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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ
การศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุ พรรณบุรี เขต 2 โดยมีหวั ข้อที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ดังนี้
2. 1 การบริหารงานวิชาการ
2.1.1 ความหมายของการบริ หารงานวิชาการ
2.1.2 ความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการ
2.1.3 หลักการของการบริ หารงานวิชาการ
2.1.4 องค์ประกอบของการบริ หารงานวิชาการ
2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่ วม
2.2.1 ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
2.2.2 หลักการและองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
2.2.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
2.3 การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
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2.1 การบริหารงานวิชาการ
การบริ หารวิช าการเป็ นกระบวนการดาเนิ นงานเกี่ ย วกับ หลัก สู ตรและการเรี ย นการสอน
เพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามที่ กาหนดไว้ในจุ ดมุ่ งหมายของหลักสู ตรมี นัก วิชาการหลายท่านได้ใ ห้
ความหมายของการบริ หารวิชาการไว้ดงั นี้
2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เนื่ องจากเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็ นเครื่ องชี้วดั ความสาเร็ จและความสามารถของผูบ้ ริ หาร
ทั้งนี้มีคนกล่าวถึงความหมายของการบริ หารงานวิชาการไว้ดงั นี้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ (2541:84) ได้ให้ความหมายของงาน
วิชาการไว้วา่ หมายถึง การปรับปรุ งและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลัก
ของสถานศึกษา เป็ นเครื่ องชี้วดั ความสาเร็ จและสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสู ตร
กิติมา ปรี ดีดิลก (2542:47) ได้ให้ความหมายของการดาเนินงานวิชาการ หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆในโรงเรี ยนที่เกี่ ยวข้องกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ได้ผลดีเพราะหน้าที่ของโรงเรี ยนทุกแห่งคือการให้ความรู ้ทางวิชาการแก่ผเู ้ รี ยนโดยมีผบู ้ ริ หารเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการมีการทางานร่ วมกับครู ให้คาแนะนาและประสานงานให้ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พิชยั เสงี่ยมจิตต์ ( 2542:3-5) ได้กล่าวถึงการบริ หารวิชาการว่า เป็ นการใช้ศาสตร์ และศิลป์ ใน
การบริ หาร การพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ โดยเป็ นการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร
ในการดาเนินการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
การบริ หารงานวิชาการถ้ามองในด้านการดาเนิ นการแล้วยังหมายถึ ง กระบวนการบริ หาร
กิ จกรรมทุ กอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน ซึ่ ง ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์
(2544:2) ได้ให้ความหมายของการบริ หารงานวิชาการไว้วา่ หมายถึง การบริ หารสถานศึกษาโดยมีการ
จัด กิ จ กรรมทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งที่ เ กี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ งพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ ไ ด้ ผ ลดี และมี
ประสิ ทธิ ภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
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จันทรานี สงวนนาม (2545:142)ได้ ให้ความหมายของ การบริ หารงานวิชาการไว้วา่ หมายถึง
การบริ หารกิ จกรรมทุ กชนิ ดในสถานศึ กษาซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการปรั บปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
เกิดผลตามเป้ าหมายของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รุ จิร์ ภู่สาระ ( 2545:56)ได้ให้ความหมายการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การบริ หารกิจกรรม
ทุกชนิ ดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เกิดผลตามเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กมล ภู่ประเสริ ฐ (2545:6) ได้กล่าวถึง การบริ หารงานวิชาการว่าเป็ นการบริ หารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของภารกิจของสถานศึกษา
รุ่ ง ชัช ดาพร เวหะชาติ (2550:29) ได้ให้ค วามหมายของการบริ หารงานวิช าการไว้ว่า เป็ น
กระบวนการบริ หารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน ตั้งแต่การ
กาหนดนโยบาย การปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
ศันสนี ย ์ เครื อชะเอม (อ้างใน โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ 2553)ได้ให้ความหมายของการบริ หาร
วิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมทุกชนิ ดในโรงเรี ยนที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ เ กิ ด ผลตามเป้ า หมายของหลัก สู ต รเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ ผู ้เ รี ยนซึ่ ง
ประกอบด้วยการวางแผนวิชาการ การจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้านวิชาการการ
วัดผลและประเมินผลการเรี ยน งานทะเบียนนักเรี ยน และการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
กล่าวโดยสรุ ปการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการ
เรี ยนการสอนตลอดจนการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมาก
ที่สุด
2.1.2 ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิช าการเป็ นหัวใจของกระบวนการบริ หารของสถานศึ ก ษาซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการศึกษาซึ่ งงานวิชาการจะสาเร็ จหรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั การบริ หารงานวิชาการ การ
บริ หารงานวิช าการจึง เป็ นกระบวนการที่ส าคัญของสถานศึก ษา และมี นักวิชาการหลายท่ านได้ใ ห้
ความสาคัญของการบริ หารวิชาการไว้ดงั นี้
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มิลเลอร์ (อ้างใน ณปภัช รุ่ งโรจน์ 2553 )ได้กล่าวถึงความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการว่า
งานวิชาการเป็ นหัวใจของโรงเรี ยนที่สาคัญที่สุดคือการจัดทาแผนการสอนและการปฏิบตั ิตามแผนงาน
รวมทั้งการวัดผลและการจัดบริ การในการสอน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ( อ้างใน สิ ริจิต หอจันทึก 2550) ได้ให้ความสาคัญ ของการ
บริ หารงานวิชาการไว้ดงั นี้
1. เป็ นตัว ก าหนดปริ ม าณงานของโรงเรี ย นการจัด ทรั พ ยากรให้ แ ก่ โ รงเรี ย น ดัง นั้น เมื่ อ
โรงเรี ยนมีปริ มาณงานวิชาการมากปริ มาณงานอื่นๆก็มีมากตามไปด้วย
2. เป็ นตัวกาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิงานละการจัดทรัพยากรให้กบั โรงเรี ยน
3. เป็ นเครื่ องตัดสิ นคุณภาพของโรงเรี ยนโดยการพิจารณาการสอนผลงานด้านวิชาการของ
โรงเรี ยน และผลผลิ ตของระบบงานวิชาการอันได้แก่ วิธีการสอนของครู การปฏิ บตั ิงานวิชาการของ
โรงเรี ยนและผลสาเร็ จของนักเรี ยนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการทางานและ
จรรยาความประพฤติ
สมิชท์และคณะ (อ้างใน ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ 2553) ด้านการใช้เวลาในการบริ หารงาน
และการให้ค วามส าคัญของงานในสถานศึ ก ษางานในความรั บผิดชอบของผูบ้ ริ ห าร โดยแยกงาน
ออกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่
1.การบริ หารงานวิชาการ
2.งานบริ หารบุคลากร ได้แก่ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
3.งานบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา
4.งานบริ หารการเงิน
5.งานบริ หารอาคารสถานที่
6.งานบริ หารความสัมพันธ์กบั ชุมชน
7.งานบริ หารทัว่ ไป
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังพบว่า ธวัชชัย ตั้งอุทยั เรื อง (2555) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการบริ หารงาน
วิชาการไว้ดงั นี้
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1. ช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ ห ารตระหนัก เห็ น ความส าคัญ ของงานวิ ช าการอัน ถื อ เป็ นงานหลัก ของ
สถานศึกษาซึ่ งส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
2. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารและครู ในการวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องเพื่อ
เสริ มสร้างความรู ้ความสามารถอันเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
3. ช่ วยสถานศึ ก ษาในการปรั บ ปรุ ง และพัฒนางานที่ เ กี่ ย วข้องกับ การเรี ย นการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
4. ช่วยให้เกิดความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุ มชนในการพัฒนาการเรี ยน การ
สอนเป็ นไปตามความต้องการ
ทั้งนี้ ประเทือง สังข์นาค ( อ้างใน กษิรา วาระรัมย์2556 ) ได้กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ
เป็ นงานที่สาคัญสาหรับสถานศึกษาเพราะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั กิจกรรมต่างๆในสถานศึกษารวมถึงการ
จัดการเรี ยนการสอนและคุ ณภาพของการศึ กษากระบวนการบริ หารงานวิชาการจะเกี่ ยวข้องกับการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนตั้งแต่การวางนโยบาย วางแผน ปรับปรุ ง พัฒนา จัดดาเนินการสอน บริ หาร
หลักสู ตรการนิ เทศการศึกษา และการวัดประเมินผลรวมทั้งการติดตามผลการศึกษาโดยมีผูท้ ี่กี่ยวข้อง
โดยตรง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การ หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา
ครู อาจารย์ผสู ้ อนตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานวิชาการมีความสาคัญต่อการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆทางด้านวิชาการ
และด้านอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนเป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ซ่ ึ งเป็ นหัวใจสาคัญของสถานศึกษาที่
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญอย่างยิง่
2.1.3 หลักการของการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักของสถานศึกษาที่มีความสาคัญ และมี ขอบข่า ย
ค่อนข้างกว้างขวางในแต่ละงานในการบริ หารงานวิชาการนั้น จะมีหลักการสาคัญที่จะยึดร่ วมกันเพื่อ
เป็ นแนวทางในการดาเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมาย โดยมีนกั วิชาการได้สรุ ป หลักการในการบริ หาร
วิชาการดังนี้
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กิ ติม า ปรี ดีดิลก (2542: 48)ได้สรุ ปหลักการบริ หารงานวิชาการไว้ว่า เป็ นการจัดทาแผน
วิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์หรื อนโยบายหลัก เน้นการทางานร่ วมกัน มี การกระจายอานาจ
ความรับผิดชอบเพื่อปรับปรุ งงานด้านวิชาการของตนเอง รวมถึงมีการริ เริ่ ม ใช้เทคนิ คในการส่ งเสริ ม
มากกว่าการสอน มีการสร้ างขวัญและกาลังใจ และมีกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อให้ครู เข้าใจวัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมาย มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ ทัศนีย ์ วงศ์ยนื (2553) ได้กล่าวถึง การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักที่สาคัญของ
สถานศึกษาควรมีหลักการบริ หารงานวิชาการดังนี้
1. สถานศึ ก ษาต้อ งค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบหลัก ส าคัญ ของงานวิ ช าการได้แ ก่ ก ารพัฒ นา
หลัก สู ตร การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ย นการสอนและการจัด
ประเมินผลการเรี ยนการสอน
2. สถานศึกษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาทางวิชาการจะได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผล การวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยคานึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริ หารงานวิชาการที่ชดั เจนมีการกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน โดยคานึงถึงความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. สถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานของ
งานวิชาการและนาผลที่ได้มาปรับปรุ งวางแผนงานวิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
6. สถานศึก ษาต้องมีเครื อข่ายการประสานงานความร่ วมมือระหว่างครอบครั ว ชุ มชน เพื่อ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
7.สถานศึกษาต้องสามารถบริ หารงานวิชาการได้อย่างมีอิสระคล่องตัวและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน

ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2553:6-7 )ได้กล่ าวว่าการบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักของ
สถานศึกษาและมีขอบข่ายค่อนข้างกว้างขวาง และมีหลักการในการบริ หารงานวิชาการดังนี้
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1. หลักแห่งประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน
นั้นคือ นักเรี ยนนักศึกษาสามารถสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดของหลักสู ตร โดยไม่ตอ้ งลาออกกลางคัน
เรี ยนเกินเวลา และช้ากว่ากาหนด
2. หลักแห่ งประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้น้ นั คือ
นักเรี ยนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ และ
การจัดการได้ ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ ยาเบ็น เรื องจรู ญศรี (2553) ซึ่งกล่าวถึงหลักการของการ
บริ ห ารงานวิ ช าการไว้ว่า นอกจากจะพิ จ ารณาในประเด็ น ของ หลัก การพัฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Management) และ หลั ก การมี ส่ วนร่ วม (Participation) แล้ ว การบริ หารวิ ช าการยัง ควรมี ห ลั ก
หลักการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้แก่
1. หลัก ประสิ ท ธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิ ตามแผนที่ ก าหนดไว้ เป็ นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรค
2. หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง ได้ผ ลผลิ ต (Outputs) ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่
กาหนดไว้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะเพิม่ ขึ้นรวมทั้งการคานึ งถึง
ประโยชน์
3. หลัก ประหยัด (Economy) หมายถึ ง การใช้เ วลาน้อ ยการลงทุ นน้อ ย การใช้ก าลัง หรื อ
แรงงานน้อยโดยไม่ตอ้ งเพิ่มทรัพยากรทางการบริ หารแต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง
4. หลักความเป็ นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาการ
ได้แก่ หลักการพัฒนาหลักสู ตรหลักการเรี ยนรู ้ หลักการสอนหลักการวัดผลประเมินผลหลักการนิ เทศ
การศึกษาและหลักการวิจยั เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ หลักการและแนวคิดส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบและพัฒนาร่ วมกัน
มุ่งเน้นประโยชน์ ที่เอื้ อกับผูเ้ รี ยนเป็ นหลักเพื่ อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศ โดยค านึ งถึ งวัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้รับผิดชอบร่ วมกันทาให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
2.1.4 องค์ ประกอบของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการมีขอบข่ายค่อนข้างกว้างขวางยังครอบคลุมงานเกี่ ยวกับงานด้านหลักสู ตร การ
เรี ยนการสอน มีการวางแผนงานวิชาการ การจัดดาเนินงานการเรี ยนการสอน การจัดบริ การการเรี ยน
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การสอน การวัดประเมินผล รวมทั้งการติดตามผลและสื่ อการสอนของโรงเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักสู ตร
จึ่งจาเป็ นต้องจัดเนื้ อหาวิชาให้ทนั สมัยมากยิ่งขึ้ นโดยมี นกั วิชาการได้เสนอแนวคิ ดขอบข่ายของการ
บริ หารวิชาการดังนี้
มิลเลอร์ (อ้างใน โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ 2553 ) ได้กล่าวถึ งงานวิชาการไว้ 4 ด้านประกอบด้วย
1.การจัดโปรแกรมเรี ยน 2. การปฏิบตั ิตามโปรแกรม 3.การติดตามการเรี ยนการสอน 4.การจัดบริ การ
การสอน
พิชยั เสงี่ยมจิตต์ (2542 : 11) กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการประกอบด้วย 8 งานดังนี้ 1.การ
วางแผนงานวิชาการ 2.การจัดการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน 3. การบริ หารวิชาการ 4.การจัด
เสริ ม หลัก สู ตร 5.การจัดระบบวิช าการ 6.การนิ เทศวิชาการ 7.การวัดและประเมิ นผล 8.การพัฒนา
วิชาการ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์( 2545:3-4 )กล่าวว่าความสาเร็ จของสถานศึกษาอยูท่ ี่การบริ หารงาน
วิช าการ ซึ่ งงานวิช าการมี ข อบข่ า ยที่ ก ว้า งขวางในด้า นหลัก สู ตรและการเรี ย นการสอน โดยทัว่ ไป
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาไม่ว่าจะด้านอาชี วศึกษาหรื อด้านอื่นๆในแต่ละระดับนั้น จะมีหลักสู ตรและ
โปรแกรมการศึกษาที่ใช้ร่วมกัน ขอบข่ายของงานด้านวิชาการจะคลอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับ
งานวิชาการ การจัดดาเนิ นงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การจัดบริ การการสอน และการจัดการวัดและ
ประเมินผลรวมทั้งติดตามผล ขอบข่ายของงานวิชาการจะประกอบด้วยงานต่อไปนี้
1. การวางแผนเกี่ ยวกับงานวิชาการเป็ นการวางแผนเกี่ยวกับหลักสู ตร และการนาหลักสู ตร
ไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน มีรายละเอียดของงานดังนี้
1.1 แผนปฏิ บตั ิงานวิชาการ ได้แก่ การประชุ มเกี่ ยวกับหลักสู ตรการจัดปฏิ ทินการศึกษา
ความรับผิดชอบของงานตามภาระหน้าที่การจัดขั้นตอนและเวลาในการทางาน
1.2 โครงการสอนเป็ นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ตอ้ งสอนตามหลักสู ตร
1.3 บันทึกการสอน เป็ นกางแสดงรายละเอียดของการกาหนดเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละคาบ
ของแต่ละวันหรื อสัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดโครงการสอนเป็ นหลัก
2. การจัดดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน เพื่อให้สอนในสถานศึกษาดาเนิ นไปด้วยดี
และสามารถปฏิบตั ิได้จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ดังนี้
2.1 การจัดตารางสอนเป็ นการกาหนดวิชา เวลา ผูส้ อน สถานที่ ตลอดจนผูเ้ รี ยนในแต่ละ
รายวิชา
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2.2 การจัดชั้นเรี ยน เป็ นงานที่ฝ่ายวิชาการต้องประสานกับฝ่ ายอาคารสถานที่รวมทั้งการ
กาจัดสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆในห้องเรี ยน
2.3 การจัดครู เข้าสอน การจัดครู เข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของสถานศึกษาและ
ความพร้อมของบุคลากรรวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมากช่วยสอน
2.4 การจัดแบบเรี ยนโดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การจะใช้แบบเรี ยนที่
กระทรวงกาหนด นอกจากนั้น ครู อาจใช้หนังสื่ ออื่นเป็ นหนังสื่ อประกอบ หรื อจากเอกสารที่ครู เตรี ยม
เอง
2.5 การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเป็ นการพัฒนาครู ผสู ้ อนให้กา้ วทันวิทยาการเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความก้าวหน้าของสังคม ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม
2.6 การฝึ กงาน จุดมุ่งหมายของการฝึ กงานเป็ นการให้นกั เรี ยนนักศึกษารู ้จกั นาเอาทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริ งในสาขาวิชาและอาชีพนั้น เพื่อให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้เตรี ยมตัวที่จะออกไปเผชิญกับ
ชีวติ จริ งต่อไป
3. การจัดการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและการ
ส่ งเสริ มการจัดหลักสู ตรและโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพได้แก่
3.1 การจัด สื่ อ การเรี ย นการสอนเป็ นสิ่ ง ที่ เ อื้ อ ต่ อ การศึ ก ษาของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาเน้ น
เครื่ องมือและกิจกรรมให้ครู ได้เลือกใช้ในการสอน
3.2 การจัด ห้องสมุ ดเป็ นที่ ร วมหนังสื อ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เป็ นแหล่ ง
วิทยาการให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม
3.3 การนิ เทศการสอนเป็ นการช่ วยเหลื อแนะแนวครู ให้เกิดการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการ
เรี ยนการสอน
3.4 การวัดและประเมินผลกระบวนการเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในด้านการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลการเรี ยน
สานัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ อ้างใน (สิ ริจิต หอจันทึ ก 2550)ได้
กาหนดขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการไว้วา่ ประกอบด้วย 1. งานด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตร
ไปใช้ 2. งานด้า นการเรี ย นการสอน 3. งานด้านวัส ดุ และสื่ อการเรี ย นการสอน 4. งานวัดผลและ
ประเมินผล5.งานห้องสมุด 6.งานนิเทศภายใน7.งานประชุมอบรมทางวิชาการ โดยที่ รุ่ งชัชดาพร เวหะ
ชาติ (2550) ยัง ได้ก ล่ า วไว้ว่า ขอบข่ า ยการบริ หารงานวิช าการ ครอบคลุ ม ใน 4 ด้า น คื อ หลัก สู ต ร
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กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัด/ประเมินผลและการรับเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้( ICT) พบว่ามีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น การดาเนิ นงานปฎิ รูป
ด้านการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านเป็ นอย่างมาก
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552:16)ได้แบ่งการบริ หารวิชาการออกเป็ น 12 ด้าน มีขอบข่ายและ
ภารกิจตามที่กระทรวงศึกษาธิ การในคู่มือการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ดงั นี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่นที่จดั การศึกษา
สรุ ปได้ว่างานวิช าการของสถานศึ กษานั้นมี องค์ประกอบที่ กว้างขวางครอบคลุ มกิ จกรรม
ทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรี ยนการสอนของสถานศึ ก ษาก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพแก่ผเู ้ รี ยนทุกด้าน ผูว้ ิจยั ได้ยึดองค์ประกอบ 12 ด้านของกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 27 ซึ่ งกาหนดไว้วา่ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชี วิตและ
การประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ และให้ ส ถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานมี หน้า ที่ จ ัด ท าสาระ
หลัก สู ตรตามวัตถุ ประสงค์ ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับสภาพปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยมีแนวทาง
ปฎิบตั ิดงั นี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552:16) ได้กล่ าวถึ งการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาไว้โดยมีแนว
ปฎิบตั ิของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสู ตรดังนี้
1.1 ศึ กษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิ การและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546และกรอบสาระการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นาโดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่ นและภูมิภาคตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพ
ปั ญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
1.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่ วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 ศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม สาระหลักสู ตรการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานพ.ศ. 2544 นา
หลักสู ตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการใช้หลักสู ตรให้เหมาะสม
1.5 จัด ท าโครงสร้ า งหลัก สู ต รและสาระต่ า งๆที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต รแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิ การและกรอบสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบตั ิงานตาม
ระเบียบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน
1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสู ตร
1.7 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรตามความเหมาะสม

กระทรวงศึกษาธิ การได้นิยามการพัฒนาหลักสู ตรสถานการศึกษาไว้วา่ คือการศึกษาวิเคราะห์
เอกสารหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและประเมิ นสถานภาพสถานศึ กษา
สนับสนุ นให้ครู มี ความรู ้ ค วามเข้าเกี่ ยวกับหลักสู ตรสถานศึ กษา มี ส่ วนร่ วมในการจัดท าหลักสู ตร
สถานศึกษาและการประเมินการใช้หลักสู ตรนาผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่าง
ต่อเนื่อง
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2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหน้าที่หลักและสาคัญยิ่ง
ของบุคลากรทางการศึกษา ธเนศ ขาเกิ ด (2541:28) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ว่า
ความสาคัญของการเรี ยนไม่ได้อยู่ที่เนื้ อหาแต่อยู่ที่กระบวนการเรี ยนรู ้ (Process) เป็ นการเรี ยนรู ้ วิธีที่
เรี ยน (Learn how to learn) และคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นผลผลผลิตของกระบวนการ
ดังกล่าว คือ การเป็ นบุคคลที่มีนิสั ยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีวิธีการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบ มีทกั ษะทางสังคมสามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีทกั ษะการสื่ อสาร มีทกั ษะในการแก้ปัญหาได้ ในทุกสถานการณ์ และดารงชี วติ อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการนาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 สู่ การปฏิบตั ิท้ งั นี้ การที่ผเู ้ รี ยนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั หรื อไม่
ขึ้นอยู่กบั การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุน้ ี ครู ผูส้ อนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ สิ่ งที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ตัวชี้ วดั สมรรถนะที่สาคัญของผูเ้ รี ยนและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีหลักการในการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ มี
การคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนั้น กระทรวงศึ กษาธิ การ
(2552)ได้กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมตามสาระหน่วยการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โดย
ใช้การวิเคราะห์หลักสู ตรและเนื้ อหาสาระตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.2 ส่ งเสริ มให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝี กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งและการปฎิบตั ิจริ ง
2.3 การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรั กการอ่านและใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง การผสมผสานความรู ้ ต่างๆให้
สมดุลกัน
2.4 การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม
2.5 การจัดบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2.6 การนาภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นหรื อเครื อข่ า ย ผูป้ กครอง ชุ มชน ท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม
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2.7 จัดให้มีการนิเทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่างๆโดยเป็ นการนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกันหรื อ
แบบอื่นๆตามความเหมาะสม
2.8 ส่ งเสริ มให้ใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้
2.9 ส่ งเสริ มให้ครู ได้รับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและต่อเนื่ อง
2.10 ส่ ง เสริ ม การจัด กิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น เช่ น การจัด กิ จ กรรมแนะแนว จัด ท าสื่ อ ให้
คาปรึ กษาแก้ไขข้อบกพร่ องเพื่อพัฒนาตนเอง ในการศึ กษาต่อและแนะนาอาชี พ ส่ งเสริ มความถนัด
ความสนใจ ความสามารถ และความต้องการของผูเ้ รี ยน
สรุ ป การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญครู จดั
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด
การเผชิญสถานการณ์ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งและการปฏิบตั ิ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม
จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมและแหล่งการเรี ยนรู ้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม
3. การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ครู ใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน จะช่ วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และจะทาให้ทราบว่าการดาเนิ นกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้มากน้อยเพียงใด มีปัญหามีอุปสรรคมีขอ้ บกพร่ องและ
มีขอ้ จากัดในเรื่ องใดอย่างไร อันจะเป็ นแนวทางไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ดียิ่งขึ้นซึ่ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ( 2552) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิ บตั ิ ใ นการวัดผล ประเมิ น ผลและงาน
ทะเบียนเทียบโอนผลการเรี ยน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 การก าหนดระเบี ย บวัดและประเมิ นผลได้แก่ คณะกรรมการจัดท าระเบี ย บวัดและ
ประเมินผล โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายพิจารณายกร่ างระเบียบประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบปรับปรุ ง การพัฒนาเครื่ องมือวัด
และประเมินผลอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่ องมือและประเมินผล เพื่อให้ครู ได้มีความรู ้ความเข้าใจ
เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.2 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้แก่
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3.2.1 การประเมินผลการเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ ครู ผูส้ อนเป็ นผู ้
ประเมิ น ผลการเรี ย นเป็ นรายวิช าโดยประเมิ น ตามผลการเรี ย นรู ้ ต ามมาตรฐานชั้น ปี ด าเนิ น การ
ประเมินผลก่ อนเรี ยนหลังเรี ยนและปลายปี เพื่อตรวจสอบปรั บปรุ งพื้นฐานของผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไป
ตัดสิ น ผลการเรี ยนรู ้รายวิชา เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง มีการปรับปรุ งแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ที่ ไ ม่ ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ พ ัฒ นาสู ง สุ ด เต็ ม
ความสามารถ รวมถึ ง มี ก ารจัดการเรี ย นซ่ อมเสริ ม และเรี ย นซ้ า ในรายวิช าที่ ไม่ ผ่า น และให้ประชุ ม
พิจารณาให้ผเู ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนทุกรายวิชามีระดับการเรี ยนเฉลี่ยไม่ถึง “1” ให้เรี ยนซ้ าชั้น
3.2.2 การประเมิ นกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น โดยมี ค รู ที่ ค วบคุ ม กิ จ กรรมเป็ นผู ป้ ระเมิ น
พัฒนาผูเ้ รี ย นใน 2 ด้า น คื อ การผ่า นจุ ดประสงค์ข องกิ จกรรมและการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม โดย
พิจารณาจากจานวนเวลาเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ตัดสิ นผลเป็ น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผา่ น โดยผูไ้ ด้รับ
การตัดสิ นให้ผา่ นจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน
3.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
ของสถานศึกษาจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยประเมินทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน สรุ ปผลเป็ นรายปี
แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบและปรับปรุ งแก้ไข
3.2.4 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และวิช าการ ก าหนดมาตรฐานเกณฑ์แ นวทางการประเมิ น และการซ่ อมเสริ ม ผูเ้ รี ย นที่ ไ ม่ ผ่า นการ
ประเมินผลช่ วงชั้นประกาศแนวทางและวิธีการประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินดาเนิ นการ
ประเมินปลายปี และประเมินผ่านช่วงชั้นมีการอนุมตั ิผลการประเมินโดยผูบ้ ริ หาร
3.3 การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลเพื่อให้ครู ได้มีความรู ้ความเข้าใจจัดสร้างเครื่ องมือ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนที่คาดหวัง ผูเ้ รี ยนสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างเครื่ องมือและใช้เป็ นเครื่ องมือวัดผลและประเมินผล
3.4 งานทะเบี ยน ได้แก่ ดาเนิ นการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรี ยนในทะเบียน
ออกเลขประจาตัวให้กบั นักเรี ยนใหม่ รับมอบตัวนักเรี ยน การย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรี ยน สารวจ
รายชื่ อนัก เรี ย นทุ ก ระดับ ชั้นและจัดท ารายชื่ อให้ถู ก ต้องเป็ นปั จจุ บนั ท าข้อมู ล สถิ ติเกี่ ย วกับ จานวน
นักเรี ยน
3.5 การเทียบโอนผลการเรี ยนประสานการจัดการวัดผลประเมินผล แต่งตั้งคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรี ยน
3.6 การอนุมตั ิผลการเรี ยนผ่านช่วงชั้น
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3.7 การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา
สรุ ป การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึ ง การกาหนดระเบียบแนว
ปฎิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การวัดผลประเมิ นผลของสถานศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จดั ท าแผนการวัด ผลและ
ประเมิ นผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษา สาระการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ดาเนิ นการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง มีการเทียบโอน
ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรี ยนจากสถาบันอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
4. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การแก้ปั ญ หาและพัฒ นาผู ้เ รี ย นตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความเป็ นผูน้ า
ทางด้านวิชาการปฎิ บตั ิหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้ค รู สามารถใช้การวิจยั
เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ และให้สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ให้
สอดคล้อ งกับ กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย น การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู ้เ รี ย นมี
ความสาคัญและความจาเป็ นอย่างยิ่งในการปฎิ บบั ตั ิ งานนอกสถานศึ กษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ตอ้ งมี
ความรู ้เรื่ องการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา
24 (5) ให้สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู ผูส้ อนสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้
มาตรา 30 ให้ส ถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ค รู ผู ส้ อนสามารถวิจ ัย เพื่ อพัฒนาการเรี ย นรู ้ ม าตรา 67 รั ฐต้อ ง
ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยมีครู เป็ นผูป้ ฏิบตั ิการวิจยั เรี ยกว่าครู นกั วิจยั
(Teacher as Researcher) ซึ่ ง จะต้อ งมี พ นั ธกิ จ (Mission) ที่ จะต้อ งค้น หาค าตอบเพื่ อ แก้ปั ญ หาต่ อ ไป
(กระทรวงศึกษาธิการ2546: 35)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิ บตั ิ ใ นการการวิจยั เพื่ อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 การศึ ก ษาวิเคราะห์ วิจยั และการนาผลวิจยั มาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การและการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4.3 ดาเนิ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และใช้เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
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4.4 ศึก ษาเอกสารข้อมู ลและผลงานวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ และพัฒนาคุ ณภาพ
นักเรี ยน
4.5 สร้างเครื อข่ายในการศึกษาวิเคราะห์วิจยั ทั้งภายในโรงเรี ยนระหว่างโรงเรี ยนในเขตพื้นที่
การศึกษาและส่ วนกลาง
4.6 วิจยั และประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
สรุ ป การวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การศึ ก ษาวิเคราะห์ และการวิจยั การ
บริ หาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ครู ศึกษาวิเคราะห์วิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มการเรี ยนรู ้ การประสานความร่ วมมือในการศึกษา วิเคราะห์
วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั หรื อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนหรื องานวิชาการ
5. การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
ไว้ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 นั้นเห็ นได้ว่ามุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้สามารถเรี ยนรู ้
และพัฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู ้เ รี ยนส าคัญ มี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด ส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ (2528: 28) ได้กล่าวถึงสื่ อการสอนว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดความสนใจและเกิดการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552) ซึ่ งได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิในการพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดังนี้โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็ นในการใช้สื่อและ นวัตกรรมเพื่อใช้จดั การเรี ยนการสอน
และการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กปกติและเด็กพิการ
เรี ยนร่ วม
5.2 จัดเตรี ยมหาสื่ อ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
และการพัฒนางานด้านวิชาการ
5.3 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนที่ผ่านการประเมินคุ ณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท.
5.4 ส่ งเสริ มให้ครู ผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนรวมทั้งประเมิน
คุณภาพสื่ อเพื่อเลือกใช้ประกอบการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5.5 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
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5.6 มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต จัด หา พัฒ นาและแลกเปลี่ ย นการใช้ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทนั สมัยสาหรับใช้จดั การเรี ยนการสอนและพัฒนางานด้าน
วิชาการกับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาผูป้ กครององค์กรในท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น
5.7 การประเมินผลการ พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.8 เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึ ก ษาทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
สรุ ป การพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาหมายถึ ง การใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนและงานวิชาการ ครู ผลิต พัฒนาสื่ อและพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ยนการสอนจัดหาสื่ อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและงานวิชาการ การประสาน
ความร่ วมมือและการผลิต จัดหาและการใช้สื่อ
6. การพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ มาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 รั ฐต้องส่ ง เสริ ม ดาเนิ นงานและการจัดตั้ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ ตลอดชี วิตทุ ก รู ป แบบ ได้แก่ ห้องสมุ ด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิ ลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ ฯลฯ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างอื่ น
อย่างพอเพียง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิ การ (2552) จึงได้กาหนดแนวทางในการปฎิ บตั ิในด้านการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ ดังนี้
6.1 สารวจแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
6.2 จัด ท าเอกสารเผยแพร่ แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ก่ ค รู สถานศึ ก ษาอื่ น บุ คคล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาในบริ เวณใกล้เคียง
6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้
6.4 ประสานความร่ วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบัน
อื่นที่จดั การศึกษาในการจัดตั้ง ส่ งเสริ ม พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ร่วมกัน
6.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและและนอกโรงเรี ยน ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สรุ ป การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้รวมทั้งให้เกิดองค์
ความรู ้และการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นและครู ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา เป็ นการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาซึ่ งดาเนินการโดยผูบ้ ริ หาร
และครู ตลอดจนบุ คลากรภายในสถานศึ กษาร่ วมมื อปรับปรุ งงานด้านต่างๆเป็ นการส่ งเสริ มและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนอันจะนามาซึ่ งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับที่น่า
พอใจ ( กระทรวงศึกษาธิการ2546:36) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(2552) ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ
ในการนิเทศการศึกษาโดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษา
7.2 การดาเนิ น การนิ เทศงานวิช าการและการเรี ย นการสอนในรู ป แบบหลากหลาย
เหมาะสมกับสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิ เทศ
งานวิชาการและการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
7.5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรื อเครื อข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. การแนะแนวการศึ ก ษา การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาให้ เ กิ ด ประโยชน์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลยิ่งจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกคนทุ กฝ่ ายอย่างจริ งใจและต่อเนื่ อง การแนะแนว
เป็ นกิ จกรรมส่ ง เสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ย นทุ ก คนให้บ รรลุ เป้ า หมายของหลัก สู ตรซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(2552)ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิในการแนะแนวการศึกษาโดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชี พภายในสถานศึกษา โดยเชื่ อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและกระบวนการเรี ยนการสอน
8.2 ดาเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่ วมมือของครู ทุกคนในสถานศึกษา
8.3 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาและดาเนินการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
8.4 มีการประสานความร่ วมมื อ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แ ละประสบการณ์ ดา้ นการแนะ
แนวการศึกษากับสถานศึกษา หรื อเครื อข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุ ป การแนะแนวการศึ ก ษา หมายถึ ง การแนะแนวทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ภายใน
สถานศึกษา การดาเนินการแนะแนวภายในสถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการ จัดระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษา การประสานความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ดา้ น
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรื อเครื อข่ายการแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ น
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สถานศึกษาจึงต้องจัดให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริ หารดังนั้น กระทรวงศึกษาธิ การ (2546:37)
จึงได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
9.1 จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกาหนด ดังนี้
9.1.1 การจัดระบบบริ หารโครงสร้างองค์กรและสารสนเทศ
9.1.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
9.1.3 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
9.1.4 การดาเนินงานตามแผน
9.1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจาปี
9.1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
9.1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
9.1.8 การผดุ ง ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาโดยการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาควรยึดหลักการการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสพท.
และสพฐ. (สวก.) เป็ นต้น
9.2 จัดโครงสร้ างการบริ หารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีอานาจและ
หน้าที่มีดงั นี้ (1)กาหนดแนวทางและวิธีดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (2) กากับติดตามให้
ความเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา (3)
เสนอสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ง คณะบุ ค คลท าหน้ า ที่ ต รวจสอบทบทวนและรายงานการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจาปี ) ทั้งนี้ ให้กาหนดอานาจและหน้าที่ไว้ในคาสั่งแต่งตั้งพร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทัว่ ถึง
9.4 สร้างความตระหนัก เสริ มสร้ างความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
9.5 บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาร่ ว มจัด ท าแนวปฏิ บ ัติ ใ นการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
9.6 จัดระบบข้อมู ล สารสนเทศที่ มี ข้อมู ล สารสนเทศครอบคลุ มและสามารถแสดงถึ ง
ประสิ ท ธิ ภาพของการบริ หารจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได้อย่างพอเพี ยงถู กต้องชัดเจนและเป็ น
ปัจจุบนั
9.7 ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น
พื้นฐานและหรื อการศึกษาปฐมวัย
9.8 จัด ท าแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหรื อ แผนกลยุท ธ์ ข องสถานศึ ก ษาและจัด ท า
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ครอบคลุมในเรื่ องต่อไปนี้
(1) เป็ นแผนที่ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความจาเป็ นของสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบ
(2) กาหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิ จ เป้ า ประสงค์ ผลผลิ ตและสภาพความสาเร็ จของการ
พัฒนา เช่ น ผลสัมฤทธิ์ ในวิชาการหลัก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นต้นซึ่ งกาหนดไว้อย่างต่อเนื่ อง
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
(3) กาหนดวิธีการดาเนิ นงาน/กลยุทธ์ ที่มีหลักวิชา ผลวิจยั หรื อข้อมู ลเชิ งประจักษ์ที่
อ้างอิงได้และสามารถนาไปสู่ เป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
(4) กาหนดแหล่ง/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
(5) กาหนดบทบาทหน้าที่ ของผูร้ ั บผิดชอบ และการเข้ามามี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ชุมชนไว้ให้ชดั เจน
(6) กาหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9.9 จัดทาแผนการกากับติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
9.10 ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์
9.11 ด าเนิ น การก ากับ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์
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9.12 ประเมินผลการดาเนิ นงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
9.13 จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี (รายงานประจาปี ) เสนอหน่ วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุ ป การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา หมายถึ ง การจัดโครงสร้ าง
องค์ก รให้ รองรั บ การจัด ระบบภายในคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา การก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น
เป้าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและตัวชี้ วดั ของกระทรวงศึกษาการ
และติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพภายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งการประสานความร่ ว มมื อ กับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การประสานกับ
เขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา การประสานงานกับ สานัก รั บ รอง
มาตรฐานการศึกษา
10. การส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชนเป็ นสิ่ ง
ที่สถานศึกษาควรที่จะประสานให้ความร่ วมมือกับสถาบันองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการ
ให้ความรู ้ แก่ คนในชุ มชนอันเป็ นแนวทางที่ จะช่ วยเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งให้แก่ ชุม ชนเมื่ อชุ ม ชน
เข้มแข็งก็ทาให้การจัดการศึ กษาในสถานศึกษาดาเนิ นไปด้วยความราบรื่ นก่ อให้เกิ ดความร่ วมมื อทั้ง
ทรัพยากรและงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 38) ได้ให้แนวปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ น
วิชาการแก่ชุมชนดังนี้
10.1 ศึกษา สารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
10.2 จัดให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
10.3 การส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนในชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น เข้า มามี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมทาง
วิช าการของสถานศึ ก ษา และที่ จ ัด โดยบุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ ว ยงาน และสถาบัน อื่ น ที่ จ ัด
การศึกษา
10.4 ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
ท้องถิ่น
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สรุ ป การส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน หมายถึ ง การศึ กษา สารวจ ความต้องการ
สนับสนุ นงานวิชาการแก่ชุมชน การจัดให้ความรู ้ เทคนิ ค ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชี พและพัฒนา
คุณภาพชี วิตของประชาชนในชุ มชน การส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในชุมชนท้องถิ่น
11. การประสานความร่ วมมื อในการพัฒ นาวิช าการกับ สถานศึ กษาและองค์ กรอื่ น ในยุค
ปั จจุบนั เป็ นยุคที่มีความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศการประสาน
ความร่ วมมือในด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่นทาให้นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนได้รับความรู ้ที่
กว้ า งขวางขึ้ นเพราะการร่ วมมื อ ทางวิ ช าก ารเป็ นการแบ่ ง ปั นสื่ อและองค์ ค วามรู ้ ต่ า งๆ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 38 )ได้ให้แนวปฏิบตั ิในการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่นดังนี้
11.1 ประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ทั้งที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริ เวณใกล้เคียง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
11.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
สรุ ป การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น หมายถึง
การประสานความร่ วมมือช่ วยเหลื อในงานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หน่ วยงานและการ
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ในการพัฒนาวิชาการกังองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
12. การส่ งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กร หน่ วยงานและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึ กษาเป็ นหน้าที่ของโรงเรี ยนที่ จะให้การสนับสนุ นเป็ นอย่างยิ่ง อารุ ง จันทวานิ ช
(2546:20) กล่าวว่า โรงเรี ยนที่สมบูรณ์ แบบนั้นจะต้องเป็ นโรงเรี ยนที่สามารถเป็ นแบบอย่างในการให้
ความช่วยเหลือชุ มชนและโรงเรี ยนอื่น และปั จจัยแห่ งการช่วยเหลือคือ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและ
โรงเรี ย นอื่ นในการพัฒนา ครู และบุ ค ลากรร่ วมและสนับ สนุ นส่ ง เสริ ม กิ จกรรมชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ให้
โรงเรี ยนอื่นพัฒนาการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ2546,38) ได้ให้แนวทางในการปฏิบตั ิในการ
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ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ ว ยงานและสถาบัน อื่ น ที่ จ ัด
การศึกษาดังนี้
12.1 ส ารวจและศึก ษาข้อมู ลการจัดการศึ กษา รวมทั้ง ความต้องการในการได้รับ การ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
12.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและคุณภาพการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่นที่จดั การศึกษา
12.3 จัดให้มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นการจัดการศึ ก ษาของบุ คคล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
สรุ ป การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุ คคล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ วยงานและ
สถาบัน อื่ น ที่ จ ัด การศึ ก ษา หมายถึ ง การส ารวจข้อ มู ล ความต้อ งการและมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
พัฒนาการเรี ยนรู ้ในการได้รับการศึกษาของครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารงานในยุค ปั จจุ บนั ของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาจะต้องพัฒนาตนเองและศึ ก ษาหา
ความรู ้ ให้ก้าวทันสมัยการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมเป็ นแนวคิ ดของการบริ หารในยุคปั จจุ บนั ซึ่ งได้รับ
ความนิ ยมและแพร่ หลายจึงมีผูท้ าการศึกษาไว้จานวนมากทั้งให้ความหมายและแนวคิดที่แตกต่างกัน
ดังนี้
2.2.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการบริ หาร
ที่ทุกคนในองค์กรและต่างองค์กรได้ทางานตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าในการบริ หาร
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีทกั ษะความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารงาน มี
คุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน กระบวนการบริ หารจึงจะบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้เป็ นอย่างดี จึงมี
ผูท้ าการศึกษาไว้จานวนมากทั้งให้คานิยามความหมายที่ต่างกัน ดังนี้
Cohen and Uphoff (1980:222)ได้ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มว่ า เป็ นการ
เกี่ยวข้องกันของแต่ละบุคคลเพื่อการปรับปรุ งสถานะความเป็ นอยูใ่ นสถานการเดียวกันซึ่ งได้อธิ บายไว้
4 ด้าน คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์
และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
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ธงชัย สันติวงษ์ ( 2543:138) กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นวิธีการที่ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารด้านต่างๆ เช่ นการวางแผนช่ วยเสนอแนะ
ข้อคิดเห็ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารการให้อิสระกับกลุ่มที่จะตัดสิ นใจทางานเองภายใต้
เป้าหมายและนโยบายที่วางไว้อย่างกว้างๆ
สมยศ นาวี ก าร (2545: 1)ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ว่ า เป็ น
กระบวนการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็ง
ขันของบุคคลใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาและการบริ หารที่
สาคัญอยูบ่ นพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอานาจหน้าที่ที่ถือว่าผูบ้ ริ หารแบ่งอานาจหน้าที่การ
บริ หารให้เข้ากับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาบัญชา ประการสุ ดท้ายต้องการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแท้จริ งในการตัดสิ นใจที่สาคัญขององค์การไม่ใช่เพียงสัมผัสปั ญหาหรื อแสดงความห่วงใย
นริ นทร์ ชยั พัฒนพงศา (2547:4) ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมคือ การที่ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดที่ไม่
เคยได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆหรื อเข้าร่ วมการตัดสิ นใจหรื อเคยเล็กน้อยได้มาเข้าร่ วมมากขึ้นเป็ นไปอย่าง
อิสรภาพ เสมอภาคมีใช่เพียงมีส่วนร่ วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่ วมด้วยแท้จริ งยิ่งขึ้นและการเข้าร่ วมนั้นต้อง
เริ่ มตั้งแต่แรกจนถึงขั้นสุ ดท้าย หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมคือ มนุ ษย์มีความสาคัญไม่นอ้ ยกว่า
เทคโนโลยี มนุ ษย์ต่างมีความคิด ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกัน มนุ ษย์ทุกคนไม่ได้ชวั่ ดี มาตั้งแต่เกิด ชุ มชนต่างๆ
มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ มนุ ษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันมีความสามารถพัฒนาชี วิต การมี
ส่ วนร่ วมมีหลายรู ปแบบและการมีส่วนร่ วมมีเพิ่มขึ้นเมื่อมีสภาพที่เหมาะสม
สมเดช สี แสง (2547: 229) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ว่าการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมคือการเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิ จการภายในขอบเขตหน้าที่
ของตนถื อว่าเป็ นการบริ หารที่ดีและเหมาะที่สุดกับคุณสมบัติของมนุ ษย์ในปั จจุบนั การบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมถื อเป็ นหลักการสาคัญของ การบริ หารแบบใหม่ที่เรี ยกว่า การบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
( Total Quality Management)
เอกชัย กี่ สุขพันธ์ (2548: 237) ให้ความหมายว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม คือ รู ปแบบของ
ความเกี่ ยวข้องผูกพันร่ วมกัน ( Involvement )ของสมาชิ กในการประชุ มหรื อเพื่อตัดสิ นใจและควบคุม
การทางานร่ วมกัน
วันชัย โกลละสุ ต (2549) ให้ความหมายของว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึ งการที่
บุคคลในองค์กรหรื อต่างองค์กรได้ร่วมกันเพื่อจัดการงานให้บรรลุ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและส าเร็ จทั้ง นี้ การมี ส่ วนร่ วมนั้นๆจะอยู่ใ นขั้นตอนใดๆก็ ตามโดยขึ้ นอยู่ก ับ ความรู ้
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ความสามารถ ประสบการณ์ ขอ้ จากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการดาเนิ นการบริ หารเป็ น
เกณฑ์
จันทรานี สงวนนาม (2551:69) กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมหมายถึง การที่บุคคลได้มี
ส่ วนเกี่ ย วข้องในการปฏิ บ ตั ิ ง านทั้ง ในด้า นการแสดงความคิ ดเห็ นการตัดสิ นใจและการปฎิ บ ตั ิ ง าน
ตลอดจนการประเมินผล
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์(อ้างใน ปรี ชา กาวิใจ 2553)ให้ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมว่าการที่บุคคลหรื อคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆเป็ นการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจหรื อกระบวนการบริ หารประสิ ทธิ ผลขององค์ก ารในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จให้บรรลุ เป้ า หมาย
วิธีการหนึ่ งในการรวมพลังความคิดก็คือการให้มีส่วนร่ วม การให้บุคคลมีส่วนร่ วมในองค์กรนั้นบุคคล
จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการหรื อปฏิบตั ิภารกิจต่างๆจะทาให้บุคคลนั้นมีความผูกพัน
สัมพันธ์ อุปลา (อ้างใน ณัฐวัฒน์ รักทอง2555 ) กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง
กระบวนการที่ผบู ้ ริ หารให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจเป็ นการมีส่วนร่ วม
อย่างเข้มแข็งของบุคลากรเป็ นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
จึงสรุ ปได้ว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมหมายถึ ง การที่บุคคลทุกฝ่ ายได้มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงาน มีส่วนร่ วมในด้านแสดงความคิดเห็ นและ
การตัดสิ นใจ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
2.2.2 หลักการและองค์ ประกอบของการมีส่วนร่ วม
1) หลักการของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เฮาส์ (1976:215) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่ามีลกั ษณะการบริ หารที่
ผูน้ าเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมีอิสระในการทางานและมีสิทธิ ใน
การเสนอความคิดเห็นเพื่อร่ วมแก้ปัญหาซึ่ งที่กล่าวมาดังกล่าวย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิด
ความพึงพอใจและมีผลต่อการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
ยูคล์ ( 1981:208-209)เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่าการบริ หารงานแบบ
มีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการบริ หารงานที่ผูน้ าเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจมีอิสระในการทางานและมี สิทธิ ในการเสนอความคิ ดเห็ นเพื่อร่ วมแก้ไขปั ญหาซึ่ งลักษณะ
ดังกล่าวย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น

26

ไบรย์แมน (1986 : 139 ) ได้เสนอแนวทางการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมที่จะมีผลต่อทัศนคติ
การปฏิบตั ิงานและการกระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้ 4 ประการ
1. บรรยากาศของการมีส่วนร่ วมควรจะต้องทาให้แนวทางที่จะไปสู่ เป้ าหมายมีความชัดเจน
ยิง่ ขึ้นและบรรยากาศจะมีลกั ษณะของความไม่เป็ นทางการมากกว่า
2. จะทาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเลื อ กเป้ าหมายที่ มีคุณค่าดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาควรเพิ่ม
เป้ าหมายส่ วนบุคคล(individual goal ) กับเป้ าหมายองค์การ (organization goal) ให้เท่าเทียมกัน
3. มีส่วนร่ วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจและความเป็ นอิสระเพิ่มขึ้นซึ่ งจะทา
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
4. เมื่อบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจเขาจะมี Ego-involved
ลอเลอร์ (อ้างใน สมใจ ศรี เอี่ยม 2549) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่
เป็ นการมีส่วนร่ วมในแบบที่จริ งจังว่า เป็ นการทาให้สมาชิ กทุกคนในองค์การมีส่วนร่ วมในการกาหนด
ภารกิ จ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านในการแก้ปั ญหาและการสร้ า งความส าเร็ จให้ก ับ องค์ก ารซึ่ ง ต้องกระจาย
(Decentralization) สิ่ งต่อไปนี้ สู่ระดับล่างอย่างทัว่ ถึ งทั้งองค์การ คื อ 1) สารสนเทศ (Information) ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลข่าวสารที่ทาให้พนักงานซึ่ งมีส่วนร่ วมและมีอานาจในการตัดสิ นใจได้มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมองค์การกลยุทธ์ระบบงานระดับและชนิดของผลงานที่ตอ้ งการ 2) ความรู ้และทักษะ
( Knowledge and Skills )ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับประสิ ทธิ ผลของงานและความสาเร็ จขององค์การเป็ น
ความรู ้และทักษะในการบริ หารตลอดจนเป็ นความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน 3) อานาจ (Power)ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลงาน
4) รางวัล ( Rewards) เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่ช่วยให้องค์การประสบความสาเร็ จโดย
การให้รางวัลนั้นขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานและความสาเร็ จขององค์การ
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2542 :185) มีความเห็นว่า หลักการมีส่วนร่ วมนั้นเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
และมี ส่วนได้ส่วนร่ วมในการบริ หารตัดสิ นใจและร่ วมจัดการศึกษาทั้งครู ผูป้ กครอง ตัวแทนชุ มชน
ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรี ยนการที่บุคคลมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาจะเกิดความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของ และรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545:26-27) ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่ วมไว้วา่ เป็ นการร่ วมคิด
ร่ วมทาของบุ คคลผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาทุ กฝ่ ายซึ่ งประกอบด้วย ครู ผูบ้ ริ หารบุ คลากรทาง
การศึ ก ษา ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ม ชน ผู ป้ กครองผู เ้ รี ย นหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจัด
การศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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เมตต์ เมต์การุ ณ์จิต ( 2547:12) กล่าวว่า หลักการสาคัญของการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม คื อ
การสร้างบรรยากาศในการทางานแบบประชาธิ ปไตยเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานได้แสดงความคิดเห็ นมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจและรั บผิดชอบสิ่ งเหล่ านี้ จะทาให้ผูร้ ่ วมงานเกิ ดความเข้าใจในปั ญหาของ
หน่วยงานสาหรับการเพิ่มค่าจ้างนั้นมิใช่เป็ นสิ่ งจูงใจในการทางานได้อย่างเต็มที่ แต่การให้รางวัลด้วน
การชมเชย ยกย่องให้เกียรติกลับเป็ นแรงกระตุน้ สาคัญที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดพลังต่างๆในการทางาน
เมื่อประสบความสาเร็ จคนทางานย่อมมีความภูมิใจแม้จะมิได้รับเงินหรื อค่าจ้างเป็ นการตอบแทนก็ตาม
ในทางตรงกันข้ามการทางานที่นายจ้างคิดคานึ งแต่ผลประโยชน์ดา้ นเดียวด้วยการทาตามตารางทาตาม
กรอบที่กาหนดมีการควบคุ มทั้งเวลาและกฎระเบี ยบ โดยมิ ให้ผูป้ ฎิ บตั ิ มีส่วนในกิ จารองค์การย่อมไม่
สามารถพัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้าได้ดีเพราะสมาชิ กในกิ จการและอาจไม่เห็ นด้วยกับนโยบายการยืมทา
ตามคาสั่งของผูบ้ ริ หาร (Consent) จึงเป็ นสิ่ งที่จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องทางานอย่างฝื นใจ ดังนั้นผลผลิต
ที่ได้จึงไม่ดีเท่าที่ควรท้ายที่สุดในองค์การก็จะมีพฤติกรรมการทางานในลักษณะทาไปตามหน้าที่เท่านั้น
เป็ นผลให้ขาดการแสดงความคิดเห็นริ เริ่ มสร้างสรรค์ใดๆ
จากหลักการดังกล่าว แบ่งหลักการการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนี้
1. การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมเป็ นการท างานในบรรยากาศประชาธิ ป ไตยเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจในกระบวนการบริ หาร
2.โดยธรรมชาติ แล้วมนุ ษย์มี ขอ้ จากัดทางด้า นร่ า งกายสติ ปั ญญา ความสามารถ เศรษฐกิ จ
สังคม ฯลฯทาให้ไม่สามารถกระทาสิ่ งต่างๆให้สาเร็ จได้ดว้ ยคนๆเดียวจึงต้องมีการร่ วมแรงร่ วมใจกัน
แก้ปัญหา
3.การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจะเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ช่วยกระตุน้ ให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพสาเร็ จตามเป้ าหมายเพราะเป็ นบรรยากาศที่ ก่อให้เกิ ดความผูกพันทั้งด้านจิตใจ อารมณ์
และสังคมที่มีต่อกิจกรรมนั้นๆจึงทาให้การลงทุนมีความเสี่ ยงน้อย
ดวงแก้ว กอแก้ว (อ้างใน วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์2550) เสนอแนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการที่ผบู ้ งั คับบัญชาได้ขอความช่วยเหลือจาก
ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา หรื อ ให้ ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด นโยบาย เป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์ ขององค์การ มีการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายของ
งาน
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2. การกระจายอานาจในการบริ หาร ได้แก่ การใช้คณะกรรมการและกลุ่มงานเฉพาะกิจในการ
ปฏิบตั ิงานการให้อิสระกับพนักงานในการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
3. การให้อานาจในการตัดสิ นใจ ได้แก่ การให้พ นัก งานมี สิ ทธิ ใ นการตัดสิ นใจในงานที่
รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ งปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาผูบ้ ริ หารระดับสู งให้การสนับสนุนผูบ้ ริ หารทุกคนในการใช้
การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
4. การไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน ในองค์ ก ร ได้แ ก่ การมอบหมายงานให้ ต รงตามความรู ้
ความสามารถและมีการมอบหมายให้พนักงานได้ปฏิบตั ิงานใหม่ๆ
สุ รศักดิ์ นานานุ กูล และคณะ (อ้างใน วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์2550)ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การ
ทางานในองค์กรใดๆก็ตามหากดาเนิ นการโดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์ก ารมี ส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นทุกขั้นตอน คือ ตั้งแต่การหาข้อมูลการหาสาเหตุของปั ญหาการทางานร่ วมกันติดตามจนถึ งขั้น
บารุ งรักษาระยะยาวย่อมทาให้การดาเนิ นงานนั้นประสบผลสาเร็ จบุ คลากรในองค์กรได้ทางานด้วย
ความเต็มใจ มี ข วัญและก าลัง ใจในการทางานและเกิ ดความรู ้ สึ ก ว่าเขาเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ก รจึ ง
จาเป็ นต้องช่วยพัฒนาให้ดีข้ ึน
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (อ้างใน ปรี ชา กาวิใจ2553) ให้ความเห็นว่าหลักการเปิ ดโอกาสการ
มีส่วนร่ วมคื อการเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี ส่วนร่ วมทางความคิดภารกิ จขององค์การการกาหนด
เป้ าหมายการทางานซึ่ งมีความสาคัญต่อการทางานและเกิดแรงจูงใจ
สรุ ป ได้ว่า หลัก การของการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานที่ เปิ ด
โอกาสให้ทุกฝ่ ายได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและรับผิดชอบจะทาให้ผรู ้ ่ วมงานเกิด
ความเข้าใจในปั ญหาของหน่วยงานของตนเองและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
2) องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
Cohen and Uphoff (1977:6) ได้ให้องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนมี 4 ลักษณะได้แก่
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน (Implementation) การ
มี ส่ ว นร่ วมในการรั บผลประโยชน์ (Benefits) การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Evaluation) การ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการบริ หารงานโดยคณะกรรมการ มีรูปแบบวิธีการเดียวกัน วางแผนการ
บริ หารและปฏิบตั ิงานร่ วมกันสมาชิกมีส่วนร่ วมในการวางแผน การตัดสิ นใจรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้น
ในองค์การ มีรายละเอียดประกอบด้วยดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึ ง การที่บุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การอภิปรายปั ญหาความต้องการจัดอันดับความสาคัญของปั ญหานาไปสู่ การคิดริ เริ่ มโครงการการเลือก
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ทาโครงการงานและกิ จกรรมส่ วนใดบ้าง การดาเนิ นงานในโครงการงานกิ จกรรมใดก่อนหลังรวมถึ ง
การตัดสิ นใจในขณะที่มีการดาเนินโครงการ งาน กิจกรรมนั้น
2. การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน (Implementation) หมายถึ ง การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ น
ทรั พ ยากรต่ า งๆมี ส่ ว นร่ ว มประสานงาน ความตั้ง ใจตอบสนองในเชิ ง บวก การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงาน ตามเงื่อนไขที่กาหนดส่ งผลให้โครงการที่ได้ดาเนินการประสบความสาเร็ จรวมถึงการมีส่วน
ร่ วมทั้งแบบชัว่ คราวและแบบถาวร การมีส่วนร่ วมทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็ นกลุ่มส่ งผลให้บุคลากร
มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการนั้นอาจทาได้หลายรู ปแบบ อาทิ การ
ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเป็ นคณะกรรมการด าเนิ น งาน การเข้ า ร่ วมเป็ นสมาชิ ก การเข้ า ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาอีกทั้ง ในการมีส่วนร่ วมต้องครอบคลุมถึ งบุคคลทุกกลุ่มคานึ งถึงความเป็ น
ธรรมระหว่าง เพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา
3. การมี ส่ ว นร่ วมในการรั บผลประโยชน์ (Benefits)หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ ผลประโยชน์ทางบวกได้แก่ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
เช่น การมีรายได้และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมัน่ คงขึ้นผลประโยชน์ดา้ นสังคม ได้แก่ การได้รับการศึกษา การ
ได้รับการบริ การทางสังคมและสวัสดิการต่างๆผลประโยชน์ดา้ นส่ วนบุคคล ได้แก่ การได้รับการนับถือ
การได้รับการยอมรั บ ได้รับอานาจความมี ประสิ ทธิ ภาพในตนเอง ผลประโยชน์ทางลบ ได้แก่ การมี
หนี้ สินเพิ่ม มีความแตกแยกในสังคม ความแตกแยกในกลุ่ม ความรู ้ สึกของบุคคลที่รู้ว่าไร้ อานาจ ไร้
ศักดิ์ศรี ไร้ความยุติธรรม
4. การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Evaluation) หมายถึ ง การเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินโครงการอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่เป็ นทางการ ได้แก่ การร่ วมประชุมเพื่อทบทวน
และประเมิ นผลการดาเนิ นงานโครงการตามแผนการประจาปี การประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาการเข้าร่ วมเป็ นคณะทางานวิจยั ประเมินผลโครงการ ไม่เป็ นทางการ ได้แก่ การประชุมกลุ่ม
ย่อยอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นในการดาเนิ นงานโครงการนาผลการประเมิ น
โครงการมาใช้ในการพิจารณาร่ วมกันเพื่อจัดทาโครงการ งาน กิจกรรมในการดาเนินงานครั้งต่อไป
สวอนเบิร์ก(1996 : 391-394) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
1. การไว้วางใจกัน ( Trust )การไว้วางใจเป็ นปรั ชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่ วม ผูร้ ่ วมงาน
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างสมบูรณ์เรี ยบร้อยหากได้รับการยอมรับไว้วางใจจาก
ผูบ้ ริ หาร
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2. ความยึดมัน่ ผูกพัน ( Commitment) บุคคลไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องการ
ความยึดมัน่ ผูกพัน ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุ นช่ วยเหลื อและฝึ กอบรมแก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ต้องมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับผูบ้ ริ หารประสบการณ์ ในการเข้ามามีส่วนร่ วมจะทาให้
เกิดความยึดมัน่ ผูกพันโดยไม่ทาให้เกิดโทษ
3. การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ( Goals & Objectives )การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานรวมถึงการปรับปรุ งพัฒนาเป้ าหมายองค์กร ย่อมจะขจัดความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนมีเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์เดี ยวกันมีการทางานที่มีทิศทางเดี ยวกันมีความ
รับผิดชอบร่ วมกัน
4. ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ( Autonomy )เป็ นภาวะที่มีความเป็ นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในการทางาน ความมีอานาจหน้าที่และความสามารถในการรายงานสาหรับงานของแต่
ละบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานรวมถึงการตัดสิ นใจ
ในงานของตนเอง ซึ่ งจะทาให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่เต็มความรับผิดชอบ
ที่ตนได้รับ
คริ ส อากีริส (อ้างใน วริ ศรา พุ่มดอกไม้ 2553 )กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของ
องค์การควรประกอบด้วยสาระสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ
1. การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นสมาชิ กขององค์การย่อมมีความผูกพันกับองค์การ
ที่ตนเองปฏิ บตั ิงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานขององค์การแม้เพียง
ได้รับฟังความคิดเห็นก็ทาให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานองค์การ
2. การมีส่วนร่ วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้ าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุน้ ให้สมาชิ ก
แสดงความคิดเห็นแล้วยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิกและความ
ร่ วมมือนั้นจะแพร่ ขยายไปทั้งองค์การทาให้สมาชิ กทั้งองค์การมีเป้ าหมายเดี ยวกันการมีส่วนร่ วมเป็ น
การยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจ ซึ่ งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุ น
และผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
3. การมีส่วนร่ วมช่วยให้เกิดความสานึ กในหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดง
ความคิ ดเห็ นและยอมรับในเป้ าหมายเดี ยวกันจะช่ วยกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความสานึ กในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การ
มงคล จันทร์ ส่อง (อ้างใน ณัฐวัฒน์ รักทอง2555)ได้กาหนดรู ปแบบและขั้นตอนของการมี
ส่ วนร่ วมของบุคคลไว้วา่ องค์ประกอบรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมมี อยู่ 3 ด้าน ดังนี้
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1.การมีส่วนร่ วมจะต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายที่ชดั เจนการให้บุคคลเข้าร่ วมจะต้องมี
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าจะทากิจกรรมนั้นๆเพื่ออะไรผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะได้ตดั สิ นใจถูก
ว่าควรจะเข้าร่ วมหรื อไม่
2. การมีส่วนร่ วมจะต้องมีกิจกรรมเป้ าหมายการให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมจะต้อง
ระบุลกั ษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถตัดสิ นใจจะ
เข้าร่ วมกิจกรรมหรื อไม่
3. การเข้าร่ วมต้องมีบุคคลหรื อกลุ่มเป้ าหมายการที่จะให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
นั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้ าหมายด้วย อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปบุคคลกลุ่มเป้ าหมายมักถูกจากัดโดยกิจกรรม
และวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่ วมอยูแ่ ล้วเป็ นพื้นฐาน
สรุ ป ในงานวิจยั ครั้งนี้ มีนกั วิชาการได้พูดถึ งในหลายประเด็นผูว้ ิจยั จึงพบว่า หลักการ ของ
โคเฮนและอัพ ฮอฟ มี หลัก การที่ ชัดเจนในการวิจยั ครั้ ง นี้ จึงใช้ของโคเฮนและอัพ ฮอฟมาเป็ นกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั
2.2.3 ความสาคัญและประโยชน์ ของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นสิ่ งสาคัญในการบริ หารงานองค์กรเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริ หารได้เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามี
ส่ วนร่ ว มในการบริ หารร่ วมมื อกันท างานให้ป ระสบผลส าเร็ จ ซึ่ ง มี นัก วิช าการหลายท่ า นได้เสนอ
ความสาคัญและประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมดังนี้
สวอนส์เบิร์ก (1996 : 399)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
1.ได้รับความไว้วางใจกันสู งและให้การสนับสนุนซึ่ งกันและกัน
2. เป็ นการให้ความสาคัญของตาแหน่งงานทุกงานและทุกคนมีความเสมอภาคกัน
3. ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฎิบตั ิมีความรับผิดชอบมากขึ้น
4. ลดความสับ สนในการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บ ัติง านโดยการปรั บ ปรุ ง การ
ติดต่อสื่ อสารให้ดีข้ ึน
5. นิเทศงานด้วยตนเอง กระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้วนิ ิจฉัยและแก้ปัญหา
6. มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
7. ปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
8. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในตาแหน่งที่สูงขึ้น
9. การทางานเป็ นทีมทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานร่ วมกันเพิม่ แรงจูงใจและความคิดริ เริ่ มในการทางาน
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10. ปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสารในองค์การ
11. ลดการขาดงาน
12. เพิ่มประสิ ทธิ ผลและผลผลิตในงานรวมถึงปรับปรุ งคุณภาพของงานเพื่อเพิ่มการเรี ยนรู ้ใน
งานให้มากขึ้น
13. เพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน ให้เกิดความกระตือรื อร้ นในการเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
14. รับความคิดใหม่ๆในการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา
15. แสดงให้เห็นถึงผูน้ ามีความสามารถ
16. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หารคือต้องการให้บุคคลากรเป็ นมืออาชีพ
17. ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และสร้างความมัน่ คงในงาน
18. เพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ จากการที่มีทศั นคติต่อองค์การในทางที่ดี
19. การทางานนอกเวลาลดลง
20. ต้นทุนในการบริ หารลดลง
21. เพิ่มความพึงพอใจมากขึ้นในการทางาน เกิดความรู ้สึกช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน เพราะว่า
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะช่ วยเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้
ขององค์การ การปรับตัวและการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
สมเดช สี แสง (2547:132) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานรวมกลุ่มกันใช้ความรู ้ความสามารถสติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนร่ วมกันปรับปรุ ง
งานในหน่วยงานของตนก่อให้เกิดผลดี คือผูท้ ี่รู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือผูท้ ี่ใกล้ชิดกับ
ปั ญหาที่สุดจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด บุคลากรได้เรี ยนรู ้กี่ทางานเป็ นทีมและร่ วมกันในการแก้ปัญหา
และผูร้ ่ วมงานมีความรู ้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความภูมิใจทางานเต็มความสามารถ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ (2545:124) ได้กล่ าวถึ งความสาคัญของการมี
ส่ วนร่ วม ดังนี้
1. ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร
2. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์กรทั้งหมด
3. ช่วยเพิม่ พูนประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้สูงขึ้น
4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่า
5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการทางานและให้สุขภาพขององค์กรดีข้ ึน
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6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กรและสร้างบรรยากาศประชาธิ ปไตยให้เกิดขึ้นในองค์กร
7. ลดค่าใช้จ่ายในการทางาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
8. ช่วยให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
9. เป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาในการควบคุมงานให้ลดลงและทาให้ผลงาน
ดีข้ ึน
สัม ฤทธิ์ กางเพ็ง (2545: 9-10)ได้ใ ห้ค วามส าคัญการมี ส่ วนร่ วมว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการทางานซึ่ งจะทาให้เกิ ดความรู ้ผูกพันกับงานหรื อองค์การ
นั้นมีการตัดสิ นใจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งร่ วมกันและจะเป็ นผลให้เกิดข้อผูกมัดหรื อสิ่ งที่ตกลงใจ
ร่ วมกันโดยมีร่วมแบบคือการปรึ กษาหารื อกลุ่มคุณภาพระบบข้อเสนอแนะระบบส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฎิบตั ิมี
ส่ วนร่ วมเป็ นเจ้าของกิจการและได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิ ดการระดมความคิ ดการอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ ยวข้องทาให้
เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทาให้การปฏิบตั ิมีความเป็ นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว
2. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมี ผลในทางจิ ตวิทยา คือ ทาให้เกิ ดการต่อต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดี ยวกันก็จะเกิ ดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั เป็ นวิธีการที่ผบู ้ ริ หารสามารถใช้ทดสอบว่าสิ่ งที่
ตนเองรู ้ตรงกับสิ่ งที่ผรู ้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้หรื อไม่
3. เปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสารที่ ดีกว่าสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมู ลและประสบการณ์ ในการ
ทางานร่ วมกันตลอดจนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. เปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการ
ทางานร่ วมกันเกิดความมีน้ าใจ และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น
5. การมี ส่วนร่ วมจะทาให้เกิ ดผลการปฏิ บตั ิงานที่ดีข้ ึ นและการตัดสิ นใจมี คุณภาพมากขึ้ น
ส่ งเสริ มให้มีการปรั บปรุ งงานให้มี ความเป็ นไปได้สู งตลอดจนถึ งผูร้ ่ วมงานมี ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานที่มากยิง่ ขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547:78) ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วม
ไว้ดงั นี้
1. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันในการปฏิบตั ิงานที่มุ่งหวัง
2. กระบวนการตัดสิ นใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิด
การยอมรับ
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3. เป็ นหลักการของการบริ หารที่เป็ นผลต่อการดาเนิ นการเชิ งวิเคราะห์ดว้ ยเหตุผลพัฒนาการ
เพื่อความคิด การระดมความคิด ซึ่ งนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
4. ลดช่องว่างของระบบการสื่ อสารในองค์กรและขจัดปั ญหาความขัดแย้งได้
อนงค์ อนันตริ ยเวช (อ้างใน วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์2550)กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นวิ ธี ก ารท าให้ บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในการท างานเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลเติ บ โตและประสบ
ความสาเร็ จในงานสร้างความรับผิดชอบทาให้บุคคลรู ้สึกเป็ นเจ้าของรวมทั้งเป็ นการแก้ไขปั ญหาความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของบุคคลกับองค์การด้วยจึงมีผลต่อการบริ หารงานดังนี้
1. การยอมรั บการเปลี่ ยนแปลงมี มากขึ้ นเมื่ อบุ คคลเข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในกร
เปลี่ ยนแปลงทาให้ยอมรับการเปลี่ ยนแปลงมากขึ้น ถ้าการเปลี่ ยนแปลงถู กมองว่าเป็ นสิ่ งบังคับก็จะมี
แนวโน้มที่จะเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาราบรื่ นมากขึ้น การบริ หารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มท าให้ ค วามไม่ พ อใจของกลุ่ ม ถู ก เปิ ดเผยออกมาและสามารถยุ ติ ไ ด้ โ ดยอภิ ป รายอย่ า ง
ตรงไปตรงมา
3. ความผูกพันของบุคคลต่อองค์กรมีมากขึ้น เพราะสมาชิ กรู ้สึกถึงความสาคัญและคุณค่าใน
องค์กร
4. มี ค วามไว้ใ จฝ่ ายบริ หารมากขึ้ น การมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่ ส าคัญองค์ก ารท าให้
สมาชิ กรู ้แรงจูงใจและความต้องการของฝ่ ายบริ หาร ทาให้มีความไว้วางใจกันมากขึ้น อันนาไปสู่ ความ
รับผิดชอบให้เกียรติและมีการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา
5. การบริ หารจะง่ า ยขึ้ นเมื่ อ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี ค วามไว้ว างใจในผู ้บ ริ ห ารยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงการบริ หารจะง่ายขึ้นการควบคุมจะน้อยลง สมาชิกมีความรับผิดชอบมากขึ้น
6. การตัดสิ นใจทางการบริ หารมีคุณภาพมากขึ้น การรวมความรู ้ความสามารถของผูร้ ู ้ในหลาย
สาขาที่แตกต่างกันทาให้เกิดการตัดสิ นใจรอบคอบขึ้น
7. การติดตามสื่ อสารจากเบื้องล่างสู่ เบื้องบนดีข้ ึนอันเป็ นการพัฒนาการสื่ อสารแบบสองทาง
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
8. เป็ นการสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพ
สรุ ป ประโยชน์ข องการบริ หารมี ส่ วนร่ วมช่ วยให้ ก ารสื่ อสารในหน่ วยงานดี ข้ ึ นระหว่า ง
บุคลากรกับผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารบุคลากรในองค์กรได้ง่ายบุคลากรเกิดความไว้วางใจกัน
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มากยิง่ ขึ้นมีความรับผิดชอบต่องานและผูกพันกับหน่วยงาน เข้าใจกฎระเบียบในหน่วยงาน และช่วยลด
ปั ญ หาความขัดแย้ง ในองค์ ก ร เกิ ด การต่ อ ต้า นน้อยลงและก็ จ ะเกิ ดการยอมรั บ มากขึ้ น ท าให้ ง านมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2.3 การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ปี การศึ กษา 2557 สรุ ปการจัดการศึ ก ษาของส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 ไว้ดงั นี้
1. จัดการการศึกษาโดยภาพรวม
1.1 สถานศึ ก ษาที่ จดั การศึ กษาในระบบ จานวนทั้งสิ้ น 146 แห่ ง เป็ นสถานศึ กษาสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 136 โรงเรี ยน และสถานศึกษาเอกชน 10 โรงเรี ยน
1.2 ห้องเรี ยน มี ท้ งั สิ้ น 1,570 ห้องเรี ยน เป็ นสถานศึ กษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,320 ห้องเรี ยน และสถานศึกษาเอกชน 250 ห้องเรี ยน
1.3 นักเรี ยน มีท้ งั สิ้ น 31,307คน เป็ นนักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 22,812 คน และสถานศึกษาเอกชน 8,495 คน
1.4 ครู มีท้ งั สิ้ น 1,736 คน เป็ นครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 1,332
คน และสถานศึกษาเอกชน 404 คน
2. จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขยายโอกาส)
2.1 สถานศึ กษาที่ จดั การศึ กษาในระบบ จานวนทั้งสิ้ น 32 แห่ ง เป็ นสถานศึกษาสังกัดสา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 โรงเรี ยน และสถานศึกษาเอกชน 5 โรงเรี ยน
2.2 ห้ อ งเรี ย น มี ท้ งั สิ้ น 114 ห้อ งเรี ย น เป็ นสถานศึ ก ษาสั ง ดัก ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 91 ห้องเรี ยน และสถานศึกษาเอกชน 23 ห้องเรี ยน
2.3 นักเรี ยน มีท้ งั สิ้ น 2,674 คน เป็ นนักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1,997 คน และสถานศึกษาเอกชน 677คน
3. จัดการการศึกษาขั้น (โรงเรี ยนขนาดเล็ก)
3.1 สถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบ จานวนทั้งสิ้ น 68 แห่ง
3.2 ห้องเรี ยน มีท้ งั สิ้ น 541 ห้องเรี ยน
3.3 นักเรี ยน มีท้ งั สิ้ น 5,045 คน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2ตั้งอยูบ่ ริ เวณโรงเรี ยนวัดหนองตา
สามต าบลอู่ ท อง อ าเภออู่ ท อง จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี เ ป็ นหน่ ว ยง านบริ ห ารราชการสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิ ดขึ้นจาการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การด้วยการ
ปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบริ หาราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546
มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และมาตรา37 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการระทรวงศึกษาธิ การพ.ศ. 2546 และมีอานาจ
หน้าที่ดงั นี้
1.จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึ กษา แผนการศึ กษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นทัว่ ไปของสถานศึกษาและหน่ วยงานในเขต
พื้นที่ การศึ กษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ ได้รับ ให้หน่ วยงานข้างต้นรั บทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรู ปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่ งเสริ ม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิ บตั ิราชการทัว่ ไปกับองค์กรหรื อหน่ วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิ การในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็ นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรื อปฏิบตั ิงานอื่นตามที่มอบหมาย
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โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุ มพื้นที่ 3อาเภอ ประกอบด้วยอาเภออู่ทองอาเภอสองพี่น้อง
และอาเภอดอนเจดีย ์ รวมพื้นที่ 1,632.752 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็ นรายละเอียดด้านพื้นที่ และอาณา
เขตติดต่อกับอาเภอจังหวัดใกล้เคียง(แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ.2558. กลุ่มงานนโยบายและ
แผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2

พันธกิจ
1.จัดบริ การการศึกษาแก่ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง เสมอภาค และมี
คุณภาพ
2.พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ส่ งเสริ ม สนับสนุ น พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้มีความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ
4.ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
5.ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
6.ส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการเรี ยนรู ้
7.พัฒ นาส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ให้ไ ด้ม าตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ส่ งเสริ ม สนับสนุนระบบการนิเทศการศึกษาและการใช้เครื อข่าย
9. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี ยนนาหลักธรรมทางศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานและการดาเนินชีวติ
10. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิในทุกระดับ
11. ประสาน ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษา
12. ส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณปภัช รุ่ งโรจน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่าการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
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สังกัดกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมากระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
โดยภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า นการบริ หารงานวิ ช าการกับ ระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01
โสภา วงษ์นาคเพ็ช ร์ (2553)ได้ศึ ก ษาเรื่ อง การบริ หารงานวิช าการกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสุ พ รรณบุ รีเขต 2 ผลการวิจยั พบว่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้านรวมถึ งประสิ ทธิ ผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าอัตราการลาออกกลางคัน คุณภาพโดยทัว่ ไป การขาดงาน
ความ
พึงพอใจในการทางานและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านตามลาดับ การ
บริ ห ารงานวิ ช าการกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานเฉพาะส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผูเ้ รี ย นมี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวกและคล้อยตามกัน
รัชนิดา นิลมณี (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า 1) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ความยึดมัน่ ผูกพัน การตั้งเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน ความเป็ นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในงาน และการไว้วางใจกัน 2) งานวิชาการของสถานศึกษาโดยภาพรวมรายด้านอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงลาดับด้านกระบวนการเรี ยนรู ้สูงสุ ด รองลงมาคือ ด้านหลักสู ตรสถานศึกษาและด้าน
วิชาการที่ให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรื อหน่ วยงานอื่นมีนอ้ ยที่สุด 3) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ของสถานศึกษากับงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กนั ทางบวกสู งทุกคู่กบั งานวิชาการของ
สถานศึกษาเมื่อพิจารณารายด้าน
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ ทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทางาน
เป็ นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า 1)โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เนื่ อ งจากผูบ้ ริ หารได้เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ในการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในการบริ หารโดยเน้นการมีส่วนร่ วมเป็ นหลักก่อให้เกิดแนวคิดสร้ างสรรค์
และวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านการไว้วางใจกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2) การทางานเป็ นทีมของพนักงานครู
ในสถานศึกษาโดยภาพรวมเพื่อพิจารณาแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งหมดส่ งผลให้มีสภาพการทางาน
เป็ นที มในโรงเรี ย นมากขึ้ น 3)การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมกับการท างานเป็ นที ม ของพนักงานครู ใ น
สถานศึกษามีค่าความสัมพันธ์กนั ในทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกด้าน
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เกษมศรี จาตุรพันธ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสมุ ทรสาครอยู่ในระดับมากทั้งโดย
ภาพรวมและแยกพิจาณาในแต่ละด้านธรรมาภิบาลของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
แยกพิจารณาในแต่ละด้านโดยภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.01
นาฎพิมล คุณเผือก (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานแบบมีส่วน
ร่ วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม 2)วัฒนธรรมองค์การ
อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้านและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมกับ
วัฒนธรรมองค์ก ารของโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษาสัง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาพบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
พรภิมล ศรี โมสาร (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการของครู
อาเภอบ้านฉาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จาแนกตามประสบการณ์
ในการปฎิบตั ิงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
อรุ โณทัย ส่ งศรี (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการของครู
อาเภอบ้านฉาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัฒนะ ทองปั ญญา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง คุ ณภาพการจัดการงานวิชาการของโรงเรี ย น
ลาปางกัลยาณี อาเภอเมืองลาปาง จังหลัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพการจัดการงานวิชาการ
ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ทั้งในภาพรวมและรายด้านมีผลการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับดี โดย
มีระดับคุณภาพการจัดการงานวิชาการเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการวางแผนเกี่ ยวกับงานวิชาการด้านการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวกการเรี ยนการ
สอนและด้านการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนส่ วนปั ญหาคุณภาพการจัดการงานวิชาการตาม
ทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู ผู ส้ อนพบว่าขอบเขตเนื้ อหาในหลักสู ตรมี มาก โครงสร้ างหลักสู ตรมี การ
ปรั บ เปลี่ ย นบ่ อยขาดการวางแผนยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นอย่า งเป็ นระบบและต่ อเนื่ อ งมี
กิจกรรมแทรกมาก อีกทั้งการเรี ยนการสอนและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมีไม่เพียงพอ

40

นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีผลการวิจยั พบว่า
สภาพการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิ บตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ หารงานวิ ช าการมี ส ภาพโดยรวมแตกต่ า งกัน เมื่ อ จ าแนกตาม
สถานภาพและรู ปแบบการจัดชั้นเรี ยนพบว่ามีสภาพมีสภาพปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่ต่างกันปั ญหาที่พบ
มากที่สุดคือด้านบุคลากรขาดความรู ้ในการบริ หารงานวิชาการปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรบุคลากร
ขาดทักษะในการปฏิบตั ิงานขาดงบประมานในการพัฒนาควรจัดการอบรม การทาคู่มือปฏิบตั ิงาน การ
พัฒนาหลักสู ตรและติดตามอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยต่ างประเทศ
เบอร์นาร์ด (1984) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครู ใหญ่ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในฐานะผูน้ า
ทางวิชาการโดยต้องการเปรี ยบเทียบด้านการรับรู ้ขอ้ มูลและความคาดหวังของผูบ้ ริ หารระดับสู งและครู
ที่ มี ต่อบทบาททางวิชาการของครู ใ หญ่ ในรั ฐแมสซาซุ ฌซทส์ พบว่า 1) ความคาดหวัง ของครู ใ หญ่
ผูบ้ ริ หารระดับสู งและครู เกี่ ยวกับบทบาทของครู ใหญ่ในฐานะผูน้ าทางวิชาการไม่แตกต่างกัน 2) การ
รับรู ้ของครู ใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและครู เกี่ยวกับบทบาทของครู ใหญ่ในฐานะผูน้ าทางวิชาการมีความ
แตกต่างกันและ 3) การรับรู ้ และความคาดหวังของครู ใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและครู เกี่ ยวกับบทบาท
ของครู ใหญ่ในฐานนะผูน้ าทางวิชาการมีความแตกต่างกัน
มีแกน Meegan (1986) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับวิจยั การมีส่วนร่ วมในการวางแผนและคุ ณภาพ
ของโรงเรี ยนคาทอลิ กในรัฐวิสคอนซิ น โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อค้นคว้าเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การเพิ่มขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมในการวางแผนและแนวคิดของบุคลากรที่เกี่ยวกับคุณภาพโรงเรี ยน
พบว่าการวางแผน คือหลักสู ตร ทั้งนี้ ครู ใหญ่มีทศั นะเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรี ยนใน
แง่บวกมากกว่าครู ทวั่ ไป
คีใจ Kijal (1987) ศึ กษาเกี่ ยวกับความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับ
ความสาเร็ จของการศึกษา พบว่า ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ความสาเร็ จของสถานศึกษา
บูซซี Buzzi (1991 )ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนกับการ
เลื อกมิติความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐคอนเนคติคสั
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ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ความมีประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนและเป็ นตัวทานายความมีประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยนด้วย
กู ด ฮาร์ ด Goodhart (1991) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของโรงเรี ยนมัธ ยมของรั ฐ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในด้านงานวิชาการ พบว่า ความเป็ นผูน้ าในด้านการจัดการองค์กรของผูบ้ ริ หารความเป็ น
ผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมของครู ป ฏิ บตั ิการสอนและความเป็ นหนึ่ งเดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ต่อความมีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนและส่ งผลต่อความมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งกันและกัน
บาค Baksh ( 1995)ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและเจต
คติในการทางาน พบว่าความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติถูกพบระหว่างโปรแกรมการมีส่วนร่ วม
และความพึ งพอใจในค่ าตอบแทนความผูกพันต่ อองค์ก ารและความพึง พอใจในการมี อิสระในการ
ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งไรก็ ต าม ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโปรแกรมการมี ส่ ว นร่ ว มความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมในงาน ความพึงพอใจในโอกาสที่จะเติบโตและความพึงพอใจในหัวหน้างาน
การค้นพบสิ่ งเหล่ านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สไมเลอร์ มาร์ค เอ ลาซารัส เวอร์ จิเนียร์ และบราลี คอนเยอร์ สจีน (1996)ได้ศึ กษาผลการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาในเมืองมิด
เวสต์เทิร์นปี 1990 ถึงปี 1994 ผลการวิจยั พบว่า 1) การให้ครู มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการพัฒนาในทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกของการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการพัฒนาทางวิชาการมีผลน้อยกว่าความสัมพันธ์ของตัว
แปรเหล่านี้ กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอาจมีผล
ทางลบหรื อทางบวกกับผลการเรี ยนของนักเรี ยน และ 3) มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างความสัมพันธ์
ของกลไกการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาทางวิชาการเมื่อผลสัมฤทธิ์ ดา้ นการอ่านและความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหล่านี้เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่
เพอร์ สัน Person (1994) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารแบบมี ส่วน
ร่ วมกับการรั บรู ้ ประสิ ทธิ ผลของสถาบันของวิทยาลัยชุ มชนในนอร์ ทแคโรโลนา โดยศึ กษากับกลุ่ ม
ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร คณะครู และเจ้า หน้ า ที่ ใ นวิ ท ยาลัย พบว่ า การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญกับประสิ ทธิ ผลและพบว่าระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ไม่มีผลต่อการรับรู ้ ประสิ ทธิ ผลและพบว่าระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของผูบ้ ริ หารไม่มีผลต่อการ
รับรู ้ประสิ ทธิผลของมหาวิทยาลัย
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เอลลเลียท (Elliont) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมกับการกระจายอานาจในโรงเรี ยนเพื่อ
กาหนดคุณภาพของโรงเรี ยนมีจุดประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครอง
ครู และอาจารย์เกี่ ยวกับการรับรู ้ ของครู ใหญ่เกี่ ยวกับความร่ วมมือกันและการตัดสิ นใจร่ วมกันในการ
ปฏิ บตั ิ งานและ เพื่ อคุ ณภาพของโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า การเพิ่ มความร่ วมมื อและการตัดสิ นใจ
ร่ วมกันในการปฏิ บ ตั ิ งาน เพื่ อคุ ณภาพของโรงเรี ย นและได้เสนอแนะองค์ ประกอบในการจัดสร้ าง
โครงสร้ างและการศึกษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องประกอบด้วย การวางแผนล่ วงหน้า การวัดผล การ
ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือ การนาความร่ วมมือและการกระจายอานาจในโรงเรี ยนไปใช้

