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หัว่อการบริ
ข
หารแบบมี่วนร
ส ่วม
❖ ลักษณะของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
❖ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
❖ ประโยชน
่ของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
❖ การนาหลักการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมมาใช
่ในสถานศึกษา
❖ อุปสรรคของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
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ความหมายการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
สมยศ นาวีการ(2525)

การมี่วนร
ส ่วม หมายถึง กระบวนการที่ใต
่ผ่บั
ู งคับบัญชา มี่วนในการตั
ส
ดสินใจ โดยใช
่
ความคิดสร
่างสรรค
่ ความเชี่ยวชาญ ในการแก
่ป
่ญหาของการบริหาร
หลักที่สาคัญ อยู
่ที่การแบ
่งอานาจหน
่าที่การบริหารให
่ผู
่ใต
่บังคับบัญชา

ความหมายการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
โศภิดา คล
่ายหนองสรวง(2558) กล
่าวว
่า การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม คือ กระบวนการที่
่มี
ผู ่วนเกี
ส ่ยวข
่อง หรือ่ใต
ผู่บังคับบัญชาได
่เข
่ามามี่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจในเรืองที่ สาคัญ
่อการบริ
ต
หารหน
่วยงาน อยู
่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ
่งอานาจหน
่าที่ จัด่
ให
มีการตั้ง่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่่วมกั
ร น และให
่ความเป
่นอิสระต
่อความรับผิดชอบใน
งาน



ทับทิม แสงอินทร
่(2559) กล
่าวว
่า การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม หมายถึง การบริหารงาน
ที่ดโอกาสให
่เป
่บุคคลหรือกลุ
่มบุคคลเข
่ามามี่วนร
ส ่วมตัดสินใจ่วมรั
ร บผิดชอบ และ
่วมมื
ร อในการดาเนินกิจกรรมต
่างๆ อย
่างมีอิสระ โดยกระทาด
่วยความเต็มใจ เพื่อ่
ให งาน
นั้นดาเนินไปอย
่างมีประสิทธิภาพ ตั้ง่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่่วมกั
ร น และให
่ความ
่นอิ
เป สระต
่อความรับผิดชอบในงาน



ความสาคัญของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม


พจนารถ วาดกลิ่น(2556, หน
่า 27) กล
่าวว
่า การบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น่องมี
ต
ขั้นตอนการดาเนินการที่เหมาะสม ถูก่อง
ต โดยผู
่บริหารโรงเรียนจะต
่องเป
่นผู
่เลือกสรร
วิธีการต
่างๆและให
่บุคลากรทุกคน ทุก่ายได
ฝ ่มี่วนร
ส ่วมดาเนินการทุกขั้นตอน จึงจะทาให
่
เกิดประโยชน
่สูงสุดในการจัดการศึกษา



ภาวินี ขุนศรี (2557,หน
่า 17) กล
่าวว
่า บุคคลที่มีบทบาทอย
่างยิ่ง คือ่บริ
ผู หาร ครู
อาจารย
่และบุคลากรทางการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู
่เพื่อพัฒนาผู
่เรียนเป
่น
สาคัญ มีการบูรณาการระหว
่างภูมิความรู
่ของสถานศึกษากับภูมิความรู
่ท
่องถิ่นในชุมชน
มีแหล
่งเรียนรู
่ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อ่เกิ
ให ดประโยชน
่แก
่สถานศึกษาและชุมชน

วิวัฒนาการของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
ทับทิม แสงอินทร
่(2559) กล
่าวว
่า ยุค่อนการปฏิ
ก
วัติอุตสาหกรรมและยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การบริหารลักษณะนี้ยัง่เกิ
ไม ดขึ้น จนกระทั่งเกิดการ ทดลองที่ฮอว
่ธอร
่น่าย
ฝ
บริหารจึงเริ่มสนใจคนงานมากขึ้นและถือ่นจุ
เป ดเริ่ม่นของการบริ
ต
หารแบบมี่วนร
ส ่วม แต
่
การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมมาปรากฏชัดเจนในช
่วงที่มีการนาแนวคิดเชิงระบบมาใช
่ ซึ่งทาให
่
การบริหารคานึงถึงองค
่ประกอบต
่างๆ ในการผลิตอย
่างครบถ
่วนทั้งระบบและช
่วงนี้เองที่
่ให
ความสาคัญ กับมนุษ่ว
่าเป
ย ่นทรัพยากรที่สาคัญ

ประเภทของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
นุชนาถ สอนสง (2561) กล
่าวว
่า Putti(1987) กล
่าวว
่า วิธีการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม มี 8
รูปแบบ คือ
 การวางแผนแบบสแกนลอน( the Scanlon Plan) ่นแนวทางที
เป
่ประสบความสาเร็จ
มากที่สุดแนวทางหนึ่ง ่นการท
เป
างานเป
่นทีมระหว
่างคนงานกับ่บริ
ผู หารเพือ่ ลดต
่นทุน
การผลิตและเพิ่มผลผลิต่าจ
ค่างและกาไร
 เจเคกรุ
่ป(JK Group) ่นการจั
เป
ดตั้งกลุ
่มอิสระเล็กๆ ที่มีอานาจเด็ดขาด กลุ
่มเหล
่านี้จะ
พิจารณาป
่ญหาที่เกี่ยวกับการทางานแล
่วพยายามที่จะหาข
่อยุติอ่างสร
ย ่างสรรค
่่น
ผู าบาง
กลุ
่มอาจจะได
่รับการเลือกตั้งหรือสับเปลี่ยนกันระหว
่างสมาชิกภายในกลุ
่ม กลุ
่มจะต
่องมี
ความเป
่นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 การปรึกษาตามสายการบังคับบัญ ชา(Consultative Hierarchy) ่นวิ
เป ธีการที่
่ให
ลูก่างมี
จ ่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจ โดยผ
่านเครือ่ายคณะกรรมการต
ข
่างๆซึ่ง่นตั
เป วแทน
ของกลุ
่มต
่างๆในบริษัท

ประเภทของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
ที่ป(T-group
กรุ
or Sensitivity) วิธีการนี่นการบริ
้เป
หารแบบมี่วนร
ส ่วมในการ
่กอบรมและพั
ฝ
ฒนามนุษยสัมพัน่ของฝ
ธ ่ายบริหาร เทคนิคชนิดนี่เพื
้ใช ่อทาความเข
่าใจคน
อื่นและทางานร
่วมกับ่อื
ผู ่น่ถึ
รู ่านิ
งค ยม แรงจูงใจ จุด่อนและจุ
อ
ดแข็งของผู
่ใต
่บังคับบัญชา
โดยที่แ่ละคนต
ต ่องเข
่าใจตนเองก
่อน
 การบริหารที่ม่วนเกี
ีส ่ยวข
่องกับ่บริ
ผู หารระดับ่างๆในองค
ต
่การ(Multiple
Management) ่นการบริ
เป
หารแบบมี่วนร
ส ่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความ
ตั้งใจที่จะแก
่ไขข
่อบกพร
่องที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว จึ่องการที
งต
่จะให
่
บุคคลระดับ่างๆมี
ต ่วนร
ส ่วมในการบริหารด
่วย
 คิวซีซี(Quality Control Circle) ระบบคิวซีซ่นการท
ีเป
างานของคนกลุ
่มเล็กๆซึ่งมี
บุคลากรตั้งแต
่ 3-15 คน โดยมีวัตถุประสงค
่ที่จะแก
่ไขป
่ญหาร
่วมกัน โดยวิเคราะห
่ป
่ญหา
ที่งผลกระทบต
่ส
่อการทางาน จากนั้นจึงหาแนวทางแก
่ไข


ประเภทของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม


แนวทางการใช
่คณะกรรมการในการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม(Committee
Approach for Participation) คณะกรรมการเป
่นเครื่องมือสาคัญในการนา
แนวความคิดการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมไปใช
่ปฎิบัติ โดยเฉพาะอย
่างยิ่งในระดับสูง่า
กว
พนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเป
่นกลุ
่มที่จัดตั้งชั่วคราวเพื่อปรึกษาป
่ญหาเฉพาะหน
่า



การมี่วนร
ส ่วมและการสร
่างทีม(Participation and Team Building) กิจกรรมการ
มี่วนร
ส ่วมและการสร
่างทีมงาน มีความสัมพัน่กั
ธ นอย
่างใกล
่ชิดเมื่อการมี่วนร
ส ่วมในการ
บริหารของบุคลากรในองค
่การมีความมั่นคง สมาชิกของกลุ
่มจะช
่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความคิดริเริ่ม

ประเภทของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม


อาร
่นสไตน
่ (Arnstien,1969 ) เห็น่าการมี
ว ่วนร
ส ่วมจะมีลักษณะมากน
่อยเพียงใดให
่
พิจารณาว
่าผู
่นาเป
่ดโอกาสให
่ประชาชนเข
่าไปร
่วมในการใช
่อานาจและมีบทบาท ในการ
ควบคุม่เท
ได่าใดซึ่ง่นข
เป ่อบ
่งบอกถึงภาวะผู
่นาที่นประชาธิ
่เป
ปไตย(Democratic
leadership)่ามี
ว สูงหรือต่า อาร
่นสไตน
่ได
่ใช
่อานาจการตัดสินใจเป
่นเกณฑ
่ในการบ
่ง
บอกการมี่วนร
ส ่วม โดยสรุป่นขั
เป ้นบันได (Participation ladder) 8ขั้น และ ใน 8ขั้น
จัด่เป
ได่น 3กลุ
่ม หรือ 3 ประเภท ดังนี้

1. การมี่วนร
ส ่วมเทียมหรือ่มี
ไม ่วนร
ส ่วม
2. การมี่วนร
ส ่วมพอเป
่นพิธี หรือ่วมเพี
ร ยงบางส
่วน

3. การมี่วนร
ส ่วมอย
่างแท
่จริง คือ มีอานาจและบทบาทมาก

ประเภทของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
ในบันได 8 ขั้น แต
่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้
บันไดขั้นที่ 1 ขั้นจัดฉากเป
่นการแสดงบทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆเพื่อ่คนรู
ให ่จัก
บันไดขั้นที่ 2 ่นการบ
เป
าบัดรักษาเป
่นพฤติกรรมที่น
่ผู ามุ
่งหวังที่จะให
่ทุกคนเชื่อ่ง
ฟ
บันไดขั้นที่ 3 ขั้นแจ
่งข
่าวสารผู
่นาเป
่ดโอกาสให
่ผู
่ตามซักถามได
่เพียงเล็ก่อย
น
บันไดขั้นที่ 4 ขั้น่ค
ให าปรึกษาผู
่นาเป
่ดโอกาสให
่ผู
่ตามแสดงความคิดเห็น
บันไดขั้นที่ 5 ขั้นปลอบใจเป
่นลักษณะที่น
่ผู าทาที่าว
ท่าเห็น่วยกั
ด บ่ตาม
ผู
บันไดขั้นที่ 6 ขั้น่นหุ
เป ่นส
่วนเป
่นการร
่วมคิด่วมท
ร า และร
่วมตัดสินใจ
บันไดขั้นที่ 7 ขั้นมอบอานาจ่บริ
ผู หารมอบอานาจให
่ผู
่ปฏิบัติงานมีอานาจแทนตน
บันไดขั้นที่ 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชนเป
่นลักษณะที่น
่ผู าเป
่ดโอกาสให
่ผู
่ตามเข
่ามามี่วนร
ส ่วมในการ
ตัดสินใจในกระบวนการบริหารอย
่างแท
่จริง


ประเภทของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
ซึ่งสามารถเรียกได
่ว
่า


บันไดขั้นที่ 1 - 2 ่นขั
เป ้นการมี่วนร
ส ่วมเทียม



บันไดขั้นที่ 3 - 5 ่นขั
เป ้นการมี่วนร
ส ่วมพอเป
่นพิธี คือมี่วนร
ส ่วมในบางเรื่องเท
่านั้น



บันไดขั้นที่ 6 - 8 ่นขั
เป ้นการมี่วนร
ส ่วมอย
่างแท
่จริง ่นระดั
เป บที่ประชาชนมี่วนร
ส ่วม
มากที่สุด

องค
่ประกอบของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
นุชนาถ สอนสง (2561) กล
่าวว
่า Swansburg (1996) ศาสตราจารย
่แห
่งวิทยาลัย
การแพทย
่จอร
่เจีย ่แบ
ได ่งองค
่ประกอบสาคัญของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมไว
่ สรุป
สาระสาคัญ ่ดั
ได งนี้
 การไว
่วางใจ(Trust) การไว
่วางใจกันถื่าเป
อว ่นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมี
่วนร
ส ่วม่ร
่วมงานหรื
ผู
อ่ใต
ผู่บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได
่อย
่างสมบูร่หากได
ณ ่รับ
ความไว
่วางใจให
่ดาเนินงานฝ
่ายบริหารเพียงดูแลความก
่าวหน
่าเป
่นระยะๆและดูแลผล
สุด่ายของงานก็
ท
เพียงพอแล
่ว ดังนั้น่ายบริ
ฝ หารจึงควรมอบอานาจการตัดสินใจเท
่าที่จะ
สามารถทาได
่แก
่ผู
่ปฏิบัติงาน
 ความผูกพัน(Commitment) การที่แ่ละคน
ต
ทั่บริ
้งผู หารและผู
่ใต
่บังคับบัญชาได
่มา
ปฏิบ่วมกั
ัติร น มี่วนช
ส ่วยเหลือสนับสนุนกันและเป
่นสิ่งที่อให
่ก ่เกิดความผูกพัน่อกั
ต น และ
การที่บุคคลในองค
่การได
่มี่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจ่เป
รู่าหมายขององค
่การ จะก
่อให
่เกิด
ความรู
่สึก่นส
เป ่วนหนึ่งขององค
่การและพร
่อมที่จะทาประโยชน
่ให
่แก
่องค
่การ

องค
่ประกอบของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
 ่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่(Goals

and Objectives) การตั้ง่าหมายและ
เป
วัตถุประสงค
่ร
่วมกันของผู
่บริหาร่วมกั
ร นปรับปรุงพัฒนาเป
่าหมายขององค
่การ่อมขจั
ย
ด
ความขัดแย
่งที่จะเกิดขึ้น่
ได เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค
่หรือ่าหมายเดี
เป
ยวกัน มีการ
ทางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร
่วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย
่าง
มีประสิทธิภาพ

ความเป
่นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได
่(Autonomy) หมายถึง
่ปฏิ
ผู บัติงานมีความเป
่นอิสระในการคิดการตัดสินใจและการดาเนินงานที่ตนรับผิดชอบ



คุณลักษณะอื่นๆ(Other Characteristics) การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมควรเป
่นเรื่อง
ของการให
่ทุก่ายเข
ฝ ่ามามี่วนร
ส ่วมไม
่ใช
่การกีดกันคนออกไปจากการมี่วนร
ส ่วมและการมี
่วนร
ส ่วมนั้น่องเป
ต ่นไปโดยความสมัครใจไม
่ใช
่การบังคับ



รูปแบบการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
โศภิดา คล
่ายหนองสรวง(2558) กล
่าวถึง รูปแบบการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม ดังนี้
1. การมี่วนร
ส ่วมที่ส่างสรรค
ร ่(Constructive participation) คือ การมี่วนร
ส ่วมที่ทั้ง
สองฝ
่ายต
่างมองโลกไปในทางที่ดีพ่อมที
ร ่จ่วมกั
ะร นสร
่างสรรค
่ด
่วยการปรับทัศนคติ่าหากั
เข น
เกิดการเรียนรู
่และสร
่างความเข
่าใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะแก
่ไขป
่ญหาและหาข
่อยุต่างๆอั
ิต น
จะนาไปสู
่การร
่วมมือ่วมใจบนพื
ร
้นฐานที่เกี
่ผู ่ยวข
่องทุก่ายพึ
ฝ งพอใจการมี่วนร
ส ่วมในลักษณะ
นี้ จะนามาซึ่งความเจริญ่าวหน
ก ่าและเป
่นสิ่งที่สังคมพึงปรารถนา

รูปแบบการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
2. การมี่วนร
ส ่วมที่มีความขัดแย
่ง(Conflictive participation) คือ การมี่วนร
ส ่วมที่ทั้ง
สองฝ
่ายมีอคติ่อกั
ต น่นการมองโลกในแง
เป
่ร
่ายเมื่อมีโอกาสเผชิญหน
่ากันจะพยายามหัก่าง
ล
ความคิดซึ่งกันและกันโดยไม
่มีการปรับทัศนคติ่าหากั
เข นจึงยากที่จะหาจุด่วมให
ร ่เกิดความพึง
พอใจกัน่
ได การร
่วมมือ่วมใจจึ
ร
งแอบแฝงไว
่ซึ่งความไม
่จริงใจต
่อกันในการดาเนินกิจกรรม
ความขัดแย
่ง เริ่มตั้งแต
่มีคน 2 คนขึ้นไปทางานร
่วมกัน ดังนั้นที่ใดมีสังคมมนุษ่ที
ย ่นั่น่อมมี
ย
ความขัดแย
่งเกิดขึ้นเสมอ เพราะในแต
่ละสังคมมีพื้นฐานหลายอย
่างแตกต
่างกัน ่น
เช เพศ วัย
ความรู
่ ความสามารถ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม ่นต
เป ่น ปรัชญาของความขัดแย
่ง เห็น่า
ว
ความขัดแย
่งไม
่ใช
่สิ่งเลวร
่าย ่ควรจะหลี
ไม
กเลี่ยงแต
่เราต
่องเผชิญกับมันและยอมรับ่าความ
ว
ขัดแย
่งเป
่นสิ่งที่มีประโยชน
่ช
่วยกระตุ
่นให
่เกิดความคิดในการแก
่ไขป
่ญหา

ลักษณะของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
เกสิณี ชิวปรีชา(2554, หน
่า 33) กล
่าวว
่า ลักษณะการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม ่นการ
เป
บริหารโดยเป
่ดโอกาสให
่บุคคลหรือองค
่การเข
่ามามี่วนร
ส ่วมในการคิด่นป
ค ่ญหา การวางแผน
การจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ การดาเนินงาน การติดตามและการประเมินผล
นุชนาถ สอนสง(2561) กล
่าวว
่า แอนโทนี่ ่ระบุ
ได ถึงลักษณะสาคัญของการบริหารแบบมี
่วนร
ส ่วมว
่ามีองค
่ประกอบที่สาคัญ 2่อ
ข ดังนี้
• ่ใต
ผู่บังคับบัญชามี่วนในการตั
ส
ดสินใจ โดยผู
่ใต
่บังคับบัญชาจะต
่องตระหนักถึง
ความสาคัญของการมี่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจของตัวเอง และตัดสินใจต
่องเป
่นเรื่อง
สาคัญ
• การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมจะต
่องเป
่ดโอกาสให
่ทุก่ายที
ฝ ่ม่วนเกี
ีส ่ยวข
่องเข
่ามามี่วนใน
ส
การตัดสินใจในเรื่องสาคัญ โดยความสาคัญดังกล
่าวเป
่นความสาคัญของทั้งองค
่การและ
ตั่ใต
วผู่บังคับบัญชา

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
พิสัณ่ห หิรัญวงษ
่(2541) เสนอแนวคิด่โดยสามารถจ
ไว
าแนก ดังนี้


ขั้นที่ 1 การมี่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจ กระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการสาคัญ ที่
จะต
่องทา คือ การกาหนดความต
่องการและจัดลาดับความสาคัญ่อจากนั
ต
้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่เกี่ยวข
่อง การตัดสินใจนี่นกระบวนการต
้เป
่อเนื่องที่อง
่ต
ดาเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแต
่ การตัดสินใจช
่วงเริ่ม่น
ต การตัดสินใจในช
่วงนี้ดาเนินการสร
่าง
แผนและการตัดสินใจในช
่วงการปฏิบัติงานตามที่วางไว
่

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
ขั้นที่ 2 การมี่วนร
ส ่วมในการดาเนินงานในส
่วนที่นองค
่เป ่ประกอบของการดาเนินงาน
โครงการนั้นจะได
่มาจากคาถามที่า
่ว ใครทาประโยชน
่ให
่แก
่โครงการได
่บ
่างและจะทา
ประโยชน
่ได
่โดยวิธีใด ่น
เช การช
่วยเหลือ่านทรั
ด พยากรการบริหาร การประสานงานและ
การขอความช
่วยเหลือ ่นต
เป ่น โรงเรียนสามารถสร
่างหลักสูตรท
่องถิ่นในกลุ
่มการงาน
พื้นฐานอาชีพเพื่อพัฒนาและให
่ความรู
่กับนักเรียนให
่สอดคล
่องกับ่องถิ
ท ่น่
ได
 ขั้นที่ 3 การคุ
่มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล
่อมเป
่นหน
่าที่
ขององค
่การบริหารส
่วนตาบลและชุมชน ซึ่งเรื่องดังกล
่าวสามารถนามาให
่การศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อปลูก่งค
ฝ่านิยมใหม
่ ความรักความหวงแหนและรู
่จักอนุรัก่ธรรมชาติ
ษ
่กั
ให บ
นักเรียนและชุมชนได
่


ประโยชน
่ของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
ภาวินี ขุนศรี (2557) กล
่าวว
่า ประโยชน
่ของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม สามารถส
่งผลถึง
ประสิทธิภาพการทางาน การบริหารงานก็่ายขึ
ง ้น ่รั
ได บความไว
่วางใจ สร
่างขวัญและกาลังใจ
และเกิดความรักความผูกพันกับ่ร
่วมงานภายในองค
ผู
่กร เพิ่มศักยภาพในการทางานได
่อย
่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค
่ที่วางไว
่
 นายประสาร พรหมณา (2553) กล
่าวว
่า ประโยชน
่ของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม มีดังนี้
❑ การมี่วนร
ส ่วมก
่อให
่เกิดการระดมความคิด ทาให
่เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งดี่าการ
กว
คิดและตัดสินใจคนเดียว
❑ การมี่วนร
ส ่วมในการบริหารเป
่นการลดการต
่อต
่านและก
่อให
่เกิดการยอมรับมากขึ้น
❑ การมี่วนร
ส ่วมเป
่ดโอกาสให
่เกิดการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ
่ในการ
ทางานร
่วมกัน เสริมสร
่างความสัมพัน่ที
ธ ่ด่อกั
ีต น
❑ การมี่วนร
ส ่วมทาให
่การตัดสินใจมีคุณภาพและทาให
่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น


การนาหลักการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมมาใช
่ในสถานศึกษา
่านวิ
ด ชาการ
ควรเป
่ดโอกาสให
่ชุมชนเป
่นวิทยากร ในฐานะภูม่ญญาท
ิป ่องถิ่น่วมจั
ร ดทาหลักสูตร กาหนด
ขอบข
่ายเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ่องถิ
ท ่น จัดชุมชนและสถานประกอบการเป
่นแหล
่งการเรียนรู
่
และฝ
่กงาน่วมวางแผนนโยบาย
ร
เกี่ยวกับการเรียนการสอน่งเสริ
ส มวัฒนธรรมท
่องถิ่น นา
ความรู
่ด
่านเทคโนโลยีพื้น่าน
บ และภูม่ญญาท
ิป ่องถิ่นมาร
่วมจัดทาหลักสูตรประสานกับ
วิทยาการสมัยใหม
่

การนาหลักการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมมาใช
่ในสถานศึกษา
่านงบประมาณ
ด

ควรจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาให
่องค
่การชุมชน่วยเหลื
ช
อเงินทุนการศึกษา่วมจั
ร ดกิจกรรม
หารายได
่่วมติ
ร ดตามผลการใช
่งบประมาณ สนับสนุน่งเสริ
ส มสมาคม ศิษ่เก
ย่า เพื่อประสาน
กิจกรรมระหว
่างโรงเรียนกับองค
่การชุมชน ระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณ

การนาหลักการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมมาใช
่ในสถานศึกษา
่านบุ
ด คลากร
ควรให
่ชุมชนเข
่ามามี่วนร
ส ่วมเป
่นคณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน่วมสร
ร ่างจิตสานึกที่ด่แก
ีให ่ครู สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสอนของครู

การนาหลักการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมมาใช
่ในสถานศึกษา
่านบริ
ด
หารทั่วไป
ควรให
่ชุมชนเข
่ามามี่วนร
ส ่วม่วมก
ร าหนดวิสัยทัศ่น่วมกิ
ร จกรรมปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียน่วมบริ
ร หาร งานในรูปของคณะกรรมการ่วมประชุ
ร
มวางแผน กาหนดนโยบาย่วม
ร
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน พัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล
่อม

อุปสรรคของการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม
❑

ความคิดเห็นของผู
่บริหารสูงสุดอาจไม
่ตรงกับ่ร
่วมงาน
ผู

❑

ในสังคมไทย ประชาชนมัก่กล
ไม ่าแสดงความคิดเห็น เพราะมีความรู
่สึ่า
กว ่นเรื
เป ่อง
ราชการ

❑ ่มี
ไม เวลาให
่กิจกรรมอย
่างเพียงพอ เพราะมีภาระหน
่าที่ประจา
❑

ทางราชการเป
่นผู
่กาหนดบทบาท ดังนั้น การปฏิบัติห่าที
น ่อาจมุ
่งแต
่ประโยชน
่ทาง
ราชการมากกว
่าประโยชน
่ของประชาชน

❑

บรรยากาศในสถานศึกษา ่เอื
ไม ้ออานวยที่จะกระตุ
่นให
่ประชาชน ่ามามี
เข ่วนร
ส ่วม

งานวิจัยในประเทศ
่ารี
ฟ ่ะ
ต ่ะหนู
โต ่ศึ
ได กษา การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ผลการวิจัย พบว
่าในภาพรวมการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมของ
สถานศึกษาอยู
่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป
่นรายด
่าน พบว
่า่านการด
ด
าเนินการ อยู
่ในระดับมาก
ที่สุด่วนด
ส ่านการรับผลประโยชน
่่านการติ
ด
ดตามและประเมินผลและด
่านการตัดสินใจ อยู
่ใน
ระดับมาก
โศภิดา คล
่ายหนองสรวง(2558) กล
่าวว
่า ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร
่อยเอ็ดเขต 3 สรุป ่
ได
ดังนี้
 การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมของผู
่บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร
่อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมและรายด
่านทุก่านอยู
ด ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการ
บริหารแบบมี่วนร
ส ่วมของผู
่บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
่อยเอ็
ร ด เขต 3 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน
่อย ่ดั
ได งนี้ คือ ความเป
่นอิสระต
่อ
ความรับผิดชอบในงาน ความยึดมั่นผูกพัน่วางใจกั
ไว
น และการตั้ง่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่
่วมกั
ร น
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร
่อยเอ็ด
เขต 3 โดยภาพรวมและรายด
่านทุก่านอยู
ด ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร
่อยเอ็ด เขต 3 โดย
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน
่อย ่ดั
ได งนี้ คือ ความสามารถแก
่ป
่ญหาภายใน
โรงเรียน ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให
่เข
่ากับสิ่งแวดล
่อม
ความสามารถผลิตนักเรียนใหม
่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนา
นักเรียนใหม
่ทัศนคติทางบวก
 การบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมของผู
่บริหารสถานศึกษามีความสัมพัน่ทางบวกกั
ธ
บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร
่อยเอ็ด
เขต 3 ในระดับสูงอย
่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมการพยากรณ
่ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา จากการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วมของผู
่บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร
่อยเอ็ด เขต 3 ที่ดีที่สุด
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ศิริวรรณ หลาเทียน กล
่าวว
่า แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการแบบมี่วนร
ส ่วมของศูน่พั
ย ฒนา
เด็กเล็ก่านบึ
บ ง่าน
บ สังกัดองค
่การบริหารส
่วนตาบลบึงสามัคคี อาเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กาแพงเพชร ทั้ง 6่าน
ด สรุป่ดั
ได งนี้

ควรสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดเวทีประชาคม เพื่อสารวจความต
่องการของชุมชนในการจัดตั้ง
ยุบเลิก่ายรวมศู
ย
น่พั
ย ฒนาเด็กเล็ก่องค
ให ่กรปกครองส
่วนท
่องถิ่นดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อ่นพนั
เป กงานจ
่างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
่ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส
่วน
่องถิ
ท ่นกาหนดผู
่บริหารองค
่กรปกครองส
่วนท
่องถิ่นควรให
่ความสาคัญกับอาคารสถานที่และความ
ปลอดภัยของศูน่พั
ย ฒนาเด็กเล็ก จัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารสถานที่มี
่ให ความ
มั่นคงปลอดภัยสาหรับเด็ก
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่งเสริ
ส มการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใช
่รูปแบบการ
สอนตามแนวคิดการบูรณาการหน
่วยการเรียนรู
่ที่เกี่ยวข
่องกับสังคมวัฒนธรรมและภูม่ญญา
ิป
่องถิ
ท ่น และให
่องค
่กรปกครองส
่วนท
่องถิ่นในฐานะหน
่วยงานผู
่จัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาท
หน
่าที่ในการส
่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตามศักยภาพทั่านวิ
้งด ชาการ
งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรอย
่างต
่อเนื่อง

งานวิจัยในต
่างประเทศ
Dr. Radhika Kapur กล
่าวว
่า วัตถุประสงค
่หลักของการวิจัยนี้คือ ่าใจในการมี
เข
่วนร
ส ่วม
ของพนักงานในการจัดการ พนักงานถือ่นสิ
เป นทรัพ่ที
ย ่สาคัญขององค
่กร เพื่อดาเนินงานและ
กิจกรรมต
่าง ๆ ประเด็นหลักที่นามาพิจารณาในรายงานวิจัยฉบับนี้ ่แก
ได ่ วัตถุประสงค
่ของ
การมี่วนร
ส ่วมของพนักงาน ความหมายและความสาคัญของการมี่วนร
ส ่วมของพนักงานใน
การจัดการ ระดับการมี่วนร
ส ่วม รูปแบบการมี่วนร
ส ่วมของพนักงานในอินเดีย ประเภท
ของการมี่วนร
ส ่วมของพนักงานในการจัดการ และมาตรการเพื่อ่รู
ให ปแบบการมี่วนร
ส ่วมของ
พนักงานในการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
่อมู
ข ล่วนหนึ
ส
่งของงานวิจัย
มีหลายรูปแบบที่คนงานมี่วนร
ส ่วมภายในองค
่กร รูปแบบต
่าง ๆ ของการมี่วนร
ส ่วมของ
แรงงานในอินเดีย คือ คณะกรรมการงานสภาการจัดการร
่วม คณะกรรมการการผลิ่วม
ตร
สภาเทศบาล สภาร
่านค
่า ตัวแทนคนงานในคณะผู
่บริหาร การมี่วนร
ส ่วมของพนักงานในการ
่วมทุ
ร น การมี่วนร
ส ่วมของพนักงานในการจัดการทางตรงและทางอ
่อม

งานวิจัยในต
่างประเทศ
รูปแบบการมี่วนร
ส ่วมได
่รับการแนะนาโดยนักวิจัยหลายคน รูปแบบของการมี่วนร
ส ่วมที่
แนะนาโดยนายเดล คือการมี่วนร
ส ่วมในการให
่ข
่อมูล การมี่วนร
ส ่วมที่ปรึกษา การมี่วน
ส
่วมที
ร ่ส่างสรรค
ร ่กาหนดร
่วมกันและการมี่วนร
ส ่วมในการบริหาร รูปแบบของการมี่วนร
ส ่วมที่
แนะนาโดยศาสตราจารย
่โกรเวอร
่ คือ ความร
่วมมือแบบหุ
่นส
่วน การแบ
่งป
่นอานาจ
รูปแบบการมี่วนร
ส ่วมที่แนะนาโดย V.C โกรเวอร
่ คือ่ข
ให่อมูล่างสรรค
สร ่เชื่อมโยงการบริหาร
และเด็ดขาด วัตถุประสงค
่หลักขององค
่กรคือการทางานอย
่างมีประสิทธิภาพเพื่อ่บรรลุ
ให
ตามวัตถุประสงค
่ที่องการเพื
่ต
่อ่สมาชิ
ให กทุกคนในองค
่กรได
่รับสิทธิและโอกาสที่าเที
่เท ยมกัน
และเพื่อ่งเสริ
ส มความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน ดังนั้นจึงสามารถกล
่าวได
่ว
่า เมื่อ
พนักงานมี่วนร
ส ่วมอย
่างมีนัยสาคัญ่อการมี
ต ่วนร
ส ่วมในการจัดการ พวกเขาจะไม
่เพียงแต
่
่รั
ได บความพึงพอใจในงาน แต
่ยังเพิ่มความสามารถของพวกเขาในการส
่งเสริมองค
่กร
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Godwin-Charles A. Ogbeide(2009) กล
่าวว
่า การศึกษาครั้งนี้ดูที่ระดับของการจัดการ
แบบมี่วนร
ส ่วมของอุตสาหกรรมร
่านอาหาร ผลการวิจัยระบุ่าระดั
ว บความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและการเงิน เกิดจากร
่านอาหารที่ระดั
่ใช บการมี่วนร
ส ่วมในการ
ตัดสินใจและการวางแผนที่สูงขึ้น่านอาหารขนาดเล็
ร
กมีแนวโน
่มที่จะใช
่วิธีการที่ม่วนร
ีส ่วม
มากกว
่าร
่านอาหารขนาดใหญ
่ ในขณะที่านอาหารขนาดใหญ
่ร
่มีผลประกอบการทางการเงินที่สูง
กว
่าโดยนัยรวมถึงมูล่าการมี
ค ่วนร
ส ่วมที่มากขึ้นของผู
่จัดการ เมื่อเปรียบเทียบกับ่านอาหาร
ร
ขนาดเล็ก การศึกษานี้ยังสนับสนุนความคิดที่า
่ว การมี่วนร
ส ่วมโดยระดับการจัดการที่
หลากหลายนั้นเกี่ย่องกั
วข บความสาเร็จในด
่านกลยุท่และการเงิ
ธ
นมากขึ้น ยิ่งความสัมพัน่ธ
ระหว
่างระดับการมี่วนร
ส ่วมและการดาเนินการมากขึ้นความสาเร็จก็จะมากขึ้น
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MonikaRolková VieraFarkašová (2558) กล
่าวว
่า ในการศึกษาเน
่นที่ลักษณะเฉพาะ
ของรูปแบบการบริหารแบบมี่วนร
ส ่วม คาถามแรก คือ่ใต
ผู่บังคับบัญชาประเมินระดับของ
การมี่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจอย
่างไร ผลชี่ามากกว
้ว ่าครึ่งของพนักงานในงานวิจัย คิด่า
ว
พวกเขาไม
่มีโอกาสมากพอที่จะมี่วนร
ส ่วมในการตัดสินใจ พวกเราพยายามที่จะตอบคาถาม
่าป
ถ ่ญหาในการมี่วนร
ส ่วมเกี่ยวข
่องกับเพศของผู
่จัดการหรือเพศของพนักงาน เราคาดการณ
่
่ว
ได่าผู
่จัดการผู
่หญิงจะให
่พื้นที่แ่ผู
ก่ใต
่บังคับบัญชาของพวกเขาในการมี่วนร
ส ่วมตัดสินใจ
มากกว
่า แต
่ก็่ได
ไม่รับการพิสูจ่ในการศึ
น
กษานี้ ่มี
ไม ความแตกต
่างระหว
่างผู
่ใต
่บังคับบัญชา
เพศชายและเพศหญิงในระดับของการมี่วนร
ส ่วมของงาน จะเป
่นการทางานงานตามหน
่าที่ที่
่รั
ได บมอบหมายมากกว
่า ผลจากการศึกษานี้อธิบายว
่าระดับการมี่วนร
ส ่วมของพนักงานใน
การตัดสินใจไม
่สูงมากนัก มากกว
่าครึ่งของผู
่ใต
่บังคับบัญชาไม
่มีโอกาสที่จะมี่วนร
ส ่วมในการ
ตัดสินใจ

กรณีศึกษา
❖

โรงเรียนวัดบุณยประดิษ่ฐ มีการทางานแบบมี่วนร
ส ่วม 3่ายด
ฝ ่วยกัน คือ่าน
บ วัด และโรงเรียน

❖่บริ
ผู หารโรงเรียนเข
่ามามี่วนร
ส ่วมในการจัดทาหลักสูตรของโรงเรียนก
่อนเป
่ดภาคเรียนในแต
่ละป
่ โดยให
่

มีการประชุมเพื่อระดมความคิดของครูในโรงเรียน
เมื่อ่ดภาคเรี
เป
ยน่บริ
ผู หารโรงเรียนเข
่ามามี่วนร
ส ่วมในการนิเทศการสอนของครูภายในโรงเรียน ตลอด
่การศึ
ป กษา

❖
❖

คณะกรรมการวัดและชุมชน(ตัวแทนผู
่ปกครองนักเรียน) ่ามามี
เข ่วนร
ส ่วมในการประชุมเครือ่ายของ
ข
โรงเรียนทุกครั้ง เพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต
่างๆ ่น
เช กิจกรรม
ทอดผ
่าป
่า กิจกรรมครบรอบสร
่างโรงเรียน ่นต
เป ่น
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รางวัลที่มาแรงในการมอบให
่แก
่ส
่วนราชการที่มีผลงานดีๆเพื่อประชาชน คือ รางวัลเลิศรัฐ ที่จัด
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

่วงนี
ช ้ สานักงาน ก.พ.ร. กาลัง่ดรั
เป บสมัครผลงานจากหน
่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาในด
่านต
่างๆ ่า
เข
่การพิ
สู จารณาเพื่อมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจาป
่ พ.ศ.2563 ใน 3 รางวัล ดังนี้
1.รางวัลบริการภาครัฐ มอบให
่กับผลงานการพัฒนาคุณภาพการให
่บริการเพื่อประชาชนได
่รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โปร
่งใส ่นธรรม
เป
และเป
่นที่พึงพอใจของประชาชน

2.รางวัลการบริหารราชการแบบมี่วนร
ส ่วม มอบให
่กับผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมี่วนร
ส ่วมของประชาชน
3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มอบให
่กับผลงานคุณภาพการบริหารจัดการได
่ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพื่อนาพาองค
่การให
่ก
่าวสู
่ความเป
่นเลิศ


สาหรับหน
่วยงานที่รั
่ได บรางวัลระดับดี่นทั
เด ้ง 3 รางวัลในป
่เดียวกัน จะได
่รับรางวัลสูงสุดคือ รางวัล
เลิศรัฐ

กรณีศึกษา


นวัตกรรมการบริหารจัดการน้าเมืองทุ
่งสง

นวัตกรรม การมี่วนร
ส ่วม การบริหารจัดการน้าลุ
่มน้าตรังเทศบาลเมืองทุ
่งสง ่วมคิ
ร ด
่วมท
ร า่วมรั
ร บ่ป
รู่ญหา่วมแก
ร ่ไข ตั้งแต
่ต
่นน้า กลางน้า ปลายน้า ผลการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จจากการทางานร
่วมการแก
่ป
่ญหาน้าแล
่ง-น้าท
่วมระดับ่องถิ
ท ่นแบบ
ยั่งยืน
นครศรีธรรมราช-ความส าเร็จจากผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการน้าเมืองทุ
่งสงแบบ
บูรณาการ ่นแนวคิ
เป
ดการพัฒนามาจากแนวคิดการป
่องกันแก
่ไขป
่ญหาน้าท
่วมเมืองที่งสง
่ทุ
ความสาเร็จการบริหารงานด
่วยแนวคิดสาคัญจากกระบวนการมี่วนร
ส ่วมทุกภาคส
่วนเพื่อ
แก
่ไขป
่ญหาเมืองเพื่อ่เกิ
ให ดการแก
่ไขแบบยั่งยืนทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน โครงการ
ดังกล
่าวมีความโปร
่งใสในการทางาน จึงนับ่นโครงการที
เป
่โดดเด
่นและเป
่นอีกโครงการหนึ่งที่
มีความแตกต
่างจากโครงการจากที่อื่นซึ่งแสดงให
่เห็นศักยภาพการมี่วนร
ส ่วม ทุกภาคส
่วนที่
่ามาแก
เข ่ไขป
่ญหาของเทศบาลเมืองทุ
่งสง การมี่วนร
ส ่วมของภาคีภาคต
่าง ๆ่อการบริ
ต
หาร
จัดการโครงการ

ขอบคุณคะ
THANK YOU

