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ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม

สมยศ นาวีการ(2525) 

การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู่ใต่บังคับบัญชา มีส่วนในการตัดสินใจ โดยใช่
ความคิดสร่างสรรค่ ความเชี่ยวชาญ ในการแก่ป่ญหาของการบริหาร

หลักท่ีส าคัญ อยู่ที่การแบ่งอ านาจหน่าที่การบริหารให่ผู่ใต่บังคับบัญชา



ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 โศภิดา คล่ายหนองสรวง(2558) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่
ผู่มีส่วนเก่ียวข่อง หรือผู่ใต่บังคับบัญชาได่เข่ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองที่ส าคัญ
ต่อการบริหารหน่วยงาน อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน่าที่ จัดให่
มีการต้ังเป่าหมายและวัตถุประสงค่ ร่วมกัน และให่ความเป่นอิสระต่อความรับผิดชอบใน
งาน

 ทับทิม แสงอินทร่(2559) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารงาน
ที่เป่ดโอกาสให่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข่ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีอิสระ โดยกระท าด่วยความเต็มใจ เพื่อให่ งาน
นั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ต้ังเป่าหมายและวัตถุประสงค่ ร่วมกัน และให่ความ
เป่นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน



ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 พจนารถ วาดกลิ่น(2556, หน่า 27) กล่าวว่า การบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพนั้นต่องมี
ขั้นตอนการด าเนินการที่เหมาะสม ถูกต่อง โดยผู่บริหารโรงเรียนจะต่องเป่นผู่เลือกสรร
วิธีการต่างๆและให่บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายได่มีส่วนร่วมด าเนินการทุกขั้นตอน จึงจะท าให่
เกิดประโยชน่สูงสุดในการจัดการศึกษา

 ภาวินี ขุนศรี (2557,หน่า 17) กล่าวว่า บุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่ง คือ ผู่บริหาร ครู
อาจารย่และบุคลากรทางการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู่เพื่อพัฒนาผู่เรียนเป่น
ส าคัญ  มีการบูรณาการระหว่างภูมิความรู่ของสถานศึกษากับภูมิความรู่ท่องถิ่นในชุมชน 
มีแหล่งเรียนรู่ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให่เกิดประโยชน่แก่สถานศึกษาและชุมชน



วิวัฒนาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ทับทิม แสงอินทร่(2559) กล่าวว่า ยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การบริหารลักษณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น จนกระทั่งเกิดการ ทดลองที่ฮอว่ธอร่น ฝ่าย
บริหารจึงเริ่มสนใจคนงานมากขึ้นและถือเป่นจุดเริ่มต่นของการบริหารแบบมี ส่วนร่วม แต่
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมาปรากฏชัดเจนในช่วงที่มีการน าแนวคิดเชิงระบบมาใช่ ซ่ึงท าให่ 
การบริหารค านึงถึงองค่ประกอบต่างๆ ในการผลิตอย่างครบถ่วนทั้งระบบและช่วงนี้เองที่ให่
ความส าคัญ กับมนุษย่ว่าเป่นทรัพยากรที่ส าคัญ



ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

นุชนาถ สอนสง (2561) กล่าวว่า Putti(1987) กล่าวว่า วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 8
รูปแบบ คือ

 การวางแผนแบบสแกนลอน( the Scanlon Plan) เป่นแนวทางที่ประสบความส าเร็จ
มากที่สุดแนวทางหนึ่ง เป่นการท างานเป่นทีมระหว่างคนงานกับผู่บริหารเพือ่ลดต่นทุน
การผลิตและเพิ่มผลผลิต ค่าจ่างและก าไร

 เจเคกรุ่ป(JK Group) เป่นการจัดต้ังกลุ่มอิสระเล็กๆ ที่มีอ านาจเด็ดขาด กลุ่มเหล่านี้จะ
พิจารณาป่ญหาที่เก่ียวกับการท างานแล่วพยายามที่จะหาข่อยุติอย่างสร่างสรรค่ ผู่น าบาง
กลุ่มอาจจะได่รับการเลือกต้ังหรือสับเปล่ียนกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม กลุ่มจะต่องมี
ความเป่นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา(Consultative Hierarchy) เป่นวิธีการที่ให่
ลูกจ่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการต่างๆซ่ึงเป่นตัวแทน
ของกลุ่มต่างๆในบริษัท



ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 ทีกรุ่ป(T-group or Sensitivity) วิธีการนี้เป่นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
ฝ่กอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธ่ของฝ่ายบริหาร เทคนิคชนิดนี้ใช่เพื่อท าความเข่าใจคน
อ่ืนและท างานร่วมกับผู่อ่ืน รู่ถึงค่านิยม แรงจูงใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของผู่ใต่บังคับบัญชา 
โดยที่แต่ละคนต่องเข่าใจตนเองก่อน

 การบริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข่องกับผู่บริหารระดับต่างๆในองค่การ(Multiple 
Management) เป่นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความ
ต้ังใจที่จะแก่ไขข่อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว จึงต่องการที่จะให่
บุคคลระดับต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารด่วย

 คิวซีซี(Quality Control Circle) ระบบคิวซีซีเป่นการท างานของคนกลุ่มเล็กๆซ่ึงมี
บุคลากรต้ังแต่ 3-15 คน โดยมีวัตถุประสงค่ที่จะแก่ไขป่ญหาร่วมกัน โดยวิเคราะห่ป่ญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน จากนั้นจึงหาแนวทางแก่ไข



ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 แนวทางการใช่คณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม(Committee 

Approach for Participation) คณะกรรมการเป่นเครื่องมือส าคัญในการน า
แนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช่ปฎิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงกว่า
พนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเป่นกลุ่มที่จัดต้ังชั่วคราวเพื่อปรึกษาป่ญหาเฉพาะหน่า

 การมีส่วนร่วมและการสร่างทีม(Participation and Team Building) กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมและการสร่างทีมงาน มีความสัมพันธ่กันอย่างใกล่ชิดเมื่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารของบุคลากรในองค่การมีความมั่นคง สมาชิกของกลุ่มจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
มีความคิดริเริ่ม



ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 อาร่นสไตน่ (Arnstien,1969 ) เห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน่อยเพียงใดให่

พิจารณาว่าผู่น าเป่ดโอกาสให่ประชาชนเข่าไปร่วมในการใช่อ านาจและมีบทบาท ในการ
ควบคุมได่เท่าใดซ่ึงเป่นข่อบ่งบอกถึงภาวะผู่น าที่เป่นประชาธิปไตย(Democratic 
leadership) ว่ามีสูงหรือต่ า อาร่นสไตน่ได่ใช่อ านาจการตัดสินใจเป่นเกณฑ่ในการบ่ง
บอกการมีส่วนร่วม โดยสรุปเป่นขั้นบันได (Participation ladder) 8ขั้น และ ใน 8ขั้น 
จัดได่เป่น 3กลุ่ม หรือ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม 

2. การมีส่วนร่วมพอเป่นพิธี หรือร่วมเพียงบางส่วน 

3. การมีส่วนร่วมอย่างแท่จริง คือ มีอ านาจและบทบาทมาก



ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 ในบันได 8 ข้ัน แต่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

บันไดข้ันท่ี 1 ขั้นจัดฉากเป่นการแสดงบทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆเพื่อให่คนรู่จัก                            

บันไดข้ันท่ี 2 เป่นการบ าบัดรักษาเป่นพฤติกรรมที่ผู่น ามุ่งหวังที่จะให่ทุกคนเชื่อฟ่ง                  

บันไดข้ันท่ี 3 ขั้นแจ่งข่าวสารผู่น าเป่ดโอกาสให่ผู่ตามซักถามได่เพียงเล็กน่อย                         

บันไดข้ันท่ี 4 ขั้นให่ค าปรึกษาผู่น าเป่ดโอกาสให่ผู่ตามแสดงความคิดเห็น                             

บันไดข้ันท่ี 5 ขั้นปลอบใจเป่นลักษณะที่ผู่น าท าทีท่าว่าเห็นด่วยกับผู่ตาม 

บันไดข้ันท่ี 6 ขั้นเป่นหุ่นส่วนเป่นการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ

บันไดข้ันท่ี 7 ขั้นมอบอ านาจ ผู่บริหารมอบอ านาจให่ผู่ปฏิบัติงานมีอ านาจแทนตน 

บันไดข้ันท่ี 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชนเป่นลักษณะที่ผู่น าเป่ดโอกาสให่ผู่ตามเข่ามามี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกระบวนการบริหารอย่างแท่จริง 



ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ซ่ึงสามารถเรียกได่ว่า 

 บันไดขั้นที่ 1 - 2 เป่นขั้นการมีส่วนร่วมเทียม 

 บันไดขั้นที่ 3 - 5 เป่นขั้นการมีส่วนร่วมพอเป่นพิธี คือมีส่วนร่วมในบางเรื่องเท่านั้น 

 บันไดขั้นที่ 6 - 8 เป่นขั้นการมีส่วนร่วมอย่างแท่จริง เป่นระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
มากที่สุด



องค่ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
นุชนาถ สอนสง (2561) กล่าวว่า Swansburg (1996) ศาสตราจารย่แห่งวิทยาลัย
การแพทย่จอร่เจีย ได่แบ่งองค่ประกอบส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว่ สรุป
สาระส าคัญ ได่ดังนี้

 การไว่วางใจ(Trust) การไว่วางใจกันถือว่าเป่นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผู่ร่วมงานหรือผู่ใต่บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได่อย่างสมบูรณ่หากได่รับ
ความไว่วางใจให่ด าเนินงานฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก่าวหน่าเป่นระยะๆและดูแลผล
สุดท่ายของงานก็เพียงพอแล่ว ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรมอบอ านาจการตัดสินใจเท่าที่จะ
สามารถท าได่แก่ผู่ปฏิบัติงาน

 ความผูกพัน(Commitment) การที่แต่ละคน ทั้งผู่บริหารและผู่ใต่บังคับบัญชาได่มา
ปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกันและเป่นสิ่งที่ก่อให่เกิดความผูกพันต่อกัน และ
การที่บุคคลในองค่การได่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู่เป่าหมายขององค่การ จะก่อให่เกิด
ความรู่สึกเป่นส่วนหนึ่งขององค่การและพร่อมที่จะท าประโยชน่ให่แก่องค่การ



องค่ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 เป่าหมายและวัตถุประสงค่(Goals and Objectives) การต้ังเป่าหมายและ

วัตถุประสงค่ร่วมกันของผู่บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป่าหมายขององค่การ ย่อมขจัด
ความขัดแย่งที่จะเกิดขึ้นได่ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค่หรือเป่าหมายเดียวกัน มีการ
ท างานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

 ความเป่นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได่(Autonomy) หมายถึง 
ผู่ปฏิบัติงานมีความเป่นอิสระในการคิดการตัดสินใจและการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ

 คุณลักษณะอื่นๆ(Other Characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรเป่นเรื่อง
ของการให่ทุกฝ่ายเข่ามามีส่วนร่วมไม่ใช่การกีดกันคนออกไปจากการมีส่วนร่วมและการมี
ส่วนร่วมนั้นต่องเป่นไปโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ



รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โศภิดา คล่ายหนองสรวง(2558) กล่าวถึง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมท่ีสร่างสรรค่(Constructive participation) คือ การมีส่วนร่วมที่ทั้ง
สองฝ่ายต่างมองโลกไปในทางที่ดีพร่อมที่จะร่วมกันสร่างสรรค่ด่วยการปรับทัศนคติเข่าหากัน 
เกิดการเรียนรู่และสร่างความเข่าใจซ่ึงกันและกันเพื่อที่จะแก่ไขป่ญหาและหาข่อยุติต่างๆอัน
จะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจบนพื้นฐานที่ผู่เก่ียวข่องทุกฝ่ายพึงพอใจการมีส่วนร่วมในลักษณะ
นี้ จะน ามาซ่ึงความเจริญก่าวหน่าและเป่นสิ่งที่สังคมพึงปรารถนา



รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

2. การมีส่วนร่วมท่ีมีความขัดแย่ง(Conflictive participation) คือ การมีส่วนร่วมที่ทั้ง
สองฝ่ายมีอคติต่อกันเป่นการมองโลกในแง่ร่ายเมื่อมีโอกาสเผชิญหน่ากันจะพยายามหักล่าง 
ความคิดซ่ึงกันและกันโดยไม่มีการปรับทัศนคติเข่าหากันจึงยากที่จะหาจุดร่วมให่เกิดความพึง
พอใจกันได่ การร่วมมือร่วมใจจึงแอบแฝงไว่ซ่ึงความไม่จริงใจต่อกันในการด าเนินกิจกรรม
ความขัดแย่ง เริ่มต้ังแต่มีคน 2 คนขึ้นไปท างานร่วมกัน ดังนั้นที่ใดมีสังคมมนุษย่ที่นั่นย่อมมี
ความขัดแย่งเกิดขึ้นเสมอ เพราะในแต่ละสังคมมีพื้นฐานหลายอย่างแตกต่างกัน เช่น เพศ วัย 
ความรู่ ความสามารถ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม เป่นต่น ปรัชญาของความขัดแย่ง เห็นว่า 
ความขัดแย่งไม่ใช่สิ่งเลวร่าย ไม่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่เราต่องเผชิญกับมันและยอมรับว่าความ
ขัดแย่งเป่นสิ่งที่มีประโยชน่ช่วยกระตุ่นให่เกิดความคิดในการแก่ไขป่ญหา



ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เกสิณี ชิวปรีชา(2554, หน่า 33) กล่าวว่า ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป่นการ
บริหารโดยเป่ดโอกาสให่บุคคลหรือองค่การเข่ามามีส่วนร่วมในการคิดค่นป่ญหา การวางแผน 
การจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ การด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผล

นุชนาถ สอนสง(2561) กล่าวว่า แอนโทนี่ ได่ระบุถึงลักษณะส าคัญของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมว่ามีองค่ประกอบที่ส าคัญ 2 ข่อ ดังนี้

• ผู่ใต่บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ โดยผู่ใต่บังคับบัญชาจะต่องตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตัวเอง และตัดสินใจต่องเป่นเรื่อง
ส าคัญ

• การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต่องเป่ดโอกาสให่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข่องเข่ามามีส่วนใน
การตัดสินใจในเรื่องส าคัญ โดยความส าคัญดังกล่าวเป่นความส าคัญของทั้งองค่การและ
ตัวผู่ใต่บังคับบัญชา



แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม

พิสัณห่ หิรัญวงษ่(2541) เสนอแนวคิดไว่โดยสามารถจ าแนก ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการส าคัญ ที่
จะต่องท า คือ การก าหนดความต่องการและจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่เก่ียวข่อง การตัดสินใจนี้เป่นกระบวนการต่อเนื่องที่ต่อง
ด าเนินการไปเรื่อยๆ ต้ังแต่ การตัดสินใจช่วงเริ่มต่น การตัดสินใจในช่วงนี้ด าเนินการสร่าง
แผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติงานตามที่วางไว่



แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ข้ันท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในส่วนที่เป่นองค่ประกอบของการด าเนินงาน 

โครงการนั้นจะได่มาจากค าถามที่ว่า ใครท าประโยชน่ให่แก่โครงการได่บ่างและจะท า
ประโยชน่ได่โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด่านทรัพยากรการบริหาร การประสานงานและ
การขอความช่วยเหลือ เป่นต่น โรงเรียนสามารถสร่างหลักสูตรท่องถิ่นในกลุ่มการงาน
พื้นฐานอาชีพเพื่อพัฒนาและให่ความรู่กับนักเรียนให่สอดคล่องกับท่องถิ่นได่

 ข้ันท่ี 3 การคุ่มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล่อมเป่นหน่าที่
ขององค่การบริหารส่วนต าบลและชุมชน ซ่ึงเรื่องดังกล่าวสามารถน ามาให่การศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อปลูกฝ่งค่านิยมใหม่ ความรักความหวงแหนและรู่จักอนุรักษ่ธรรมชาติให่กับ
นักเรียนและชุมชนได่



ประโยชน่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ภาวินี ขุนศรี (2557) กล่าวว่า ประโยชน่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถส่งผลถึง

ประสิทธิภาพการท างาน การบริหารงานก็ง่ายขึ้น ได่รับความไว่วางใจ  สร่างขวัญและก าลังใจ 
และเกิดความรักความผูกพันกับผู่ร่วมงานภายในองค่กร เพิ่มศักยภาพในการท างานได่อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค่ที่วางไว่

 นายประสาร พรหมณา (2553) กล่าวว่า ประโยชน่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีดังนี้

❑ การมีส่วนร่วมก่อให่เกิดการระดมความคิด ท าให่เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซ่ึงดีกว่าการ
คิดและตัดสินใจคนเดียว

❑ การมีส่วนร่วมในการบริหารเป่นการลดการต่อต่านและก่อให่เกิดการยอมรับมากขึ้น

❑ การมีส่วนร่วมเป่ดโอกาสให่เกิดการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ่ในการ
ท างานร่วมกัน เสริมสร่างความสัมพันธ่ที่ดีต่อกัน

❑ การมีส่วนร่วมท าให่การตัดสินใจมีคุณภาพและท าให่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น



การน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช่ในสถานศึกษา

ด่านวิชาการ

ควรเป่ดโอกาสให่ชุมชนเป่นวิทยากร ในฐานะภูมิป่ญญาท่องถิ่น ร่วมจัดท าหลักสูตร ก าหนด
ขอบข่ายเนื้อหาเก่ียวกับวิชาชีพท่องถิ่น จัดชุมชนและสถานประกอบการเป่นแหล่งการเรียนรู่
และฝ่กงาน ร่วมวางแผนนโยบาย เก่ียวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมวัฒนธรรมท่องถิ่น น า
ความรู่ด่านเทคโนโลยีพื้นบ่าน และภูมิป่ญญาท่องถิ่นมาร่วมจัดท าหลักสูตรประสานกับ
วิทยาการสมัยใหม่



การน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช่ในสถานศึกษา

ด่านงบประมาณ

ควรจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาให่องค่การชุมชน ช่วยเหลือเงินทุนการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม
หารายได่ ร่วมติดตามผลการใช่งบประมาณ สนับสนุนส่งเสริมสมาคม ศิษย่เก่า เพื่อประสาน
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับองค่การชุมชน ระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณ



การน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช่ในสถานศึกษา

ด่านบุคลากร

ควรให่ชุมชนเข่ามามีส่วนร่วมเป่นคณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน ร่วมสร่างจิตส านึกที่ดีให่แก่ครู สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการสอนของครู



การน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช่ในสถานศึกษา

ด่านบริหารท่ัวไป

ควรให่ชุมชนเข่ามามีส่วนร่วม ร่วมก าหนดวิสัยทัศน่ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียน ร่วมบริหาร งานในรูปของคณะกรรมการ ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดนโยบาย ร่วม
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน พัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล่อม



อุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

❑ ความคิดเห็นของผู่บริหารสูงสุดอาจไม่ตรงกับผู่ร่วมงาน

❑ ในสังคมไทย ประชาชนมักไม่กล่าแสดงความคิดเห็น เพราะมีความรู่สึกว่า เป่นเรื่อง
ราชการ

❑ ไม่มีเวลาให่กิจกรรมอย่างเพียงพอ เพราะมีภาระหน่าที่ประจ า

❑ ทางราชการเป่นผู่ก าหนดบทบาท ดังนั้น การปฏิบัติหน่าที่อาจมุ่งแต่ประโยชน่ทาง
ราชการมากกว่าประโยชน่ของประชาชน

❑ บรรยากาศในสถานศึกษา ไม่เอ้ืออ านวยที่จะกระตุ่นให่ประชาชน เข่ามามีส่วนร่วม 



งานวิจัยในประเทศ
ฟ่ารีต่ะ โต่ะหนู ได่ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ผลการวิจัย พบว่าในภาพรวมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป่นรายด่าน พบว่า ด่านการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด่านการรับผลประโยชน่ ด่านการติดตามและประเมินผลและด่านการตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับมาก
โศภิดา คล่ายหนองสรวง(2558) กล่าวว่า ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่อยเอ็ดเขต 3 สรุป ได่
ดังนี้
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู่บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร่อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมและรายด่านทุกด่านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู่บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร่อยเอ็ด เขต 3 โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน่อย ได่ดังนี้ คือ ความเป่นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในงาน  ความยึดมั่นผูกพันไว่วางใจกัน และการต้ังเป่าหมายและวัตถุประสงค่
ร่วมกัน



งานวิจัยในประเทศ

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่อยเอ็ด 
เขต 3 โดยภาพรวมและรายด่านทุกด่านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่อยเอ็ด เขต 3 โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน่อย ได่ดังนี้ คือ ความสามารถแก่ป่ญหาภายใน
โรงเรียน  ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให่เข่ากับสิ่งแวดล่อม
ความสามารถผลิตนักเรียนใหม่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนา
นักเรียนใหม่ทัศนคติทางบวก

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู่บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ่ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่อยเอ็ด 
เขต 3 ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมการพยากรณ่ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู่บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่อยเอ็ด เขต 3 ที่ดีที่สุด
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 ศิริวรรณ หล าเทียน กล่าวว่า  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย่พัฒนา
เด็กเล็กบ่านบึงบ่าน สังกัดองค่การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชร ทั้ง 6 ด่าน สรุปได่ดังนี้ 

ควรสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต่องการของชุมชนในการจัดต้ัง 
ยุบเลิก ย่ายรวมศูนย่พัฒนาเด็กเล็กให่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อเป่นพนักงานจ่างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ่ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท่องถิ่นก าหนดผู่บริหารองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นควรให่ความส าคัญกับอาคารสถานที่และความ
ปลอดภัยของศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ให่มีความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับเด็ก
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ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใช่รูปแบบการ
สอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู่ที่เก่ียวข่องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิป่ญญา
ท่องถิ่น และให่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู่จัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาท
หน่าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตามศักยภาพทั้งด่านวิชาการ
งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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Dr. Radhika Kapur กล่าวว่า วัตถุประสงค่หลักของการวิจัยนี้คือ เข่าใจในการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการจัดการ พนักงานถือเป่นสินทรัพย่ที่ส าคัญขององค่กร เพื่อด าเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ประเด็นหลักที่น ามาพิจารณาในรายงานวิจัยฉบับนี้ ได่แก่ วัตถุประสงค่ของ
การมีส่วนร่วมของพนักงาน   ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การจัดการ  ระดับการมีส่วนร่วม  รูปแบบการมีส่วนร่วมของพนักงานในอินเดีย  ประเภท
ของการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการ และมาตรการเพื่อให่รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่อมูลส่วนหนึ่งของงานวิจัย

มีหลายรูปแบบที่คนงานมีส่วนร่วมภายในองค่กร รูปแบบต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมของ
แรงงานในอินเดีย คือ คณะกรรมการงานสภาการจัดการร่วม  คณะกรรมการการผลิตร่วม 
สภาเทศบาล สภาร่านค่า ตัวแทนคนงานในคณะผู่บริหาร  การมีส่วนร่วมของพนักงานในการ
ร่วมทุน การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการทางตรงและทางอ่อม
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รูปแบบการมีส่วนร่วมได่รับการแนะน าโดยนักวิจัยหลายคน รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่
แนะน าโดยนายเดล คือการมีส่วนร่วมในการให่ข่อมูล  การมีส่วนร่วมที่ปรึกษา  การมีส่วน
ร่วมที่สร่างสรรค่ก าหนดร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการบริหาร รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่
แนะน าโดยศาสตราจารย่โกรเวอร่ คือ ความร่วมมือแบบหุ่นส่วน การแบ่งป่นอ านาจ   
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่แนะน าโดย V.C โกรเวอร่ คือให่ข่อมูลสร่างสรรค่เชื่อมโยงการบริหาร
และเด็ดขาด วัตถุประสงค่หลักขององค่กรคือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค่ที่ต่องการเพื่อให่สมาชิกทุกคนในองค่กรได่รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
และเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได่ว่า เมื่อ
พนักงานมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ  พวกเขาจะไม่เพียงแต่
ได่รับความพึงพอใจในงาน แต่ยังเพิ่มความสามารถของพวกเขาในการส่งเสริมองค่กร
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Godwin-Charles A. Ogbeide(2009) กล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้ดูที่ระดับของการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมร่านอาหาร ผลการวิจัยระบุว่าระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและการเงิน  เกิดจากร่านอาหารที่ใช่ระดับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการวางแผนที่สูงขึ้น ร่านอาหารขนาดเล็กมีแนวโน่มที่จะใช่วิธีการที่มีส่วนร่วม
มากกว่าร่านอาหารขนาดใหญ่ ในขณะที่ร่านอาหารขนาดใหญ่มีผลประกอบการทางการเงินที่สูง
กว่าโดยนัยรวมถึงมูลค่าการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของผู่จัดการ เมื่อเปรียบเทียบกับร่านอาหาร
ขนาดเล็ก  การศึกษานี้ยังสนับสนุนความคิดที่ว่า  การมีส่วนร่วมโดยระดับการจัดการที่
หลากหลายนั้นเก่ียวข่องกับความส าเร็จในด่านกลยุทธ่และการเงินมากขึ้น ยิ่งความสัมพันธ่
ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมและการด าเนินการมากขึ้นความส าเร็จก็จะมากขึ้น
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MonikaRolková VieraFarkašová (2558) กล่าวว่า ในการศึกษาเน่นที่ลักษณะเฉพาะ
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ค าถามแรก คือ ผู่ใต่บังคับบัญชาประเมินระดับของ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างไร ผลชี้ว่ามากกว่าครึ่งของพนักงานในงานวิจัย คิดว่า 
พวกเขาไม่มีโอกาสมากพอที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พวกเราพยายามที่จะตอบค าถาม
ถ่าป่ญหาในการมีส่วนร่วมเก่ียวข่องกับเพศของผู่จัดการหรือเพศของพนักงาน เราคาดการณ่
ได่ว่าผู่จัดการผู่หญิงจะให่พื้นที่แก่ผู่ใต่บังคับบัญชาของพวกเขาในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
มากกว่า แต่ก็ไม่ได่รับการพิสูจน่ในการศึกษานี้ ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู่ใต่บังคับบัญชา
เพศชายและเพศหญิงในระดับของการมีส่วนร่วมของงาน จะเป่นการท างานงานตามหน่าที่ที่
ได่รับมอบหมายมากกว่า ผลจากการศึกษานี้อธิบายว่าระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การตัดสินใจไม่สูงมากนัก มากกว่าครึ่งของผู่ใต่บังคับบัญชาไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003913
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003913


กรณีศึกษา

❖ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ่ มีการท างานแบบมีส่วนร่วม 3 ฝ่ายด่วยกัน คือ บ่าน วัด และโรงเรียน

❖ ผู่บริหารโรงเรียนเข่ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนก่อนเป่ดภาคเรียนในแต่ละป่ โดยให่
มีการประชุมเพื่อระดมความคิดของครูในโรงเรียน

❖ เมื่อเป่ดภาคเรียน ผู่บริหารโรงเรียนเข่ามามีส่วนร่วมในการนิเทศการสอนของครูภายในโรงเรียน ตลอด
ป่การศึกษา

❖ คณะกรรมการวัดและชุมชน(ตัวแทนผู่ปกครองนักเรียน) เข่ามามีส่วนร่วมในการประชุมเครือข่ายของ
โรงเรียนทุกครั้ง เพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม
ทอดผ่าป่า  กิจกรรมครบรอบสร่างโรงเรียน เป่นต่น
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 รางวัลท่ีมาแรงในการมอบให่แก่ส่วนราชการท่ีมีผลงานดีๆเพื่อประชาชน คือ รางวัลเลิศรัฐ ท่ีจัด

โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ช่วงนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าลังเป่ดรับสมัครผลงานจากหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาในด่านต่างๆ เข่า
สู่การพิจารณาเพื่อมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าป่ พ.ศ.2563 ใน 3 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลบริการภาครัฐ มอบให่กับผลงานการพัฒนาคุณภาพการให่บริการเพื่อประชาชนได่รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป่นธรรม และเป่นที่พึงพอใจของประชาชน

2.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให่กับผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มอบให่กับผลงานคุณภาพการบริหารจัดการได่ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพื่อน าพาองค่การให่ก่าวสู่ความเป่นเลิศ

 ส าหรับหน่วยงานที่ได่รับรางวัลระดับดีเด่นทั้ง 3 รางวัลในป่เดียวกัน จะได่รับรางวัลสูงสุดคือ รางวัล
เลิศรัฐ
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 นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ าเมืองทุ่งสง

นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าตรังเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับรู่ป่ญหา ร่วมแก่ไข ตั้งแต่ต่นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ผลการด าเนินงานท่ี
ประสบความส าเร็จจากการท างานร่วมการแก่ป่ญหาน้ าแล่ง-น้ าท่วมระดับท่องถ่ินแบบ
ย่ังยืน

นครศรีธรรมราช-ความส าเร็จจากผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการน้ าเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ เป่นแนวคิดการพัฒนามาจากแนวคิดการป่องกันแก่ไขป่ญหาน้ าท่วมเมืองที่ทุ่งสง 
ความส าเร็จการบริหารงานด่วยแนวคิดส าคัญจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อ
แก่ไขป่ญหาเมืองเพื่อให่เกิดการแก่ไขแบบยั่งยืนทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน โครงการ
ดังกล่าวมีความโปร่งใสในการท างาน จึงนับเป่นโครงการที่โดดเด่นและเป่นอีกโครงการหนึ่งที่
มีความแตกต่างจากโครงการจากที่อ่ืนซ่ึงแสดงให่เห็นศักยภาพการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนที่
เข่ามาแก่ไขป่ญหาของเทศบาลเมืองทุ่งสง การมีส่วนร่วมของภาคีภาคต่าง ๆ ต่อการบริหาร
จัดการโครงการ



ขอบคุณคะ
THANK YOU


