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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  
ดังตอไปนี้  
 2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
 2.2  การบริหารสถานศึกษา 
  2.2.1  บทบาทหนาที่ของครูในสถานศึกษา 
 2.3  การมีสวนรวม 
  2.3.1  ความหมายการมีสวนรวม 
  2.3.2  ทฤษฎีการมีสวนรวม 
  2.3.3  รูปแบบการมีสวนรวม 
  2.3.4  ปญหาอุปสรรคการมีสวนรวม 
  2.3.5  ประโยชนการมีสวนรวม 
 2.4  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา 

 2.4.1  การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 
 2.4.2  การมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ 
 2.4.3  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
 2.4.4  การมีสวนรวมในการบริหารทั่วไป 

 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546  ซ่ึงมีพื้นที่ในการควบคุม ดูแล การจัดการศึกษา   
จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอ เมืองชลบุรี  อําเภอ บานบึง และอําเภอ หนองใหญ  มีสถานศึกษาใน
สังกัดจํานวนทั้งส้ิน 148 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 97 
โรงเรียน และเอกชน จํานวน 51 โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาจํานวน 120 คน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน ในระดับ
ปฐมวัย   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ดานการจัดทํานโยบายและแผน  การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา   ศึกษาวิเคราะหจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ   การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา   การ
ประกันคุณภาพและการประเมินผล   สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา สนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  การประสานสงเสริม   สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย 
รวมถึงการประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกตรองสวนทองถ่ิน    ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชนทุกคนเพื่อใหไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา และคุณธรรม มี
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความภูมิใจในความเปน
ไทย รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาไทย ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
สามารถพึ่งตนเองได และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

ทิศทางการดําเนินงานขององคกร โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกรอบกลยุทธ
เปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1.1  วิสัยทัศน  (Vision)  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เปนองคกรชั้นนําในการสงเสริมการจัด 

การศึกษา ใหประชากรวยัเรียนไดรับการศกึษาขั้นพืน้ฐานอยางทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพมาตรฐาน
สูความเปนสากลและอยูอยางไทยในสังคมโลก 
 2.1.2  พันธกิจ  (Mission)  

1)  พัฒนาเปนองคกรชั้นนําในการสงเสริมการจัดการศกึษา  
2)  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพมาตรฐาน 
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สูความเปนสากล และอยูอยางไทยในสังคมโลก 
 2.1.3  เปาหมาย  (Goal)  
  1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดรับการพัฒนาเปนองคกรชั้นนํา  
ในการสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2)  ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ  
มาตรฐานสูความเปนสากล  

3)  ประชากรวัยเรียนสามารถอยูอยางไทยในสากลโลก 
 2.1.4  ตัวช้ีวัด  (Indicators)  

           1)  รอยละความสําเร็จตามพันธกิจ  
             2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  

  3)  รอยละความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  
  4)  จํานวนนวตักรรมการปฏิบัติงานตามพนัธกิจ  

5)  จํานวนงานวิจยัของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1 และสถานศึกษา  
6)  อัตราการเขาเรียนของนกัเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศกึษา  
7)  อัตราสวนของโรงเรียนที่มีคุณภาพในการใหบริการทางการศึกษาตอตําบล  
8)  จํานวนรูปแบบการจัดการศึกษา  
9)  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

  10)  รอยละของนักเรียนที่มีคณุลักษณะอนัพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 

11)  รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานรายกลุม 
สาระ  
  12)  รอยละของนักเรียนที่มีคา NT ผานเกณฑ  
  13)  รอยละของนักเรียนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตตามเกณฑมาตรฐานของ 
กระทรวงสาธารณสุข  

14)  รอยละของนักเรียนที่เขาแขงขันระดับประเทศ / ตางประเทศ  
15)  รอยละของนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอ / ดูงานตางประเทศ  
16)  รอยละนกัเรียนที่สามารถสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา  
17)  รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและพฒันาทักษะ 

ชีวิต  
  18)  รอยละของนักเรียนที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพฒันาทักษะทางสังคม 
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และพัฒนาทกัษะชวีิตในสถานศึกษา 
19)  รอยละของนักเรียนที่ประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยี  
20)  รอยละของนักเรียนที่สรางรายไดจากผลิตภัณฑทองถ่ิน  
21)  รอยละของนักเรียนที่มีสวนรวมอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
22)  รอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูวัฒนธรรมสากล  
23)  รอยละความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 

 2.1.5  กลยุทธ 
1)  จัดการศึกษานานาชาต ิ
2)  ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน 
3)  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
4)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
5)  เรงรัดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
6)  สรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ด ี
7)  สรางคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
8)  สรางทางเลือกทางการศึกษา 
9)  วิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา 

 2.1.6  กลยุทธการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
  1)  การประกนัสิทธิและโอกาส  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 การพัฒนา

เปนองคกรชั้นนํา  ในการสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขัน้
พื้นฐานอยางทัว่ถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มาตรฐานสูความเปนสากล 

  2)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรูใหประชากรวยัเรียนมีคุณภาพ 
มาตรฐานสูความเปนสากล และประชากรวัยเรียนสามารถอยูอยางไทยในสากลโลก 

  3)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  เพิ่มความเขมแข็งและประสิทธิภาพ
ใหหนวยงานในสังกัดทุกระดับ มีการบริหารจัดการมีมาตรฐาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และ
เชื่อมโยงเครือขายทุกสถานศึกษาไดอยางครบถวน ครอบคลุม 
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2.2  การบริหารสถานศึกษา 
 
 2.2.1  บทบาทหนาที่ของครูในสถานศึกษา                 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547,  หนา 13) 
ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของครูในฐานะที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไวดังนี้ 

1)  ดานวิชาการ 
      (1)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐานและความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน      

(2)  ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  ภูมปิญญาทองถ่ิน ฯลฯ  เพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

(3)  รับทราบ  และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนนิการตาม 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2)  ดานงบประมาณ 
          (1)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง  และการใชจายงบประมาณ
ของสถานศึกษา 

(2)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา  หรือ
ปฏิบัติหนาที่ 

3)  ดานการบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4)  ดานการบริหารทั่วไป 

      (1) ใหความเห็น  เสนอแนะและใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความตองการของชุมชน  
และทองถ่ิน 
      (2)  รับทราบ ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  และรายงานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง ตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

(3)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนเกีย่วกับการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษาใช  และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมายระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 

(4)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ  ขอบังคับ   
ประกาศ  แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  ในการดําเนินงานดานตางๆ  ของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 

(5)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  และใหคาํปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็ง 
ในชุมชนและทองถ่ิน 

(6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ   
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด  ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาการดําเนินงานของสถานศึกษาไม
สอดคลองหรือไมปฏิบัติตาม  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ  นโยบาย  ให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอความคิดเห็นดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใหสถานศึกษาปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ฯลฯ  ตอไป 
 

2.3  การมีสวนรวม 
 

 การมีสวนรวมหรือการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปแบบที่สอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา  เปนกระบวนการที่สนับสนุนสงเสริมพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้มี
นักวิชาการไดใหความหมาย  ทฤษฎี  รูปแบบปญหาอุปสรรคและประโยชนของการมีสวนรวม
ดังตอไปนี้      

 2.3.1  ความหมายการมีสวนรวม 
   ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527,  หนา 2) กลาวถึงการมีสวนรวมไววา  คือการที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของคนในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากร  
การกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม  เพื่อประโยชนของการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม ในการมีสวนรวมของ
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ประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิต
คนอยางเปนตัวของตัวเอง 
   ไพรัตน  เตชะรินทร  (2531,  หนา 6)  อธิบายความหมายของการมีสวนรวมไววา  
หมายถึง  กระบวนการที่รัฐบาลสงเสริมชักนํา  และสรางโอกาสใหกับประชาชนในชุมชนทั้งสวน
บุคคล  กลุมชน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคการอาสาสมัครใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องรวมกัน 
   เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537,  หนา 182) ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา  
เปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ โดยอาจเปน
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  หรือกระบวนการบริหาร  ซ่ึงประสิทธิผลขององคการ
ขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย
วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปญญาก็คือการใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น  บุคคล
จะตองมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจเปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพันตอ
กิจกรรมและองคการในที่สุด 
   ประยูร  ศรีประสาธน  (2539,  หนา 3)  กลาวถึงการมีสวนรวมไววา  หมายถึง  การ
เปดโอกาสหรือจัดใหประชาชนไดเขารวมเปนกรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนิน
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งของหนวยงานหรือเขารวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อการดําเนินงานของ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารการศึกษา 

เดวิด  และนิวสตรอม  (David & Newstrom, 1985,  p. 55) กลาวถึงความหมายของ
การมีสวนรวมวา  เปนเรื่องของความเกี่ยวของทางดานจิตใจ  และความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล
ที่มีตอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  หรือเปนแรงกระตุนที่ชวยทําใหมคีวามสําเร็จ  ซ่ึงเปนเปาหมายของ
กลุม  หรือเปนความรับผิดชอบตอกิจกรรมรวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของชวยเหลือ  และรวม
รับผิดชอบ 
   ดูจลาห  (Douglah,  1970,  p. 25)  กลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมวา เปน
คําที่มีความหมายกวาง  และใชบริบทที่แตกตางกัน  นักการศึกษาใชคํานี้ในการอางอิงถึงการมี      
สวนรวมในเหตุการณ  กิจกรรม  หรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา  นักรัฐศาสตรใชคํานี้
ในความหมายของ  การเขารวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เชน การออกเสียงเลือกตั้ง นัก
สังคมวิทยาใชในความหมายของการมีปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคลอื่น  สวนกลุมอื่นๆ ใชคํานี้ใน
ความหมายของ  การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
   กุสตาโว  (Gustavo,  1972,  p. 75)  กลาววา  การมีสวนรวมนั้นโดยทั่วไปเปนที่
เขาใจกันวา  หมายถึง  การเขาไปมีหนาที่หรือมีสวนรับผิดชอบในบางสิ่งบางอยาง  แตตอมา
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ความหมายของการมีสวนรวมมีความชัดเจน  และลึกลงไปกวาเพียงการมีสวนรับผิดชอบ  เมื่อการมี
สวนรวมนี้เช่ือมโยงไปสูกระบวนการในการมีสวนรับผิดชอบของแตละบุคคล  หรือกระบวนการ
ในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 
   สรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การที่สมาชิกไดมสีวนในกิจกรรมที่ผูบริหาร 
บุคลากรในองคกรและสมาชิกของชุมชนรวมกันคิดรวมกันปฏิบัติและรวมกันประเมินผลเพื่อให
งานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายโดยประการสําคัญของการมีสวนรวมคือการเปดโอกาสให
ประชาชนและบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรมากที่สุดไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออมก็ตาม 
   ประยูร  ศรีประสาธน (2536, หนา 242-243) ไดกลาวถึงการเปดโอกาสใหบุคลากร
มีสวนรวมในการตัดสินใจโดยเสนอแนวคิดไวกวางๆ  ดังนี้ 
   1.  ขอบเขตของการใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยทั ่วไปแลว
ผูใตบังคับบัญชามีความตั้งใจและยอมรับการชี้นําทางการบริหารบางอยางโดยไมมีขอโตแยง
ขอบเขตของการมีสวนรวมในการตัดสินใจก็คือ  ขอบเขตที่ผูบริหารกําหนดหรือเปดโอกาสใหเขา
ไปมีสวนรวมซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย  กฎระเบียบ  ประเพณีที่ปฏิบัติกันมารวมทั้ง
เร่ืองที่ดําเนินการแตละเรื่อง 
   2.  บทบาทและขอบเขตของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากรผูบริหาร
ควรใชวิจารณญาณพิจารณาวาเรื่องที่จะดําเนินการตัดสินใจควรใหบุคลากรมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจนั้นเกี่ยวของกับบุคลากรผูใดหรือผูใดมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ  ในการให
มีสวนรวมในการตัดสินใจควรใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตั้งแตตนจะทําให
เกิดผลดีและสามารถดําเนินการไดถูกตองตรงประเด็นของปญหาแตถาในกรณีที่บุคลากรไมมีสวน
เกี่ยวของไมมีความรูความชํานาญก็ไมควรใหมีสวนรวมตัดสินใจผูบริหารควรเปนผูตัดสินใจเอง 
   3.  การจัดกลุมตัดสินใจ  คือ  การที่บุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจนั้นควรจะจัดกลุม
ตัดสินใจอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพเหมาะสม ซ่ึงจัดกลุมการตัดสินใจ  3 ประการ  คือ 
           3.1  การรับฟงขอคิดเห็นซึ่งนิยมใชกันมากโดยใหบุคลากรเปนผูเสนอปญหา
แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณเพื่อผูบริหารจะไดนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจเอง 
          3.2  การใชเสียงสวนใหญเปนการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลวขอมติที่
ประชุมโดยใหแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดเทากันคือคนละหนึ่งเสียงเปนการตัดสินใจโดยไมใชมติ
ของคนสวนใหญ 
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         3.3  การใชมติเอกฉันท  เปนการใชวิธีเห็นพองตองกันในแนวทางแกปญหา
จากผูเขารวมประชุมทั้งหมดโดยไมนิยมลงคะแนนเสียงใชวิธีการยอมรับของที่ประชุมถายังมีใคร
ไมยอมรับก็จะอภิปรายกันตอจนกวาจะเห็นพองตองกัน 

4.  บทบาทของผูบริหารในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  การมีผูบริหารใหบุคลากร 
มสีวนรวมในการตัดสินใจ  ผูบริหารตองวางตัวเปนกลางและพยายามรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย
ในกรณีรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  สวนการใชเสียงสวนใหญหรือมติเอกฉันทผูบริหารตอง
ระมัดระวังในเรื่องพวกมากลากไปในการนาํอภิปรายตองไมเอนเอียงหรือใชอคติของตนเขาขางใด
ขางหนึ่งควรใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและใชเหตุผลเต็มที่ภายในขอบเขตหัวขอที่รวม
ประชุม 
   สรุปไดวา  ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสม
กับสถานการณตางๆ ที่เปนอยูหมายถึงวาในบางกรณีผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเองแตในอีก
หลายกรณี  ผูบริหารควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

 2.3.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
   ทฤษฎีทางสังคม  (The theory of Social Action)  ซ่ึงแมกซ  เวเบอร (Max Weber, 
1989,  อางถึงใน  จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์,  2524,  หนา 60-63) ไดศึกษาเรื่องการกระทําของมนุษย 
(Human Action)  โดยใหคําจํากัดความ  การกระทําวา  เปนพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่เปนแบบ
เปดเผย  และลึกลับซึ่งบุคคลผูทํา  เกิดขึ้นได  2  ประการ  คือ 

1.  ความหมายสวนตัว  จากการกระทําของบุคคลหนึ่ง  สามารถเขาใจไดจากการ 
สังเกตโดยตรง   

2.  มีการเขาใจสิง่เรา  และสามารถแสดงความรูสึกออกมาดวยตัวเราเอง  ในการให 
ใหเหตุผลซ่ึงเปนวัตถุประสงคของผูนํา  หรือถาการกระทําของบุคคลไมมีเหตุผลแลว  อาจจะเขาใจ
ในสวนประกอบแหงอารมณที่มีการกระทําเกิดขึ้น  โดยอาศัย  การเขาไปมีสวนรวมที่มีความเห็นอก
เห็นใจตอมนุษย  ผูสังเกตไมจําเปนตองเห็นดวยแนวทฤษฎีหรือจุดมุงหมายขัดสูงสุด  หรือคานิยม
ของผูนํา  เราอาจเขาใจสถานการณ  และพฤติกรรมที่เกี่ยวของได  อีกนัยหนึ่ง  การกระทําเกิดขึ้น
จากแรงกระตุน  การเขาใจแรงกระตุนสามารถถือไดวาเปนการอธิบายเวลาที่แทจริงของการกระทํา
เพราะวา  แรงกระตุนจะมีอยูในสวนลึกของจิตใจ  ผูกระทํา  และสําหรับผูสังเกตนั้นแรงกระตุนเปน
พื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรม 
   แมกซ  เวเบอร  (Max Weber,  1989,  อางถึงใน  จํานง  อดิวัฒนสิทธ์ิ, 2524, หนา 
60-63)  กลาววา  การกระทําของสังคมมี  4  ขั้นตอน  คือ 
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   1.  การกระทําที่มีเหตุผล  (Rational)  เปนการกระทําที่ใชวิธีการอันเหมาะสมใน
อันที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่เลือกไวอยางมีเหตุผล  การกระทําดังกลาวมุงไปในดานการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม 
   2.  การกระทําที่เปนไปตามคานิยม  (Value)  เปนการกระทําที่ใชวิธีการที่เหมาะสม  
เชนกัน  เพื่อที่จะใหไดคานิยมสูงสุดในชีวิตที่มีความสมบูรณพรอม  การกระทําเชนนี้  มุงไปในดาน
จริยธรรมและศีลธรรมอยางอื่นเพื่อการดํารงไวซ่ึงเปนระเบียบในชีวิตทางสังคม 
   3.  การกระทําตามประเพณี  (Traditional)  เปนการกระทําที่ไมเปล่ียนแปลง  โดย
ยึดเอาแบบอยางที่ทํากันมาตั้งแตอดีต  เปนหลักในพฤติกรรม  การกระทําตามประเพณีไมคํานึงถึง
เหตุผล 
   4.  การกระทําที่แฝงไปดวยความเสนหา  (Affective)  การกระทําที่ คํานึงถึงอารมณ  
และความผูกพันทางจิตใจระหวางผูกระทํากับวัตถุที่เปนจุดมุงหมายของการกระทํา  การกระทํา
เชนนี้ไมไดคํานึงถึงเหตุผลอยางอื่นใดทั้งสิ้น  นอกจากเรื่องสวนตัว 
   ดังนั้น  การเขามามีสวนรวมในการกระทําทางสังคมเปนเรื่องของการเกิดจากจิตใจ
ที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมตน  หรือ
ตองการความเปนระเบียบในชีวิตทางสังคม  

จากทฤษฎีดังกลาว สรุปไดวา  การเขาใจใหเกิดกิจกรรมทางสังคม  เพื่อใหคนใน
สังคมเขามามีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม  โดยตองมีความเขาใจในวิถีชีวิต  คานิยม  จารีต  
ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล  การพัฒนาโดยใชส่ิงเราที่เหมาะสมนําไปสูการที่สมาชิกในชุมชนเขา
รวมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบของการมีสวนรวม  และสมัครใจ 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม  (Theory of Social Psychology)  ของมาสโลว  (Maslow,  

1987,  p. 25)  ไดคนควาเกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation) ของการกระทําของมนุษยไวหลายประการ  
และไดอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวกับความตองการพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ  
ความตองการเหลานั้นถูกจํากัดความตองการ  จากนอยไปหามาก  เมื่อความตองการใดเกิดขึ้นแลว  
ไมไดรับการบําบัดเพียงพอความตองการเหลานั้นก็ยังคงอยู  และจะเปนแรงขับที่มีพลังผลักดันให
บุคคลมีพฤติกรรมโนมไปในทางที่จะบําบัดความตองการเหลานั้นอยูเสมอ  และไดอธิบายวาความ
ตองการพื้นฐานที่ทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่มีอยู 5 ประการดวยกัน  และแยกออกเปน
ระดับตางๆ ไวดังนี้ 

   1.  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Need)  ถือเปนความตองการขั้น 
แรกสุด 

   2.  ความตองการความปลอดภัย  (Safety  Need) 
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  3.  ความตองการความรัก  (Love or Belonging Need)   
  4.  ความตองการการยกยองนบัถือจากคนอื่นหรือมีเกียรตใินสังคม  (Esteem  Need) 
  5.  ความตองการความสําเร็จแหงตน  (Self  Actualization  Need) 

  จากทฤษฎีดังกลาวมาแลว  พอสรุปไดวา  ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยที่เกิด
จากความพึงพอใจของมนุษยเปนแรงผลักดันใหมนุษยเกิดการมีสวนรวม 
  ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) ของโรเจอร (อางถึงใน ศักดา  สกนธวัฒน,  
2542,  หนา 28) ไดระบุถึงความสัมพันธระหวางการรับของใหมกับกระบวนการสื่อสารวา  การที่
บุคคลจะมีการรับของใหมนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการสื่อสาร ไดแก ชองทางการสื่อสาร  และปจจัยที่
เกี่ยวกับลักษณะสวนตัวดังนี้ 
   -  ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวนตัว  ซ่ึงไดแก  อายุบุคคล สถานภาพทางสังคม  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงรวมถึงรายได  ขนาดที่ดินและความสามารถเฉพาะอยางซึ่งรวมถึงระดับการศึกษา 
   -  ชองทางการสื่อสาร  ความรูหรือกระบวนการสื่อสาร  ซ่ึงประกอบดวย  ผูสงสาร  
หรือแหลงกําเนิดสาร  ชองทางการสื่อสารและผูรับสาร 
  สวนชองทางการสื่อสารซึ่งเนนวิธีการที่ผูสงสารสงไปยังผูรับสาร  ซ่ึงแยกไดเปน  2 
ลักษณะ  คือ 
  1.  ชองทางสื่อสารมวลชน  (Mass Media Channel)  เปนวิถีทางในการถายทอดขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  หรือส่ิงตีพิมพอ่ืนๆ  เชน  
ภาพยนตร  วิทยุ  โทรทัศน  เปนตน   
  2.  ชองทางสื่อสารระหวางบุคคล  (Interperson Channel)  เปนการติดตอระหวาง
บุคคลเพื่อถายทอดขาวสารระหวางผูส่ือสาร  กับผูรับสาร 
  จึงอาจสรุปไดวา  กระบวนการสื่อสารมีอิทธิพลตอการเพิ่มความรู  สามารถ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคคลได  ยอมสงผลใหมีความรู ความเขาใจเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงจะนําไปสูการ
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในชุมชนมากขึ้น 
  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Theory Exchange) โฮแมน (Homans, 1992,  อางถึงใน รัตนา  
ชูสิริ,  2545,  หนา 27)  เห็นวา  พฤติกรรมของมนุษยในสังคมประกอบดวยองคประกอบ ที่สําคัญ  3  
ประการ  คือ 

1.  กิจกรรม  คือการกระทําตางๆของมนุษยในสถานการณที่กําหนด เพื่อมุงรางวัล 
  2.  การกระทาํระหวางกัน เปนกระบวนการเกีย่วของสัมพนัธกันในหนึ่งหนวยกจิกรรม
เพื่อตองการรางวัลและหลีกเลี่ยงการลงโทษจากบุคคลอืน่ 
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3.  ความรูสึก  เปนสภาพจิตภายในตัวบุคคลในกิจกรรมและการกระทําระหวางกัน 
เชน  ความรูสึกชอบ ไมชอบ 

จากทฤษฎีที่กลาวมาขางตน อาจกลาวไดวา บุคคลหรือ ผูกระทําซึ่งเปนสมาชิกของ 
สังคมมีความสมัครใจที่จะเขาไปทํากิจกรรมตางๆ  ในสังคมนั้น โดยผูกระทําแตละคนจะมีบทบาท  
สถานภาพ และประสบการณตางๆ ที่จะทาํใหผูถูกกระทาํรูจักควบคุมสถานการณและเงื่อนไขตางๆ  
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลอืกจุดมุงหมาย และวิธีการดําเนนิการตางๆ ไปสูจุดมุงหมายนั้น 

 2.3.3   รูปแบบของการมีสวนรวม 
 โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980,  p. 8) ไดแบงการมีสวนรวม

ออกเปน  4 แบบ  คือ 
   1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision  Making)  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน 
ไดแก  ริเร่ิมตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจ   และตัดสินใจปฏิบัติการ 
   2.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  (Implementation)  ประกอบดวย การสนับสนุน
ดานทรัพยากรการบริหาร และการประสานความรวมมือ 
   3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits) 

4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) 
  นิรันดร  จงวุฒเิวศน  (2527,  หนา 55)  ไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมมหีลาย

ระดบัตั้งแต เปนสมาชิกจนถงึการเปนผูนํา ดังนี ้
 1.  เปนสมาชิก 
 2.  เปนสมาชิกที่เขารวมการประชุม 
 3.  เปนสมาชิกที่บริจาคเงินชวย 
 4.  เปนกรรมการ 
 5.  เปนประธานกรรมการ 
 6.  เปนสมาชิกผูนั้นทําอะไรระหวางการประชุม 
 7.  เปนสมาชิกผูนั้นเลนบทอะไรในที่ประชุม 

                          W.H.O.(World Health Organization,  1978, อางถึงใน ทิพยวภิา  เทศวศิาล,  2543, 
หนา 22) ไดเสนอรูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือวารูปแบบที่แทจริงนัน้จะตองประกอบดวยกระบวนการ 
4  ขั้นตอน คือ 
   1.  การวางแผน  ชุมชนนัน้ตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ 
ตั้งเปาหมาย กาํหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการตดิตามและประเมนิผล และประการสําคัญ คือ
การตัดสินใจดวย 
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   2.  การดําเนินกิจกรรม  ชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดการและการบรหิาร การใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจดัสรร ควบคุมทางการเงินและการบริหาร 
   3.  การใชประโยชน ชุมชนตองมีความสามารถในการนํากิจกรรมมาใชใหเกดิประโยชน 
ซ่ึงเปนการเพิม่ระดับของการพึ่งตนเอง และควบคุมทางสังคม 
   4.  การไดรับผลประโยชน ชมุชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชน ในพื้นฐาน 
ที่เทากัน ซ่ึงอาจเปนผลประโยชนสวนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได 

 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2525,  หนา 34) ไดสรุปการมีสวนรวม ของประชาชนไว               
4  ขั้นตอน  คือ 

1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหา 
2.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานกิจกรรม 
3.  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4.  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

 2.3.4  ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม 
 ไพรัตน  เตชะรินทร  (2527,  หนา 6)  ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการมี

สวนรวม ดังนี ้
      1.  นโยบายของการมีสวนรวมของชมุชน  สวนใหญตองขึ้นอยูกับระบบราชการเปน
ฝายสงเสริม สนับสนุน และจดัใหมีขึน้  การเปดโอกาสใหประชาชน หรือบุคคลมีสวนรวมอยางจริงจงั
มีนอย สวนใหญคุนเคยกับการสั่งการ การตัดสินใจแทน เพราะตองการยอมรับจากประชาชนโดยเร็ว  
เพื่อรายงานตอหนวยเหนือ 
   2.  ประชาชนคุนเคยกับการรับคําสั่ง 
   3.  กิจกรรมหรือโครงการที่ไดเขารวม สวนใหญใหรวมเฉพาะตอนเสนอ โครงการ 
และตอนลงมือปฏิบัติ ไมมีโครงการที่รวมแบบครบวงจร 
   4.  องคการอาสาสมัคร สมาคม มูลนิธิ มีมากมาย แตสวนใหญขาดผูมคีวามรู ขาด
เปาหมายหลักและขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

5.  องคกรประชาชนสวนใหญ  มักจะคอยดแูลผลประโยชนและขยายผลประโยชน 
ไปใหกับกรรมการมากกวาถึงมือประชาชนโดยทัว่ไป 

 2.3.5  ประโยชนของการมีสวนรวม 
 สมยศ  นาวีการ (2545,  หนา 22) ไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวม  ไดแก 

   1.  การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากกวา 
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   2.  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีความราบรื่น 
มากขึ้น 
   3.  ความผูกพันของบุคลากรตอองคกรมีมากขึ้น 
   4.  ความไววางใจฝายบริหารมีมากขึ้น 
   5.  การบริหารผูอยูใตบังคับบัญชามีความงายขึ้น 
   6.  การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น 

7.  การสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้น 
   8.  ไดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

 เจมส  โคเมนต  (Jams  Komean,  อางถึงใน รัตนา ชูสิริ,  2545,  หนา 12)  กลาวถึง   
ประโยชนของการมีสวนรวมวาโรงเรยีนและชุมชนควรมสีวนรวมกันในการวางแผน การวางนโยบาย
การแกปญหา และการประเมินผลของโรงเรียนเอง หลักการนี้ ทําใหชุมชนควรมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโรงเรียน ในปจจุบันการศึกษาไมจําเปนตองมาจากการวางแผนของนักการศึกษาเพียงฝายเดียว 
แตอาจมาจากสาขาตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการวางแผน 
   สรุปไดวา ประโยชนของการมีสวนรวมคือการเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และ
สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรในองคกรนั้นในการทํางาน ทําใหบุคคลสวนใหญมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและทําใหงานบรรลุเปาประสงคได 
 

2.4  การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
 
 บทบาทสําคัญของการมีสวนรวมในดานการศึกษา คือเปดโอกาสใหบุคคลเขารวมในการ 
บริหาร นักบริหารและนักการศึกษาไดใหแนวคิด ดังนี้ 
                 ไพรัตน  เตชะรินทร  (2531,  หนา  43)  แสดงแนวคิดไววา เดิมนั้นมักจะมองในแงของ
การรวมสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน รวมคิด รวมวางแผน และรวมกันทํางาน  หรืออาจมองอกีแงหนึ่ง
ของการมีสวนรวมในการคิด รวมวางแผน รวมกันทํางาน และรวมบํารุงรักษามากกวารวมสมทบ
ดานเงินและวัตถุ  ดังนั้นประชาชน จึงควรมีสวนรวมในการพัฒนาดังตอไปนี้ 

 1.  รวมกันศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาและความตองการของประชาชน 
 2.  รวมคิดสรางรูปแบบพัฒนาเพื่อแกปญหาและสนองความตองการของประชาชน 
 3.  รวมกําหนดทิศทางแผนงานโครงการหรือกิจกรรม 
 4.  รวมตัดสินใจ ในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
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 5.  รวมบริหารงานพัฒนาทั้งสติปญญา แรงงาน และทุนตามขีดความสามารถรวมทั้ง
ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และซอมบํารุงรักษาผลที่เกิดจากการกระทํากิจกรรมนั้นๆ 
                 กิติมา  ปรีดีดิลก ( 2532  หนา 248 ) ไดเสนอแนะวิธีการนําบุคลากรในชุมชนใหเขามามี    
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  คือ 
 1.  จัดตั้งสมาคมผูปกครองครู 
 2.  จัดตั้งคณะกรรมการประชาชน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของโรงเรียน 
 3.  จัดตั้งสมาคมศิษยเกา สมาคมเกี่ยวกับครู  สมาคมเกี่ยวกับการหยอนใจตางๆ 
 4.  จัดตั้งสมาคมตางๆ ของชุมชนขึ้น และใชโรงเรียนเปนที่ตั้งของสมาคม 
 5.  จัดโปรแกรมตางๆ  ของโรงเรียน  ทั้งในดานการศึกษาอาชีพ และการหยอนใจโดยให
ประชาชนมีสวนรวมในประโยชน 

 คาลดเวลล และ สปงส  (Caldwell & Spinks,  1990, อางถึงใน  พรเทพ  นามกร, 2543, 
หนา 29) ไดเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมใชชื่อวา วงจรการบริหารโรงเรียน
แบบมีสวนรวม   ตามลักษณะของวงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมดังนี้ 
 1.  เปนกระบวนการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน กําหนดนโยบาย การวางแผน การ
ทํางบประมาณ การนําไปปฏิบัติและการประเมินผลในเชิงบูรณาการ 
 2.  สงเสริมการมีสวนรวมจากคณะครู และนักเรียน ชุมชนที่เหมาะสมมีการกําหนด
บทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 3.  เนนหนาที่หลักของโรงเรียนคือ การเรียนการสอน และการบริหารแผนงานที่สอดคลอง
กับรูปแบบปกติของงานโรงเรียน 

 ขั้นตอนในวงจรการบริหารแบบมีสวนรวม มีดังนี้ 
 1.  การกําหนดจุดหมายและระบุความตองการ 
 2.  การกําหนดนโยบาย 
 3.  การกําหนดแผนงาน 
 4.  การจัดทําแผนและอนุมัติงบประมาณ แผนงาน 
 5.  การนําไปปฏิบัติ 
 6.  การประเมินผล 

 คุณลักษณะที่พึงประสงคของวงจรการบริหารแบบมีสวนรวม มีดังนี้ 
            1.  จากหลักการทั่วไป 

    1.1  คณะครูจะมีสวนรวมในการกําหนดจุดหมายของโรงเรียนในระดับสูง 
    1.2  คณะครูจะมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียนระดับสูง 
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     1.3  ชุมชนจะมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับสูง 
     1.4  คณะครูจะมีความเปนหนึ่งเดียวและมีน้ําใจในความเปนทีมระดับสูง 
     1.5  คณะครู นักเรียน และชุมชน มีโอกาสในการรวมที่เหมาะสม  (ในการ 
จัดสรรทรัพยากร 
 2.  จากการกําหนดจุดหมายและนโยบาย 
    2.1  โรงเรียนจะมีจุดหมายทางการศึกษา ที่ชัดเจน 
    2.2  โรงเรียนจะมีแผนงานเพื่อบรรลุความตองการของนักเรียนอยางสมดุล 
    2.3  โรงเรียนจะมีแผนงานพัฒนา ชวยพัฒนาใหมีทักษะที่ตองการ 
    2.4  มีความคาดหวังกันวานักเรียนทุกคนจะทําความดี 
    2.5  ผูบริหาร ครู และนักเรียน จะมีความคาดหวังตอความสําเร็จสูง 
    2.6  ความตองการทางการศึกษา จะถูกกําหนดไวตามลําดับความสําคัญ 
    2.7  ลําดับความสําคัญจะคํานึงถึงความตองการของทองถ่ินและโรงเรียน 
 3.  จากการวางแผนและงบประมาณ 
    3.1  มีทรัพยากรเพียงพอที่จะชวยใหครูทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    3.2  ผูบริหารจะสามารถแบงสรรหนาทีแ่ละทรัพยากร  เพื่อการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธภิาพ 
    3.3  ผูบริหารจะมั่นใจไดวา ทรัพยากรถูกจัดสรรอยางสอดคลองกับความตองการ
ทางการศึกษาที่กําหนดไว 
    3.4  จะมีการจัดทําเอกสารการเงินเผยแพร เพื่อความเขาใจของคณะครูและบุคคลอื่น
อยางสม่ําเสมอ 
 4.  จากการนําแผนไปปฏิบัติ 
    4.1  ระเบียบการติดตามและควบคุมการใชจาย  จะถูกกําหนดอยางเหมาะสม 
    4.2   สามารถจะถายโอนประเภทของเงินไดเมื่อตองการเปลี่ยนไป 
 5.  จากการประเมินผล 
    5.1  ผูบริหารมั่นใจไดวา จะมีการตรวจสอบแผนงานของโรงเรียน และมีการ
ประเมินผลความกาวหนาตามจุดหมายที่กําหนดไว 
    5.2   จะมีการประเมินผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรอยางชัดเจนการมีสวนรวม
ของครูในการบริหารงานโรงเรียน มีความสําคัญคือการมุงใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการดาน
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพ อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของโรงเรียน 
 การใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน ทําใหเกิดผลดีหลายประการ 
(สุทธินีย   เรืองฤทธิ์,  2545,  หนา 26)  เชน 
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 1.  ครูไดใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ ทําใหงานเกิดผลดีทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ 
 2.  เมื่อครูทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเปนทีม ทําใหการยายหรือลาออก
จากหนวยงานนอยลง การขาดงานหรือความเฉื่อยชา ในการทํางานก็จะมีไมมาก จากการใหคนใน
หนวยงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ  จะเห็นไดวาคนในหนวยงานมีความพึงพอใจในการทํางาน
มากขึ้น อัตราการขาดงาน  ลดนอยลงและผลผลิตของงานเพิ่มขึ้น 
 3. ครูคลายความของใจลง เมื่อตนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานในขณะเดียวกัน
สัมพันธภาพอนัดีระหวางผูบริหารและครูจะเกดิขึ้น  
 4.  ทุกฝายในองคการมีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงถาหากเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
โดยครูไมทราบจะทําใหครูขาดความเชื่อมัน่และมีทัศนคติที่ไมดีตอการเปลี่ยนแปลง 
 5.  ชวยทําใหงายตอการบริหารงาน เพราะเนือ่งมาจากครูเขามามีสวนรวม  ในการบริหารงาน
ก็จะสงเสริมใหครูมีความรับผิดชอบมากขึ้น ยอมรับในอํานาจหนาทีข่องผูบริหารและตนเองมากขึ้น 
 6.  สงเสริมคุณภาพในการบริหารงานของผูบริหาร และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

        สรุปไดวาการมีสวนรวมในดานการศึกษาในการบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการอยาง
มีระบบการทํางานเปนคณะ โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการวางแผน รวม
รับผิดชอบ ในการดําเนินงานโดยมุงหวังใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 ในการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจในการบังคับ
บัญชา  ควบคุม  ดูแล  กํากับการบริหารงานตางๆ  ภายในสถานศึกษานั้นใหบรรลุตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนการศึกษาแหงชาติ  นั่นคือ  ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ในการบริหารสถานศึกษา
ครอบคลุมทุกดาน  ซ่ึงขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไดมีนักวิชาการให
ความหมายและกําหนดภารกิจขอบขายของงานไวมากมายดังนี้ 

 ธีระ รุญเจริญ  (2546,  หนา 66) ไดกลาววา  นับเปนกาวใหมทางการศึกษาของไทยที่
กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารศึกษาจากสวนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยกระจายอํานาจใหคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  และการ
กระจายอํานาจการบริหารใน  4  ดาน  คือ  งานวิชาการ  งบประมาณ  งานบุคลากร  การบริหารทั่วไป  
เพื่อใหการบริหารตามแนวกระจายอํานาจดังกลาวประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม  เพื่อนําไปสูความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมทั้งนี้ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การ
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บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึง
กําหนดไวในกฎกระทรวง  (มาตรา 39)  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  (2546,  หนา 35-76)  กําหนดขอบขายการ
บริหารงานจัดการสถานศึกษาไว  4  งาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ดังตอไปนี้ 

 2.4.1  การบริหารวิชาการ 
   1)  แนวคิด 

   งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ
บริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
  2)  วัตถุประสงค 
     (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
     (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
     (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัด
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ  อยางกวางขวาง 
  3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
     (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมิน
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สถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมี
สวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําโครงสรางหลักสูตร                            
และสาระตางๆ  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวาง
กลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  มีการนิเทศการใชหลักสูตร  ติดตาม
และประเมินผล  และปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม                                                                         
     (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนกการจัดการ
เรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรู
จากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การ
ผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือ
ตอการจัดกระบวนการเรียนรู และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน
มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน  
สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
     (3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  กําหนดระเบียบ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และ
การประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จาก
กระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
     (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหาร  การ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  และสงเสริมใหครู ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  ประสานความรวมมือใน
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 
     (5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห  
ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
และสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือในการ
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ผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี  รวมทั้งใหมีการประเมินผลการ
พัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง  จัดทํา
เอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู  พัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู ประสาน
ความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน  และสงเสริม สนับสนุนใหครู ใช
แหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
     (7)  การนิเทศการศึกษา  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผลการจัดระบบ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการ
จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  
     (8)  การแนะแนวการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและ
ประเมินผลประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
     (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดระบบโครงสราง
องคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑการประเมิน 
เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมาย
ความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการวางแผน  การดําเนินการพัฒนางานตามแผน  ประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานอื่น  และเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
     (10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  ควรมีการศึกษา สํารวจความ
ตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน  จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะทาง
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วิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถ่ินการสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัด
โดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
     (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
ควรมีการประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียง 
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษา 
     (12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา  ควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา  และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 2.4.2  การบริหารงบประมาณ 
   1)  แนวคิด 
     การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหาร
จัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพทีด่ีขึ้นตอ
ผูเรียน 
   2)  วัตถุประสงค 
       (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได 
       (2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
       (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 
   3)  ขอบขายภารกิจ 
      (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา  มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอ
ของบประมาณ 
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       (2)  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  การ
เบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  การโอนเงินงบประมาณ 
       (3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน  มีการตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  และการประเมินผลการใช
งานและผลการดําเนินงาน 
       (4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีการจัดการทรัพยากร  
การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  กองทุน
สวัสดิการเพื่อการศึกษา   
       (5)  การบริหารการเงิน   การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน    
การจายเงิน  การนําสงเงิน  และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
        (6)  การบริหารบัญชี  การจัดทําบัญชีการเงิน  การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน  และการจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญช ีทะเบียน และรายงาน 
       (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ
สถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง  
และการควบคุมดูแล บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 
 2.4.3  การบริหารงานบุคคล 
   1)  แนวคิด 
      การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญและ
กําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
   2)  วัตถุประสงค 
      (1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
      (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ 
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสาํเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
      (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
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      (4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

           3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
       (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
        ก.  การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  วิเคราะหภารกิจและประเมิน
สภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา  นําสูการปฏิบตัิ 

        ข.  การกําหนดตําแหนง  ใหสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี พจิารณาอนุมัติ 
        ค.  การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู  
สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการประเมิน  และสงคําขอปรับปรุงตําแหนง/เพื่อเล่ือน 
วิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง  
      (2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
       ก.  ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดย
การสอบแขงขัน การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง 
       ข.  การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  กรณีการจางลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลงัหรอืตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด กรณีการจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและ
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ลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สถานศึกษากําหนด 
     ค.  การแตงตั้ง  ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน 
      ง.  การบรรจุกลับเขารับราชการ  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร (มาตรา 66) และลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) 
      จ.   การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษา
ราชการแทนถามีรองผูอํานวย การสถานศึกษาหลายคนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีใหผูดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอขาราชการ
ที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง ขาราชการในสถานศึกษา คนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน (มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
    (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
        ก.  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก  การพัฒนากอน
มอบหมายการปฏิบัติหนาที่ การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม.79) การพัฒนากอนเลื่อน
ตําแหนง  (ม. 80)  การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
      ข.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  คณะกรรมการพจิารณาความดี ความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน และผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ  กรณี
เล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการ
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ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงใน
ทะเบียนประวัติตอไป   
      ค.  การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  กรณีการเพิ่มคาจาง
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  
และในกรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจางลูกจางประจําและลกูจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา 
ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
      ง .   การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน   ดําเนินการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
      จ.  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น  ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
      ฉ.  งานทะเบียนประวัต ิ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา และลูกจาง และการแกไขวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง 
      ช.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหมีการตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน 
สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิ์มาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
      ซ.  การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียด
ขอมูลสวนบุคคลตางๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  นําเสนอ
ผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว  และ
สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 
     ฌ.  งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งาน
ขออนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและให
ไดรับเงิน วิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่
เกี่ยวของ 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

34 

    (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
      ก.  กรณีความผิดวินัยไมรายแรง  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง  และส่ัง
ยุติเร่ืองในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภาคภัณฑ 
ตัดเงินเดือน หรือลดช้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง  
ใหรายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ข.  กรณีความผิดวินัยรายแรง  ใหผูมอํีานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 
53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ลงโทษ  และรายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ค.  การอุทธรณ 
           (ก)  การอุทธรณกรณีความผิดวินัย  กรณีการอุทธรณความผิดวินัยไม
รายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
            (ข)  กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง  ใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
     ง.  การรองทุกข  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออก
จากราชการใหรองทุกขตอ   ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  กรณีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องมาจากการกระทํา
ของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
       จ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การ
สรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา  หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี 
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    (5)  งานออกจากราชการ 
      5.1  การลาออกจากราชการ 
      5.2  การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
      5.3  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
      5.4  การใหออกจากราชการไวกอน 
      5.5  การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณี
เจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ  กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทาง
ราชการ  กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเปนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตาม (ม. 30 (4)) กรณีเปนคน
ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม. 30 (5)) 
กรณีเปนผู  บกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7))  กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (ม. 30(8)) หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย (ม.30 (9))  กรณีขาด
คุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30 (3)) 
      5.6.  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
     5.7  กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
 2.4.4  การบริหารทั่วไป 
   1)  แนวคิด 
           การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอื่นๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
เปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   2)  วัตถุประสงค 
      1.  เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      2.  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
   3)  ขอบขายและภารกิจ 
     (1)  การดําเนินงานธุรการ 
     (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
     (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
     (5)  การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
     (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (7)  การสงเสรมิสนับสนนุดานวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบรหิารทั่วไป 
      (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

(9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
      (10)  การรับนักเรียน 
      (11)  การสงเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

(12)   การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(13)   การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
(14)   การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

                                   (15)  การสงเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจัดการศกึษาของบุคคลชุมชน  
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

(16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
(17)   การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
(18)   งานบริการสาธารณะ 
(19)   งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

  จากแนวคิดและการกําหนดขอบขายของการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
นักวิชาการที่กลาวมาสรุปไดวา 
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  การบริหารงานวิชาการ   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ .ศ .2542  
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น  เนื่องจากเปนไปตามหลักการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา  ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองรู เขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้น 
  ดานการบริหารงบประมาณ  เปนไปในลักษณะของการใหความเปนอิสระคลองตัว
ควบคูกับการตรวจสอบ  เพื่อความโปรงใส  และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  สถานศึกษา
สามารถกําหนดความตองการงบประมาณของตนเองได  โดยจัดทํางบประมาณผานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  สถานศึกษามีความอิสระในการจัดการทรัพยสิน  และหารายไดเพิ่มโดยเนนสงัคมมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ  ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูกํากับ
ติดตามประเมิน  และปรับปรุงใหมากขึ้น 
  ดานการบริหารงานบุคลากร  สถานศึกษาตองใหความสําคัญทุกกระบวนการ
ขั้นตอนตั้งแตการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาบริหารบุคลากรและกระบวนการ
พัฒนาการสงเสริมขวัญกําลังใจ  โดยใชหลักนิติธรรมและคุณธรรม 
  ดานการบริหารทั่วไป   เปนไปในลักษณะใหการสงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา  มีความรูทักษะ
ในการบริหารงานทั่วไป 
  สรุปการบริหารสถานศึกษาในภารกิจของการบริหารงานของสถานศึกษา ทั้ง  4  
งาน  นั้น  เปนภาระงานที่สําคัญอยางยิ่งของผูบริหารสถานศึกษาเพราะการบริหารงานตามแนว
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดมีขอกําหนดใหกระจายอํานาจ
การบริหารและการตัดสินใจไปใหสถานศึกษา  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรูความ
เขาใจ  แนวคิด  หลักการ  รวมถึงรูปแบบการตัดสินใจ  โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพึงพอใจและความมีคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ  และเกิดประสิทธิผล  
บรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ   

                 โกศล  สุวรรณมณี  (2532,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตดัสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด สงขลา ที่ปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติ
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โดยศึกษาแบบการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารย โดยยึดแบบ
การตัดสินใจ 5 แบบของ วรูม และเยทตอน ผลการวิจยัพบวาแบบการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยตางเห็นสอดคลองกันวา โดยสวนรวมที่ปฏิบัตจิริง ผูบริหาร
ตัดสินใจสั่งการโดยปรกึษาผูใตบังคับบญัชาเปนรายบุคคลแลวตัดสนิใจเอง สวนทีค่วรปฏิบัติผูบริหาร
ควรตัดสินใจโดยปรึกษาผูใตบังคับบญัชาเปนกลุมแลวตดัสินใจ 

   พวงเพชร  วัชรอยู (2536,  บทคัดยอ) ไดศกึษาลักษณะบทบาทที่สัมพันธกับการให
มีสวนรวมในการตัดสินใจของหัวหนาภาคที่เปนสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา หัวหนา
ภาคที่เปนสตรีสวนใหญตัดสินใจโดยใหอาจารยมีสวนรวม และความคลุมเครือในบทบาท ภาระงาน
ตามบทบาท และความขัดแยงในบทบาท มีความสัมพันธกับการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
หัวหนาภาควชิาที่เปนสตรี ในมหาวิทยาลยัของรัฐ 

   สุมาลย  สุรมณี  (2536, บทคัดยอ)  ไดศกึษาความตองการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับภารกจิการบริหารโรงเรียนของครู อาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญั
ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา ครู อาจารยตองการมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจ
เกี่ยวกับภารกิจในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและจาํแนกเปนรายดานครู 
อาจารยเพศชายตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจสูงกวาครู อาจารยเพศหญิง และครู อาจารยที่
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มขีนาดตางกนั มีความตองการมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจเกีย่วกบั
ภารกิจการบริหารโรงเรียน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน 

   ธนันตพงษ  พรอมพรม (2536,  บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการบริหารงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ พบวาผูบริหารโรงเรยีนเนนความสําคัญของการบริหารงาน ธุรการ การเงิน 
และพัสดุ การบริหารงานบุคลากรอยูในระดับสูง การบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง และ
การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับต่าํ  ซ่ึงมีลักษณะตรงกันขามกบั
งานวิจยัตางประเทศ ที่เนนการบริหารงานความสัมพันธระหวางชุมชน กับการบริหารงานวิชาการ
สูงกวา การบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสด ุ และการบริหารบุคลากร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การศึกษาในประเทศ เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในกับการศึกษาของโรงเรียนนอยมาก 
     สายฝน  เชิงเชาว  (2536,  บทคัดยอ)  ศึกษาการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญเห็นวาการ
ตัดสินใจในงานบริหารการศึกษา  6  งาน  ผูบริหารใชวิธีรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะจาก
อาจารยกอนทีจ่ะทําการตดัสินใจในการบรหิารงานวิชาการ  ผูบริหารใชวิธีตัดสินใจเองและแจงให
อาจารยทราบ   ในการบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานการเงินและพัสดุ  และงานอาคารสถานที่
ผูบริหารใชวิธีมอบหมายงานใหอาจารยหรือกลุมอาจารยทําการตัดสินใจในขอบเขตที่กําหนดไว ใน
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การบริหารงานกิจการนักเรยีนและผูบริหารใชวิธีปรึกษารวมกับคณะกรรมการหรือกลุมอาจารยทาํ
การตัดสินใจในการบริหารงานความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสวนอาจารยสายผูสอนเหน็
วาผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจ โดยผูบริหารรวมกับคณะกรรมการหรอืกลุมอาจารยทําการตัดสินใจ
ในการบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ผูบริหาร
ใชวิธีการตัดสินใจเองและแจงใหอาจารยทราบในการบริหารงานบุคลากรและงานธุรการ การเงิน
และพัสดุและงานอาคารสถานที่ปญหาของการตัดสินใจสั่งการคือ ตัดสินใจไมตรงกบัความตองการ
ของอาจารย  ปญหารองลงมาคือปญหาขอจํากัดของเวลา 

   เจษฎา อ้ึงเจริญ  (2537, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร
กับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบวาครูอาจารยมีความตองการเขาไปมีสวนรวมใน
การปรึกษาและมีสวนรวมในการตัดสินใจส่ังการของผูบริหารโรงเรียนในระดับมาก  ฉะนั้น
ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเหลานี้ เขามามีบทบาทในการวางแผน
บริหารงานโรงเรียน  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงาน  ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานดวย 
   สุเทพ  ทรัพยอาภรณ (2539,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
กับความทอถอยของครูประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบวาครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ  มีสวนรวมในการตัดสินใจต่ํากวาครู
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดกลางและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  
มีสวนรวมในการตัดสินใจต่ํากวาครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
   กัมพล  พื้นแสน (2539,  บทคัดยอ) ทําการศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  10  พบวา  ผูบริหารใชรูปแบบการ
ตัดสินใจดวยตนเองในภาพรวมมากกวาการตัดสินใจโดยกลุม โดยแยกเปนรายดานดังนี้ คือ
ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเองในการบริหารงานดานการบริหารงานทั่วไป และงานธุรการ ตัดสินใจ
โดยกลุมในการบริหารงานดานงานวิชาการ  งานปกครองนักเรียน  งานบริการ  และงานโรงเรียน
กับชุมชน 
   นเรศ   ยุนประสงค (2540,  บทคัดยอ) ทําการศึกษาการใหครูมีสวนรวมตัดสินใจ
ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา
ลักษณะการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน  ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 6 งานคือ งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานธุรการ  การเงิน
และพัสดุ  งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่  และงานความสัมพันธชุมชน  โดยสวนรวม
พบวา   ผูบริหารสวนใหญใชลักษณะการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจวิธีที่  5  คือ ผูบริหาร
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ปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลวรวมกันตัดสินใจเปนอันดับแรก และใชวิธีที่  4  คือผูบริการ
ปรึกษากับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวตัดสินใจ  ใชวิธีที่  2  คือ ผูบริหารตัดสินใจสั่งการโดยใชขอมูล
ของตัวเองและขอเพิ่มจากผูใตบังคับบัญชา  ใชวิธีที่  1  คือ  ผูบริหารตัดสินใจสั่งการโดยใชขอมูล
ตัวเองและวิธีที่  3  คือ ผูใตบังคับบัญชาบางคนแลวตัดสินใจ มากรองลงมาตามลําดับ  สําหรับ
บริหารโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา  ลักษณะการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงาน
โรงเรียนทั้ง 6 งานโดยสวนรวม  พบวา งานวิชาการใชลักษณะการใหครูมีสวนรวมตัดสินใจวิธีที่  2  
คือ ผูบริหารตัดสินใจสั่งการโดยขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใตบังคับบัญชาในการงานบุคลากรและงาน
ธุรการ  การเงินและพัสดุ ใชวิธีที่ 1 คือ ผูบริหารตัดสินใจโดยใชขอมูลของตัวเองมากเปนอันดับแรก  
งานอาคารสถานที่ ใชการตัดสินใจวิธีที่  3  คือ ผูบริหารปรึกษาหารือผูใตบังคับบัญชาบางคนแลว
ตัดสินใจ สวนงานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธชุมชนใชลักษณะการตัดสินใจขอที่ 5 คือ
ผูบริหารรวมปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลวรวมกันตัดสินใจ 
   รัชนีวรรณ   ชางวงศ  (2542, บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  
พบวา 

1.   ผูบริหารมีพฤติกรรมในการตัดสินใจที่มคีุณภาพระดับปานกลาง สําหรับการ 
บริหารงาน 6 ดาน 
   2.  ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน มีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   3.   ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   สมหมาย หวลอาวรณ  (2543,  บทคัดยอ)  ศึกษาลักษณะการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ   
วังน้ําเย็น  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา ลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารตาม
ทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง  6  งานคือ  งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานธุรการ  
การเงินและพัสดุ  งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่และงานความสัมพันธชุมชน โดยรวม
ผูบริหารใชลักษณะการตัดสินใจ  โดยปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลว  
ตัดสินใจดานกิจการนักเรียน  ผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจคือ ใชลักษณะการตัดสินใจสั่งการโดย
ปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลวตัดสินใจเอง 

   พรเทพ   นามกร  (2543,  บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวม
ในการบริหารของครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ผลการวิจัยพบวา 
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   1.  บุคลากรครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีสวนรวมในการบริหารอยูในระดับ
ปานกลาง 

   2.  การมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรครูในโรงเรียน มีปญหาอยูระดับนอย 
   3.  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรครูกับผูบริหาร เกี่ยวกับการมีสวน

รวมในการบริหาร  ไมพบความแตกตาง 
   4 .  ขอเสนอแนะเพื่อใหบุคลากรครูมีสวนรวมในการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรครูมีสวนรวมในกิจกรรมของงานบริหารดาน
ตางๆ กําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากบุคลากรครู และกลุมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียน ในลักษณะการมีสวนรวมแบบระบบเปด  อันจะทําใหบุคลากรครูรวมกันพัฒนาสถาบัน  
มีความรักความผูกพันตอสถาบัน  ทําใหสถาบันไดพัฒนาแบบยั่งยืน 

   มงคล   อ๊ีดเหล็ง  (2543,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจ
การบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  พบวาการมีสวนรวมของครูใน
การตัดสินใจการบริหารโรงเรียน อยูระดับปานกลางและงานวิชาการเปนงานหลักอยูในอันดับแรก  
ครูชายมีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาครูหญิง 

   ยรรยง   แกนสาร  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจการ
บริหารงานของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวาการมีสวนรวมตัดสินใจ
ในการบริหารโรงเรียนของครูอยูระดับมาก  แตยังมีการบริหารงานบางดานที่ผูบริหารควรเปด
โอกาสใหครูเขามามีสวนรวมใหมาก  ไดแกงานความสัมพันธกับชุมชน  งานบุคลากร  งานธุรการ
และการเงินพัสดุ  ครูชายมีสวนรวมมากกวาครูหญิง 

   สุทธินีย   เรืองฤทธิ์  (2545,  บทคัดยอ)  การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  ผลการวิจัย  พบวา 

  1.  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศกึษา  สังกัด 
สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  พิจารณา
เปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
กําหนดเปาหมาย ดานการมีบทบาทรวมในการปฏิบัติงาน ดานการสื่อสาร และดานการรวมตัดสินใจ 

2.  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด 
สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  จําแนกตามเพศ  โดยรวมและทุก
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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   3.  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  จําแนกตามอายุโดยรวมทุกดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   4.  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  จําแนกตามประสบการณการ
ทํางานโดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   พิทักษ   แพทยผล  (2546,  บทคัดยอ)  การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่ง
การในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  พบวา 

   1.  การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาอยูในระดับมาก 1  ดาน คือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ  และอยูในระดับปานกลาง  5  ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การ
บริหารงานกิจการนักเรียน  การบริหารงานความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน  การบริหารงานอาคาร
สถานที่ การบริหารงานธุรการ/การเงินและพัสดุ  และการบริหารงานบุคลากร 
   2.  การมีสวนรวมของครูชายและครูหญิงในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการบริหารงานอาคารสถานที่ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูชายมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของผูบริหารมากกวาครูหญิง 

3.  การมีสวนรวมของครูที่มีประสบการณมากและครูที่มปีระสบการณนอยในการ 
ตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่ครูมีประสบการณมากมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานของผูบริหารมากกวาครูที่มปีระสบการณนอย 
   4.  การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  
จําแนกตามประเภทที่โรงเรียนเปดทําการสอน  ครูโรงเรียนที่เปดทำการสอน  2 ระดับ  กับครู
โรงเรียนที่เปดทําการสอน  3  ระดับ  มีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของ
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ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี   
โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ภราดร  พวงดี (2546,  บทคัดยอ) การมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงาน
โรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอเกาะจันทร  
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย  พบวา 
   1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอเกาะจันทร   จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และรายดานอยูในระดับมาก  4  ดาน ปานกลาง 2  ดาน เรียงลําดับคือ การบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  การบริหารงานกิจการนักเรียน
การบริหารงานธุรการ  การเงิน และพัสดุ   การบริหารงานอาคารสถานที่  และการบริหารงาน
บุคลากร 
   2.  เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอเกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี  
จําแนกตามเพศและประสบการณโดยรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
เพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนมากกวาครูเพศหญิง  และครูที่มีประสบการณตั้งแต  
15 ปขึ้นไป มีสวนรวมในการบริหารงานมากกวาครูที่มีประสบการณเทากับ  หรือนอยกวา  15  ป 
   ประสิทธิ์  ดุจดา  (2546,  บทคัดยอ)  การมีสวนรวมในการดําเนินงานของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  
   1.  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  5  งาน ไดแก  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  
งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่  งานวิชาการและงานบุคลากร ของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
   2.  ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีสวนรวมในการดําเนินงาน  5 งาน ไดแก งาน
ธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่  งานวิชาการและงานบุคลากร 
ของโรงเรียนไมแตกตางกัน 
   3.  ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากและครูท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงาน
นอยมีสวนรวมในการดําเนินงาน  5 งาน ไดแก งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานกิจการนักเรียน  
งานอาคารสถานที่  งานวิชาการและงานบุคลากร 
   ภัคดี   รักความดี  (2546,  บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  
โดยรวมและรายดาน  อยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  และที่ตั้งของ
โรงเรียนพบวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางโดยจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อจําแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน 
พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( p<.05) โดยเขตองคการบริหารสวนตําบล  มีปญหา
มากกวาเขตเทศบาล 

 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
   ฟาวเลอร  (Fowler,  1986, อางถึงใน  โกศล  สุวรรณมณี,  2534,  หนา 41) ได

ศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมตัดสินใจกับขวัญกําลังใจการทํางานของครู อาจารย 
โรงเรียนประถมศึกษาในภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงใต  เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 5 ดาน คือ 
ดานหลักสูตร ดานกิจการนักเรียน ดานบุคคลากร ดานทรัพยากร และ ดานสัมพันธกับชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา 

   1.   การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธทางบวก กับขวัญกําลังใจ การ
ทํางาน 

   2.  โรงเรียนที่เปดโอกาสใหครู อาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรยีนทีไ่ม
เปดโอกาสใหครูอาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ มีขวัญกําลังใจในการทํางานแตกตางกัน 
   โฮกแลนด  (Hoagland, 1986,  อางถึงใน ภาวนา  วงสวาห, 2541, หนา 61) ศึกษา
ความเห็นของผูบริหารและครู-อาจารย  โรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนโดยมุงเปรียบเทียบทัศนะของครู-อาจารย  และผูบริหารใน
รัฐอิลลินอย  (Illinois)  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครู อาจารย  ที่มีอายุประสบการณในการ
ทํางาน  และขนาดโรงเรียนแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ
แตกตางกัน 
                   บรัดดี  (Braddy,  1991,  p. 27) ไดศึกษาความสําคัญระหวางรูปแบบความเปนผูนํา
ของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูโดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู  ซ่ึงอยูใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐคาลิฟอรเนียตอนเหนือ  ผลการวิจัยพบวาครูทั้ง
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยเฉพาะการ
ตัดสินใจในเรื่องการเรียนการสอนนอกจากนั้นยังพบวาลักษณะของผูนําจะสงผลถึงความตองการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  ซ่ึงยิ่งถาผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย  ครูจะยิ่งมีความ
ตองการเขารวมตัดสินใจมากขึ้น 
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                  นาโดซี  (Nnadocie, 1993,  p. 201) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และวัฒนธรรมโรงเรียนกับการแสดงออกถึงความพอใจในงานของครู 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู เปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับการแสดงออก
ถึงความพอใจในการทํางานของครู    
                    เฮลเบอรก  (Helberg,  1995,  p. 27) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจรวมกันของครูที่
เปนคณะทํางาน ผลการวิจัยพบวา การที่คณะทํางานไดตัดสินใจรวมกัน โดยทุกคนมีสวนรวมจะ
กอใหเกิดการพัฒนางานมากกวาการมีปจจัยอ่ืน 

   เลตเทอรี่ (Letteri, 1990, อางถึงใน  ทัศนา  แสวงศักดิ์,  2539,  หนา 36) ได
วิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวม  3  เรื่อง  คือ  เรื่องแรกวิเคราะหกระบวนการสื่อสารและการ
บรรลุขอตกลงในการบริหารคนงานแบบมีสวนรวม  เร่ืองที่สองวิเคราะหโครงสรางขององคการใน
ระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม  และเรื่องที่สาม วิเคราะห  ปรากฏวา เร่ืองแรกแสดงใหเห็นวา
การสื่อสารที่ดีทําใหเกิดการพัฒนา  การมีสวนรวมอยางไมถูกบีบบังคับ  โดยสมาชิกของกลุมจะ
บรรลุความเห็นรวมกันอยางอิสระ เปนการแสวงหาการมีสวนรวมในทุกเรื่อง  ซ่ึงจะตองใหตัวแทน
คนงานอยูในระดับของสายการบังคับบัญชาในองคกร  และจะตองใหคนงานมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจไดดวย   สวนเรื่องที่สามกลาววา ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมเปนประโยชนสูงสุด
และมีความเหมาะสมในเรื่องสิทธขิองบุคคลและการพัฒนาตนเอง 
   ไซเบิรต  (Siebert,  1991,  อางถึงใน  ทัศนา  แสวงศักดิ์,  2539,  หนา 37) ไดศึกษา
ถึงบทบาทของครูใหญในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนความ
พยายามที่จะชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาโรงเรียน และการกระจายการมีสวนรวมในการตัดสินใจขอ
คนพบของงานวิจัย คือครูใหญ  เปนกลไกสําคัญของความสําเร็จของการทํางานและเปนผูกระตุน
ใหทุกคนมีสวนรวม 
 

2.6   สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 มุงศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาหนวยงานของรัฐ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ในขอบขายงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ  
ดานการบริหารบุคคล  ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารบริหารทั่วไป ดังนี้ 
 2.6.1  ดานการบริหารวิชาการ  เปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การกําหนดครูประจําสาระการเรียนรูการพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาสื่อ  และแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  และประชาสัมพันธทางการศึกษา 
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 2.6.2  ดานการบริหารงบประมาณ   เปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ   การกําหนด
งบประมาณ และจัดทําแผนการใชงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การใชงบประมาณ และผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การ
บริหารการเงิน  บริหารการบัญชี  บริหารพัสดุและสินทรัพย 
 2.6.3  ดานการบริหารงานบุคคล  เปนการบริหาร งานทีเ่กีย่วของกับการ วางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง สรรหาและการบรรจแุตงตัง้ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ   
                2.6.4  ดานการบริหารทั่วไป  เปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ การดําเนินงานธุรการ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหาร
ทั่วไป  ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  งานกิจกรรมนักเรียน  งานทุนการศึกษา  ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  ประชาสัมพันธงานการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


