวแปรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู คือสถานภาพประสบการณในการทํางาน ขนาดของ
โรงเรียน ขัดแยงกับกับงานวิจัยในประเทศของ กานนท อินทปญญา (2549) ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต1 พบวาระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของครู โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ควรสรางแรงจูงใจยกยองเชิดชูเกียรติ จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหครูไดศึกษาดูงาน                    
จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระ สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเอง สงเสริมใหครูใชสื่อใหหลากหลาย 
สงเสริมใหครูไดทํางานตามความถนัด ตามความสนใจ และผูบริหารควรชี้แจงสรางความเขาใจกับครูถึง
บทบาทหนาท่ีท่ีมีตอชุมชน 
  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีอิทธิพลทางออมผานการมีสวนรวมในการประเมิน (X4) 
ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ-.018 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเขมแข็ง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา มีแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ และดําเนินตามแผน ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องอยูแลว ทําใหงายแกการตรวจสอบ
เก็บขอมูลปจจัยท่ีเปนอุปสรรค และปจจัยท่ีสงเสริมความสําเร็จของการดําเนินงาน สอดคลองกับทฤษฎี
แรงจูงใจของ เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Frederick Herzberg) ท่ีวา ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator 
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factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน นําไปสูความสําเร็จ ของงาน การไดรับยก
ยองนับถือหรือการยอมรับลักษณะของงานหรือความรูสึกท่ีดีหรือไมดีตอลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
นําไปสูความกาวหนาในตําแหนงการงาน เนื่องจากความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน 
ยิ่งทําก็ยิ่งเกิดความเชื่อม่ัน สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวา การประเมินผล
ตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา 
และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของประสาน พุมเข็ม 
(2549) ท่ีศึกษาการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แนวทางและขอเสนอแนะพบวาควร
ใหผูเก่ียวของมีสวนรวมตอการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ บุคคลากรตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะตองมีการกํากับตดิตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางตรงไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .336 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวาบุคลากร มีความ
ตองการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา เพ่ือใหไดรับคาตอบแทนท่ีตนพึงพอใจ ตองการเปนท่ียอมรับ
ของหนวยงาน ไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถท่ีมี เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานได
บรรลุตามเปาหมาย ท่ีเปนเชนนี้เพราะปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางานคือผลประโยชน 
ผลประโยชนของครูในสถานศึกษานอกจากเงินเดือน การเลื่อนข้ันกรณีพิเศษแลวยัง ตองการความม่ันคง
ดานสวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตรของ เฟรดเดอรริกดับ
บิว เทเลอร (Frederic W. Tayior, 1903) ท่ีวาปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพนั้น สามารถแกไขไดดวย
การออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจ สอดคลองกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย (2556) ท่ีวาผลประโยชน
ของคนทํางานหมายถึงผลประโยชนที่มาในรูปแบบขวัญและกําลังใจ ผูบริหารตองพยายามคนหา     
ความตองการท่ีแทจริงในองคกร การดําเนินงานเนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ มีการจูงใจดวยสิ่ง 
ตอบแทนเปนเงิน และ มีรางวัลตอบแทนที่ไมใชเงินที่เปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาส               
การใหความรูและเพ่ิมความสามารถ การสงเสริมกระตุนใหบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ี
มีตอองคกร ความภูมิใจในองคกร ตระหนักถึงชื่อเสียงขององคกร บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางาน      
มีความผูกพันกับองคกรท่ีจะดําเนินงานตอไป สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของ แมคเคลแลนด          
(Mc Clelland, 1961) ทีวา สิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ท้ังในระดับบุคคลและระดับ
สังคม มีอยู 3 ประการ คือความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะ
ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือไมประสบความสําเร็จ ความตองการความผูกพัน (need for 
affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ี
อบอุน ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืน 
ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได สอดคลองกับผลงานวิจัยในประเทศของ มัทนา วังถอมศักด์ิ 
(2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูประกอบดวยองคประกอบจูงใจดาน 
ผูบังคับบัญชาและแนวทางบริหารจัดการ ความตองการความสําเร็จของบุคลากร คุณลักษณะของ
บุคลากร ลักษณะของหนวยงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
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ภาระงานหลากหลาย องคประกอบดานการปฏิบัติงาน ไดแก วินัยในวิชาชีพครู ผลการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ี การปฏิบัติงานท่ีพึงประสงค หนาท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพครู ความเอาใจใสของครู โดยพิจารณาคา
ดัชนีวัดความสอดคลอง รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักในระดับ
ดี  ประสิทธิผลของโรงเรียน ไมใชผลสําเร็จดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจใน
การทํางานเพียงอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น แตประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จท่ีองคกร
สามารถบรรลุเปาประสงคท้ังระบบท่ี สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกได รวมถึงการท่ีบุคลากร
มีความพึงพอใจในการทํางานดวย  
   การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีอิทธิพลทางออมไปยังการมีสวนรวมในการประเมิน 
(X4) ไปยังการบริหารท่ัวไป (Y) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ.052 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ.01 
แสดงใหเห็นวา ผลประโยชนท่ีบุคลากรไดรับจากการประเมินนั้น อาจเปนแรงกดดันจากภาระงานหนัก
เพ่ิมมากข้ึน ท่ีเปนเชนนี้เพราะ นอกจากบุคลากรมีภาระงานเปนผูประเมินงานท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง 
หรือประเมินในฐานะผูรวมงาน บุคลากรยังเปนผูถูกประเมินจากผูบริหาร สอดคลองกับ งานวิจัยใน
ประเทศของ มัทนา วังถนอมศักดิ์(2550) ท่ีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูพบวา 
แรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิผลใหกับสถานศึกษา คือ ในการทํางานครูตองการการประเมิน 
การมอบหมายงานและการใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย (2556) 
ท่ีวาการใหความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชา เชน แบงงานใหเหมาะสมกับตําแหนง แบงงบประมาณ
อยางเปนธรรม และพิจารณาใหผลประโยชนอยางเปนธรรมและท่ัวถึงจะเปนสวนหนึ่งในการสราง    
ความรวมมือ สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ ท่ีวา การประเมินผล ตองดําเนินงานไปดวย
ความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแกไข           
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) มีอิทธิพลทางตรงไปยังไปยังการบริหารท่ัวไป (Y)  
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .260 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 แสดงใหเห็นวาผูบริหารมอบหมาย
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน เก็บขอมูลปจจัยท่ีเปนอุปสรรค และปจจัยท่ี
สงเสริมการดําเนินงาน สรุป ประเมิน นําเสนอ แนวทางในการแกไขปญหาของโรงเรียน บุคลากร
ตระหนักถึงการควบคุมการทํางานของผูบริหารผานการการประเมิน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ                   
การมีสวนรวมในการประเมินเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหผูบริหารและบุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนท้ังหมดในภาพรวม อีกท้ังผูบริหารยังทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายบุคคล      
การประเมิน มีสวนสําคัญท่ีผูบริหารใชเปนขอมูลในการพิจารณาเพ่ิมแรงจูงใจ และมอบหมายงานให
ใหแกบุคลากรในครั้งตอไป สอดคลองกับทฤษฎี X และ Y ของ ดักลาส แมคเกรเกอร (Douglas 
McGregor) ท่ีวา ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X โดยธรรมชาติแลว มนุษยไมชอบทํางาน พยายาม
หลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส แตในขณะเดียวกันมนุษยสนใจประโยชนสวนตัวดวย ดังนั้นผูบริหารจะตอง
พยายามกําหนดมาตรฐาน ในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา การจูงใจจะเนนคาตอบแทนดานรางวัล          
และผลประโยชนอ่ืนๆการใชระเบียบ หนาท่ี และคุกคามดานการลงโทษท่ีผูบริหารจะเห็นวาจุดสําคัญ
ของการจูงใจคือ การตอบสนองความตองการของคนดวยความตองการข้ันพ้ืนฐาน สวนทฤษฎี Y 
ผูปฏิบัติงานชอบท่ีจะทุมเทกําลังกายใจใหกับงาน ผูปฏิบัติงานกลุมนี้ไมชอบการขูบังคับ จะเปนตัว             
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ของตัวเอง ชอบคําพูดท่ีเปนมิตร และทํางานตามวัตถุประสงคท่ีเขามีสวนผูกพัน มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนดวย สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ                    
ชูเมคเกอร (Shumacher, 2004) ท่ีไดทําการวิจัยศึกษามุมมองของครูผูสอนเก่ียวกับผลการปฏิบัติการ
สอน การเรียนรูของเด็ก และระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใชทฤษฎีความคาดหวังของวรูม 
(Vroom) เปนแนวทางในการศึกษาคือ ความคาดหวัง (eXpectancy: บุคลากรเชื่อวาตนสามารถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการประเมินหรือไม) การกระทําหรือผลลัพธ 
(instrumentality: บุคลากรมีความเชื่อวาผลลัพธบางอยาง จะไดมาจากความพยายามปฏิบัติงาน          
ของตนเองหรือไม) และความชอบ (valance: บุคลากรมีความชอบหรือใหคุณคากับผลการกระทํา                 
ของตนหรือไม อยางไร)  ชูเมคเกอรเสนอแนะไววา ระบบการประเมินการปฏิบัติงานครู ตองมีความ
ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธท่ีคาดหวังไว การสรางแรงจูงใจตองไดรับความสําคัญมากข้ึน 
ระบบการประเมินตองใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวากระบวนการ ตองระบุเปาหมายของการประเมิน
อยางชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ท่ีวา การประเมินผลตองดําเนินงาน
ไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัว เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของสมพิศ โหงาม ท่ีวา การตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม และมีปญหา
ระหวางการปฏิบัติงานอยางไร ข้ันตอนนี้จึงมีความสําคัญ การติดตามการตรวจสอบ การประเมินปญหา 
ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ        
ของการดําเนินงาน ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้น
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไมเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงานขัดแยงกับงานวิจัยใน
ประเทศของ ประสาน พุมเข็ม (2549) ท่ีศึกษาการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ไดแนวทางและขอเสนอแนะพบวาควรให
ผู เก่ียวของมีสวนรวมตอการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย                       
หรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการบุคคลากรตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาจะตองมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ปญหาในการ
ดําเนินการเพ่ือรองรับมาตรฐานไมมีความตอเนื่อง บุคลากรไมมีความรูความเขาใจและขาดการมีสวนรวม
ของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานมาก 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีภาระงานบอย 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) การศึกษาวิจัย “การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 
  2) การมีสวนรวมของครูในโรงเรียนโสตศึกษา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหาร
การจัดประชุมหรือแจงขาวสารนโยบายและขอมูลตาง ๆ อยางท่ัวถึงเพ่ือท่ีผูบริหารจะไดขอมูลสะทอน
กลับ จะชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจทัศนคติในการทํางานของครูมากข้ึน สามารถสรางแรงจูงใจ             
ในการมีสวนรวมของครูไดตรงกับความตองการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของครู  
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 3) การบริหารท่ัวไปของโรงเรียนโสตศึกษา ผูบริหารควรสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี                            
เพ่ือการศึกษา เพราะครูมีความตองการ สื่อ เทคโนโลยี เอกสารแบบฝกและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนโสตศึกษาจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กหูหนวก                      
การสงเสริมใหครูเขารับการอบรม สนับสนุนงบประมาณ ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
มหาวิทยาลัยและศึกษานิเทศกจะตอบสนองตอความตองการขององคกรดานนี้ไดเปนอยางดี 
   4) การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน แสดงวาครูตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจในผลประโยชน ดังนั้นถาผูบริหาร
ตองการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารท่ัวไป ผูบริหารตองใหความสําคัญตอครูดานแรงจูงใจ แตท้ังนี้ 
ผูบริหารตองตระหนักถึงความยุติธรรมและความเหมาะสม และการมีสวนรวมอยางมีขอบเขตเพ่ือท่ีครู
ยังคงมีความสามัคคีในหมูคณะอยู 
 
2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังนี้
 1) งานวิจัยนี้เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาดานการมีสวนรวมอยางเปนกระบวนการ  
 2) งานวิจัยนี้เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาดานการบริหารท่ัวไป ผูบริหารควรสนับสนุน
ครูพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท้ังในรูปแบบ อุปกรณไอที เอกสาร และท่ีสําคัญคือ
นวัตกรรมท่ีเปนกระบวนการ งานสัมพันธชุมชนควรเพ่ิมการระดมองคความรูจากปราชญชาวบาน และควรทํา
อยางตอเนื่อง ดานงานอาคารสถานท่ีควรมีการประเมินความคุมคา และประโยชนของการใชอาคาร
สถานท่ี งานกิจการนักเรียนควรสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใหมากข้ึนเพ่ือใหผูปกครองจะเขาใจ
ถึงความตองการเด็กในปกครอง และเขาใจถึงสภาพปญหาของโรงเรียน  เปนการลดภาระงานของครู งาน
ประชาสัมพันธควรเพ่ิมความทันสมัย มีศูนยขาวภายในโรงเรียนเพ่ือใหครู และผูปกครองไดเขาถึง         
มีกระดานขาวท่ีเปนสําเนาคําสั่ง เอกสารประชาสัมพันธท้ังจากนอกสถานศึกษา และภายในสถานศึกษา 
ควบคูไปดวย  
 3) งานวิจัยนี้เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาดานการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไป
และการบริหารดานอ่ืนๆ ผูบริหารควรตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวมของครู ท่ีสงผลท้ังทางตรงและ
สงผลทางออมไปยังการบริหารทุกดาน  
 
3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1) ควรศึกษาวิจัย การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2) ควรศึกษาวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตองานกิจการนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 3) ควรศึกษาวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. .ดร. พะโยม  ชิณวงศ  
 วุฒิการศึกษา    : ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหนง   : ผูอํานวยการสํานักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ 
          สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
2. นายอภัย  จันทรงาม   
 วุฒิการศึกษา  : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 ตําแหนง                   : รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ การบริหารท่ัวไป    
                              โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
      
3. นางวรัญญา  เอ่ียมสําอางค   
 วุฒิการศึกษา  : ศษ.ม. (การสอนวิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                          : ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหนง             : ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  
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หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 
การมีสวนรวมของครูที่สงผลตอการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษา 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการทําโครงการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอ
การบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการมีสวนรวมในการทํางานของครูท่ีสงผลตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนโสตศึกษา อันจะเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบรหิารท่ัวไป ของโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ขณะนี้การวิจัยอยูระหวาง
การเก็บรวบรวมขอมูล จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกตอนตามความเปนจริง 
คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใด  ๆกับตัวทานท้ังสิ้น ขอมูลของทานจะถือเปนความลับและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลจะเสนอเปนภาพรวมเทานั้น และโปรดสงกลับมายัง นางสาวจารุนันท  ปทมพงศพันธ ตามท่ีอยู
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ซอยสุวรรณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120   
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีกรุณาใหขอมูลมา ณ โอกาสนี้  
             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                          นางสาวจารุนันท   ปทมพงศพันธ  
                                                                                                          ผูวิจัย 
 
คําจํากัดความ 
 
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน  บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหู
หนวกหรือนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ผูอํานวยการ หมายถึง ผูบริหาร หรือผูบริหารท่ีรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอน  บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
รองผูอํานวยการ หมายถึง รองผูอํานวยการดานการบริหารท่ัวไป หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งมอบหมายงาน
ใหดูแลบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
ครู หมายถึง ผูท่ีมีการไดยินซ่ึงเปน ขาราชการครู/พนักงานราชการผูปฏิบัติการสอน/ผูปฏิบัติหนาท่ี
สอนในโรงเรียนโสต-ศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน  บริการทางการศึกษาใหแกนักเรียนหูหนวกหรือ
นักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความท่ีเปนจริง หรือระบุขอมูลลงใน………........ 
 
เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง   
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อายุ   (1) 21-30 ป            (2) 31-40 ป   (3) 41-50 ป   
   (4) 51-60 ป            (5) 61 ป ข้ึนไป  
 
ระดับการศึกษาสูงสุด  (1) ปริญญาตรี        (2) ปริญญาโท          (3) ปริญญาเอก  
    
 
หนวยงานท่ีสังกัด โรงเรียน..................................................................................................... 
 
ตําแหนงหนาท่ี  
  (1) ผูอํานวยการ  
  (2) รองผูอํานวยการ  
  (3) ครู (ขาราชการครู) 
  (4) ครู (พนักงานราชการ) 
   
6.   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนท่ีทานสังกัดอยูปจจุบัน 
  (1) นอยกวา 5 ป       (2) 5-10 ป             (3) 11-15 ป   
  (4) 16-20 ป             (5) 21-25 ป           (6) 26 ปขึ้นไป 
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สวนท่ี 2 การมีสวนรวม จํานวน 19 ขอ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางชองระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ      
1.  ทานมีสวนรวมในการประชุมรับทราบขอมูลขาวสารของ  
     โรงเรียน 

  
 

  

2 . ทานมีสวนรวมนําเสนอขอมูลเพ่ือตัดสินใจดานนโยบาย  
     การบริหารงานของโรงเรียน 

     

3.  ทานมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงานเพ่ือเปนทางเลือก 
    ตัดสินใจปฏิบัติงานของโรงเรียน      

     

4.  ทานมีสวนรวมนําเสนอวิธีการดําเนินงาน เพ่ือเปน   
    ทางเลือกตัดสินใจเลือกวิธีประเมินผลของโรงเรียน 

     

5.  ทานไดรับโอกาสจากโรงเรียนใหตัดสินใจเลือกวิธีการ 
    ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง 

     

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน      
6.  ทานมีสวนรวมแกไขปญหาของโรงเรียน      
7.  ทานรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี      
8.  ทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับหมูคณะดวยความสามัคคี      
การมีสวนรวมในผลประโยชน      
9.  ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานได  
    บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

     

10. ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความสามารถของทาน      
1.1 ทานไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน ใหไดเขารับการ  
    อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรูทักษะการทํางาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

 (5) (4) (3) (2) (1) 
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สวนท่ี 3 การบริหารท่ัวไป จํานวน 28 ขอ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางชองระดับความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ทานมากท่ีสุด 
 

ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
งานดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      
20. โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี         

12. ทานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ตามสายงานท่ีทาน    
    ปฏิบัติ 

     

13. ทานไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม      
14. ทานรูสึกภูมิใจเนื่องดวยโรงเรียนยอมรับความสามารถของทาน      

การมีสวนรวมในการประเมินผล      
15. ทานมีสวนรวมรับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานของ   
     โรงเรียน 

     

16. ทานมีสวนรวมเก็บขอมูลปจจัยท่ีสงเสริมใหงานของ 
     โรงเรียนประสบความสําเร็จ 

     

17. ทานมีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมูลปจจัย ท่ีเปนอุปสรรคใน    
     การปฏิบัติงานของ  โรงเรียน 

     

18. ทานมีสวนรวมในการสรุปประเมินคุณคาผลท่ีไดรับจาก 
     การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

19.  ทานมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไข  
      ปญหาของโรงเรียน 
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ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
     ทางการศึกษาในรูปแบบสื่ออุปกรณไอที 
21. โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลย ี 
     ทางการศึกษาในรูปแบบสื่อเอกสาร 

     

22. โรงเรียนสนับสนุนการวจิัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
     ทางการศึกษาในรปูแบบกระบวนการ 

     

23.โรงเรียนมีทีมงานบริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
     ท่ีพรอมใหบริการอยูเสมอ 

     

งานสัมพันธชุมชน      
24. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไม 
     นอยกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

25. โรงเรียนพรอมใหบริการสาธารณะแกชุมชน      
26. โรงเรียนทํางานประสานความรวมมือกับ 
     องคการบริหารสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี 

     

27. โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกันกับโรงเรียนใน  
     เครือขาย 

 
 

    

28. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกร  
      จากท่ีตางๆในรูปแบบของ    ทรัพยสิน 

     

29. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการพัฒนาองคกร 
     จากท่ีตางๆในรูปแบบของกําลังคน 

 
 
 
 

    

งานดานอาคารสถานท่ี      
30. โรงเรียนกําหนดแผนการใชอาคารสถานท่ี  
      อยางเหมาะสม 

     

31. โรงเรียนสรางอาคารเพ่ือประโยชนในการจัด  
      การศึกษาอยางเหมาะสม 

     

32. โรงเรียนปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานท่ี   
     โดยรอบใหปลอดภัยเพ่ือใหพรอมใชงานอยูเสมอ      

33  โรงเรียนมีสถานท่ีสะอาดสวยงาม      
34  โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินผลงาน การ 
     ใชอาคารสถานท่ีทุกปการศึกษา 
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ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
งานกิจการนักเรยีน      
35. โรงเรียนมีระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมี 
     ภูมิลําเนาหางไกลดวยการ  บริการจัดท่ีพักให 
     นักเรียนประจํา 

     

36. โรงเรียนมีระบบควบคุมใหนักเรียนมีระเบียบ 
     วินัยท่ีด ี

     

37. โรงเรียนมีทีมงานครูดูแลความประพฤต ิ  
     นักเรียนอยางเขมแข็ง 

     

38. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร  
     ตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน 

     

39. โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมสงเสรมิ 
ประชาธิปไตย  
     นักเรียนมีสวนรวมในการปกครองกันเอง 

     

40. โรงเรียนมีสวัสดิการดานสุขภาพ นักเรียนมี 
     คุณภาพชีวิตท่ีด ี
 
 

     

41. โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน   
      ใหแกนักเรียนอยางเหมาะสม 

     

42.  โรงเรียนสงเสริมการเลนกีฬาตอบสนองตอ 
      ความสนใจของนักเรียน 

     

งานการประชาสัมพันธ      
43. โรงเรียนมีกระบวนการ ประชาสัมพันธท่ีมี 
     รูปแบบหลากหลาย 

     

44. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรใน 
     องคกรทราบขาวสารทันตอเหตุการณ 

     

46. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอก  
     รับทราบขอมูลเชิงบวก 

     

47. โรงเรียนใชระบบการประชาสัมพันธท่ีเขาถึง 
     ชุมชน  สงผลใหชุมชนรอบดานยินดีสนับสนุน 
     กิจกรรมของโรงเรียน 

     

45. โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวน      
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ขอคําถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
     รวมของครูทุกคน ในการทําหนาท่ี 
     ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดขีองโรงเรียน 
 
              ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
                   (นางสาวจารุนันท   ปทมพงศพันธ) 
                                 ผูวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ผลการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม(Realiability) 
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eliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.974 .975 48 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

discision 196.00 626.513 .609 .974 
discision 196.80 619.703 .599 .974 
discision 196.73 623.743 .645 .974 
discision 196.73 618.871 .710 .974 
discision 196.40 639.990 .363 .975 
do 196.60 616.810 .785 .973 
do 195.88 631.907 .525 .974 
do 195.88 633.446 .508 .974 
benefit 196.05 640.972 .434 .974 
benefit 196.28 639.948 .458 .974 
benefit 196.15 624.438 .655 .974 
benefit 196.40 629.067 .680 .974 
benefit 196.18 625.481 .749 .974 
benefit 196.25 631.885 .620 .974 
evaluate 196.30 619.087 .800 .973 
evaluate 196.40 622.092 .670 .974 
evaluate 196.48 615.538 .769 .973 
evaluate 196.48 611.076 .819 .973 
evaluate 196.43 624.353 .731 .974 
tecnology 196.30 621.908 .761 .973 
tecnology 196.25 621.218 .841 .973 
tecnology 196.28 622.769 .818 .973 
tecnology 196.38 625.266 .673 .974 
public relation 196.15 629.874 .594 .974 
public relation 195.83 636.097 .533 .974 
public relation 195.80 639.190 .468 .974 
public relation 195.90 625.426 .686 .974 
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public relation 195.95 634.305 .654 .974 
public relation 196.10 629.323 .642 .974 
building 196.15 623.823 .816 .973 
building 196.00 631.846 .761 .974 
building 196.03 625.461 .746 .974 
building 195.80 637.959 .589 .974 
building 196.28 621.794 .777 .973 
activity 195.75 639.474 .491 .974 
activity 196.08 626.584 .775 .973 
activity 196.05 630.510 .688 .974 
activity 196.00 631.179 .730 .974 
activity 196.08 635.969 .537 .974 
activity 195.83 633.840 .685 .974 
activity 195.75 638.603 .563 .974 
activity 195.93 623.712 .732 .974 
activity 196.03 626.897 .651 .974 
information 196.13 634.830 .596 .974 
information 196.23 638.230 .514 .974 
information 196.18 637.276 .549 .974 
information 196.08 630.020 .761 .974 
information 195.88 635.343 .644 .974 
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ภาคผนวก จ 

ผลการหาคาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการหาคาความสัมพันธ (Correlations) เรื่องการมีสวนรวมของครูท่ีสงผลตอการบริหารทั่วไปใน
โรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
Correlations 
 x1 x2 x3 x4 y 
x1 Pearson Correlation 1 .657** .713** .790** .658** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 222 222 222 222 222 

x2 Pearson Correlation .657** 1 .615** .626** .568** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 222 222 222 222 222 

x3 Pearson Correlation .713** .615** 1 .677** .678** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 222 222 222 222 222 

x4 Pearson Correlation .790** .626** .677** 1 .670** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 222 222 222 222 222 
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y Pearson Correlation .658** .568** .678** .670** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 222 222 222 222 222 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการหาคา KMO , Bartlett’s Test และคา. Regression 
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Factor Analysis 
X1 ,  KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 897.403 

df 10 

Sig. .000 
X1 , Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.821 76.418 76.418 3.821 
2 .509 10.177 86.596  
3 .353 7.059 93.655  
4 .193 3.862 97.516  
5 .124 2.484 100.000  

X2 , KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .616 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 293.762 

df 3 

Sig. .000 
X2 , Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 2.146 71.528 71.528 2.146 
2 .673 22.429 93.957  
3 .181 6.043 100.000  

 

X3 , KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .870 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 627.666 
df 15 

Sig. .000 
X3 , Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
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Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.734 62.232 62.232 3.734 
2 .675 11.250 73.482  
3 .529 8.824 82.306  
4 .444 7.402 89.708  
5 .327 5.449 95.157  
6 .291 4.843 100.000  

X4 , KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .831 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 887.385 

df 10 

Sig. .000 
X4 , Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.854 77.080 77.080 3.854 
2 .479 9.577 86.657  
3 .310 6.207 92.864  
4 .220 4.405 97.269  
5 .137 2.731 100.000  
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Factor Analysis 
y ,  KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 666.514 

df 10 
Sig. .000 

y , Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
1 3.532 70.649 70.649 3.532 
2 .538 10.769 81.418  
3 .464 9.280 90.698  
4 .254 5.071 95.769  
5 .212 4.231 100.000  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .656a .430 .428 .75656257 
2 .682b .465 .460 .73451004 
3 .731c .534 .528 .68704223 
4 .747d .558 .550 .67116572 

Regression Correlations 
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1 for 
analysis 5 

1.000 .656 .549 680 .666 

1 for 
analysis 1 

.656 1.000 .610 .711 .786 

1 for 
analysis 2 

.549 .610 1.000 .585 .585 

1 for 
analysis 3 

.680 .711 .585 1.000 .677 

1 for 
analysis 4 

.666 .786 .585 .677 1.000 
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Model 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .430 166.102 1 220 .000 
2 .035 14.409 1 219 .000 
3 .069 32.307 1 218 .000 
4 .023 11.436 1 217 .001 

ANOVAe 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 95.075 1 95.075 166.102 .000a 

Residual 125.925 220 .572   

Total 221.000 221    
2 Regression 102.848 2 51.424 95.317 .000b 

Residual 118.152 219 .540   
Total 221.000 221    

3 Regression 118.098 3 39.366 83.398 .000c 
Residual 102.902 218 .472   
Total 221.000 221    

4 Regression 123.249 4 30.812 68.401 .000d 
Residual 97.751 217 .450   
Total 221.000 221    

 
 
Coefficientsa 

odel 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 
1 (Constant) -1.895E-15 .051 

REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.656 .051 

2 (Constant) -1.865E-15 .049 
REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.512 .062 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 

.237 .062 
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3 (Constant) -1.854E-15 .046 

REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.293 .070 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 

.143 .061 

REGR factor score   1 for 
analysis 3 

.388 .068 

4 (Constant) -1.838E-15 .045 
REGR factor score   1 for 
analysis 1 

.144 .081 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 

.112 .060 

REGR factor score   1 for 
analysis 3 

.336 .068 

REGR factor score   1 for 
analysis 4 

.260 .077 
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Coefficientsa 

odel 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Correlations 

Beta 
Zero-
order 

Partial 

1 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.656 12.888 .000 .656 .656 

2 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.512 8.204 .000 .656 .485 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.237 3.796 .000 .549 .248 

3 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.293 4.185 .000 .656 .273 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.143 2.365 .019 .549 .158 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.388 5.684 .000 .680 .359 

4 (Constant)  .000 1.000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.144 1.779 .077 .656 .120 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.112 1.877 .062 .549 .126 
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REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.336 4.902 .000 .680 .316 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.260 3.382 .001 .666 .224 

Coefficientsa 

Model 
Correlations Collinearity Statistics 

Part Tolerance VIF 
1 (Constant)    

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.656 1.000 1.000 

2 (Constant)    
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.405 .628 1.592 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.188 .628 1.592 

3 (Constant)    

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.193 .437 2.288 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.109 .582 1.719 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.263 .458 2.183 

4 (Constant)    
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.080 .310 3.229 
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REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.085 .568 1.760 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.221 .435 2.301 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.153 .345 2.895 

Excluded Variablesd 
Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

1 REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.237a 3.796 .000 .248 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.432a 6.503 .000 .402 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.394a 5.046 .000 .323 

2 REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.388b 5.684 .000 .359 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.345b 4.385 .000 .285 

3 REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

.260c 3.382 .001 .224 

Excluded Variablesd 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 
1 REGR factor score   1 

for analysis 2 
.628 1.592 .628 
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REGR factor score   1 
for analysis 3 

.494 2.023 .494 

REGR factor score   1 
for analysis 4 

.382 2.620 .382 

2 REGR factor score   1 
for analysis 3 

.458 2.183 .437 

REGR factor score   1 
for analysis 4 

.364 2.747 .347 

3 REGR factor score   1 
for analysis 4 

.345 2.895 .310 

158 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Variance Proportions 

(Constant) 
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

REGR 
factor 

score   1 
for 

analysis 3 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

1 1 1.00 .00    

2 .00 1.00    

2 1 .00 .20 .20   

2 1.00 .00 .00   

3 .00 .80 .80   

3 1 .00 .07 .08 .07  

2 1.00 .00 .00 .00  

3 .00 .10 .91 .22  

4 .00 .83 .01 .71  

4 1 .00 .03 .04 .04 .03 

2 1.00 .00 .00 .00 .00 

3 .00 .05 .95 .03 .08 

4 .00 .06 .01 .90 .23 

5 .00 .86 .00 .03 .66 
a. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 
 



154 

ประวัติยอผูวิจัย 
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สถานท่ีเกิด  43/7 ต.ดอนกรวย อําเภอดําเนินสะดวก    

จังหวัดราชบุร ี
  
ประวัติการศึกษา  
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 พ.ศ. 2548      ประกาศนียบัตรบัณฑิต.สาขาลามภาษามือไทย  

วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ตําแหนงและประวัติการทํางาน 

 

 พ.ศ. 2535-2552 ครูผูชวยโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
 พ.ศ. 2552-2555 ครูชํานาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2555-ปจจุบัน ครูชํานาญการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
 
  
  
 
 
 
 


	ปกจารุนันท์
	1.ปก
	อนุมัติจารุนันท์
	2.บทที่1
	3.บทที่2
	4บทที่3
	5.บที่4
	6.บทที่5
	7ภาคผนวก



