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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252375 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : สมรรถนะของผู้บริหาร, การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

นาย นิธิ เรืองสุขอุดม: สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 

 
การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) เพื่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน  123 โรง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสม
จิตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถ่ี รอ้ยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดจำนวน 8 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้   ด้านการบริการที่ดี ด้านการ
ทำงานเป็นทีม ด้านมุ ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ด้านภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และอยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ตามลำดับ 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ ด้าน
ความไว้วางใจกัน ด้านความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
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ครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจ
ในการตัดสินใจ และด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 

3. สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ในระดับสูง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252375 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : COMPETENCIES OF ADMINISTRATOR, PARTICIPATIVE MANAGEMENT 

MR. NITHI RUEANGSUKAUDOM : COMPETENCIES OF ADMINISTRATOR AND 
PARTICIPATIVE MANAGEMENT IN SCHOOL UNDER RACHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 1 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAISUDA 
TIACHAROEN, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) competencies of 
administrator under Rachaburi Primary Educational Service Area Office 1. 2) 
Participative Management in school under Rachaburi Primary Educational Service Area 
Office 1. 3) relationship between competencies of administrator and participatory 
administration in school under Rachaburi Primary Educational Service Area Office 1. 
The samples were 123 schools under Rachaburi Primary Educational Service Area Office 
1. 

The research instrument used for gathering data was a questionnaire about 
competencies of administrator based on Office of the Basic Education Commission 
(OBEC) and participatory administration based on Choochat Phungsomjit concept. The 
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 

The results of this research as follows; 

1. Participative Management under Rachaburi Primary Educational Service 
Area Office 1. was at a highest level as a whole, when consider as individual aspects 
found that 8 aspects were at the highest level; arranged in descending order of 
arithmetic mean; There are good service, development, teamwork, achievement 
orientation, Personnel potential, transformation leadership, prevision, self-
development, analysis and synthetic. And the 1 aspect was at a high level there is 
communication and motivation. 

2. Participatory administration in school under Rachaburi Primary Educational 
Service Area Office 1. was at the highest level as a whole and an individual aspects 

 



  ช 

arranged in descending order of arithmetic mean; the collaboration in objective 
determination, goal, and responsibility in implementation, the trustworthy 
respectively, the freedom to be responsible and self-care, the complete, correct, and 
up to date information giving for everyone, the Decentralization and empowering for 
decision making, and the Commitment and sense of belonging in work unit. 

3. There was the significant relationship between the competencies of 
administrator and participatory administration in school under Rachaburi Primary 
Educational Service Area Office 1. at .01 high level to statistical significance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาจากผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานผู้ควบคุมวิทยาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ
พันธ์ ตันวิมลรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์  ดร.มัทนา วังถนอม
ศักด์ิ และรองศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสมบูรณ์และคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีกรุณาให้คำปรึกษา 
แนะนำ สนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ธีรวุธ  ธาดาตันติโชติ ดร.ชูศักดิ ์ประเสริฐ  อาจารย์พัชรินทร์   สุ
ริยวงค์ ดร.วิโรจน์ บุญดี และครูเรณู   ศาลยาชีวิน ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบ แก้ไขและให้คำแนะนำเพื่อความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย  และขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งได้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออำพลและคุณแม่ปราณี เรืองสุขอุดม ผู้ให้ส่ิงท่ีดีงามและกำลังใจ
อย่างดียิ่งแก่บุตรเสมอมา คุณรุ่งไพลิน เรืองสุขอุดม พ.จ.ต.พจนันท์ ปานยิ้ม และคุณศศธร มีชัย ที่คอย
ให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างแม้ยามสุขหรือทุกข์  นอกจากนี้ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ ความ
ช่วยเหลือและคำแนะนำอันมีค่าจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโทรุ่น 35/2 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

คุณค่าของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และให้ความเมตตาช่วยเหลือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มี
ส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 1  

 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี พลังงาน และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้น
กว่าช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล 
(Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู ้สูงวัย 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015 มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเท่าเทียม
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐมุ่งขจัดการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให ้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เป็นพลเมือง พลโลก ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการ
เรียนรู้ และคุณภาพ มาตรฐานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการขับ
เคลื่อนที่สำคัญ1 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) และทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) บทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องย่อมเปล่ียนแปลง
ไป การระดมสรรพกำลังเพื่อสรรค์สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนทุกคนตามเป้าหมายและความมุ่งหวังของทุกภาคส่วนย่อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุก
ฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ
อย่างเต็มท่ีตามความพร้อมและบทบาทหน้าท่ีของตน โดยบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้บริหาร

 
1 "แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 -  2564," 

เข้าถึงเมื่อ 20  ธันวาคม 2559, 
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/46495-2023.pdf.  
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สถานศึกษาคือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสามารถท้ังด้านบริหาร
และวิชาการ ตามมาตรฐานสมรรถนะและมาตรฐานตำแหน่ง และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล2 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐมีความมุ่งมั่นในการจัด
การศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม  ให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ  ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษา ดังกล่าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล3 โดยโรงเรียนเป็นองค์กรสำคัญ เป็นสถานท่ี
สร้างคนในชาติให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษาอบรมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพของสังคมและ
ประเทศชาติ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั ้นจะ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสำคัญ การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม ต้องมีความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายและความสำคัญของงานบริหารเป็นอย่าง
ดี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อทิศทางการดำเนินโยบายทางการศึกษา ผู้บริหารที่มี
ความสามารถและสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล จัดการศึกษาไปในทิศทางท่ีมุ่งหวังย่อมประสบ

ผลสำเร็จ4 ซึ่งผู้บริหารที่มีคุณลักษณะและความสามารถเหมาะสมจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การบริหารงานจึงจะประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้
ความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ทุกคนรักและศรัทธา 
ยอมรับในการบริหารงาน ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีต่างๆ โดยมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน5 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อการปรับสมดุล

 
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

(กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560), 91. 
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 54, ed. ราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี134 ตอนท่ี 40 ก (2560), 14. 
4 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  และคณะ, สาระสำคัญของร่าง พรบ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2543), 21. 

5 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 27 - 31. 
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และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการ ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีสมรรถนะ และความรู้ความ เชี ่ยวชาญประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ
หน้าท่ี6 

ประกอบกับสังคมในปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้ ความรู้ และ

นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องส่งเสริมและสร้าง

สภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคน

ส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน

การกำหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงานของตนและ

สถานศึกษา การสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสำเร็จเช่นนี้ จะทำให้เกิดพลังพัฒนาสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง อาจจะเป็น

รากฐานที่มั ่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป ในชีวิตของคนไทยก็

เช่นกัน ภายใต้ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ทำให้เกิดภาพแห่งการจดจำท่ีแสดงถึงการสร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที ่ปฏิบัติกันใน

สังคมไทยมาช้านาน7 ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงขึ ้นอยู่กับการรวมพลัง การจัดการศึกษาก็

เช่นเดียวกันจำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ ่งนับว่าเป็นแนวทางที ่สำคัญในการ

เสริมสร้างการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งยั่งยืน ผู้บริหารและครูท่ี

มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรยิ่งมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากเท่าใด 

ก็ยิ่งมีความเข้าใจในปัญหาขององค์กรและบทบาทของฝ่ายบริหารมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจและผลักดันให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าท้ัง 2 ฝ่ายมีความคิดเห็นไม่

ตรงกัน ก็อาจทำให้ผู ้ปฏิบัติงานแยกตัวออกจากองค์กร ทั้งนี ้เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อีกท้ังอาจมองว่าผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าของตน พฤติกรรมใน

 
6  "นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563," 2563, 

เข้าถึงเมื่อ 8  ตุลาคม 2563, http://www.yst2.go.th/web/wp-
content/uploads/2019/09/OBEC-policy-2563.pdf. 

7 ประยูร อัครบวร  และคณะ, การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building 
and Participatory) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 13. 
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องค์กรจึงแสดงออกมาในรูปแบบของความเฉยชา ไม่เอาใจใส่ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เป็นที่พึงประสงค์

ขององค์กรอย่างแน่นอน8  

ปัจจุบันรัฐต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการจัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุก
ระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย สนองความต้องการและความ
จำเป็นของแต่ละบุคคลและสนองยุทธศาสตร์ชาติและความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รัฐจึงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ จะ
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ กำกับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม9 

ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาการศึกษา เมื่อผู้บริหารใช้

ความสามารหรือสมรรถนะของผู้บริหารอย่างเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาจึงจะประสบผลสำเร็จ

ราบรื่นและทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจ ยอมรับในการบริหารงานและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น จนเกิดเป็นการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาองค์กรผลักดันให้

ภารกิจบรรลุเป้าหมาย 

ปัญหาของการวิจัย 

จากการศึกษาปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ในด้านท่ี 1 ด้านคุณภาพของคนไทยแต่ละกลุ่มวัยเป็นปัญหาสำคัญท่ีจะ
ส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและ
สติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก การขาดทักษะความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ 
และปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐปัญหาเกิดขึ้นเป็นผลจากระบบ
การศึกษาของประเทศท่ียังไม่สามารถเตรียมและพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยให้มีทักษะและคุณลักษณะ
ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคม และเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับ
ระบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
มาตรฐานสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และระบบการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต รวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยและ

 
8 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและราชการ (กรุงเทพฯ: บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด, 2553), 1-2. 
9  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, 77. 
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คุณลักษณะที ่พึงประสงค์สำหรับพลเมืองในศตวรรษที ่ ๒๑  10 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารจึงได้ดำเนิน
โครงการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อพัฒนาทักษะในการคิด การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะประจำสายงาน ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาคิดตลอดเวลาให้เกิดงานท่ีสร้างสรรค์ ปรับเปล่ียนวิธีการทำงานให้
เป็นไปตามกำหนดการ มีทักษะทางความรู้ความคิด มีสติปัญญาและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้
จากการเรียนรู้และการศึกษา การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตัวเอง และการเรียนรู ้จากประสบการณ์ของผู ้อ ื ่น และส่งเสริมให้พ ัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ ในสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งการส่ือสารและการ
สร้างแรงจูงใจเป็นการส่งผ่านข้อความท่ีทำให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้
และทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ ่งกันและกันในฐานะที ่เป็นเครื ่องมือในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อใช้สื ่อสาร ติดตามการปฎิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ตรงกัน รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ การ
ส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม สร้างบรรยากาศการทำงาน การ
ควบคุม สั่งงานและการสร้างความพึงพอใจการทำงาน และยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง11 และองค์ประกอบสำคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  คือการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการบริหารเพื่อนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยังมีแนวคิดใน
การดำเนินงานแตกต่างกันและขาดการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและต้องการให้มีการสรา้ง
บรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานแบบเอื้ออาทร

 
10 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, 67-69. 
11สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 2-9. 
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และบุคลากรทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาทุกขั้นตอนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด12  การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เป็นการสร้าง
โอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เกิดความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำด้านการ
จัดการศึกษาโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนสามารถ
ให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันให้กับชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธารงตน ดำรงชีวิตใน
การเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั ่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ ของ
โรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน13 

จากที ่ผู ้ว ิจัยได้การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยพบว่า มีการจัดทำโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้ผู้บริหาร 

ได้พัฒนาตามสมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  การ

ส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาตนเอง  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำไปเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ

สนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทำให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะพบได้ในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมท้ัง

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มเคลือข่ายและสถานศึกษา แสดงให้

เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นนอกจากผู้บริหารต้องมีสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

แล้วอาจต้องใช้ควบคู่กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วย 

 
12 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ราชบุรี: สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, 2561), 268. 

13 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, 229. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึง

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทราบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2. เพื ่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

คำถามของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดข้อคำถามสำหรับการวิจัยไว้
ดังนี้ 

1. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 1 อยู่ในระดับใด 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด 

3. สมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานทางการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ราชบุรีเขต 

1 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 1 มีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ลูเนนเบอร์คและออร์นสตีน (Lunenburg and Ornstein) ได้อธิบายถึง ทฤษฎีระบบพื้นฐาน 
(Basic Systems Theory) ขององค์การว่าประกอบด้วย ส่วนต่างๆ  5 ส่วน คือ ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
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กระบวนการแปรสภาพ (  Transformation Process) ผลผล ิต (Outputs) ข ้อม ูลย้อนกลับ 
(Feedback)  และสภาพแวดล้อม (Environment)  ปัจจัยนำเข้า (Inputs) เป็นปัจจัยสำคัญของการ
บริหารการศึกษาได้แก่ นโยบายการศึกษาบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี ซึ่ง
จะมีการดำเนินงานโดยกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที ่มีคุณภาพ ตรงตา ม
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) เกิดจากการนำ
ปัจจัยนำเข้าผ่านกระบวนการต่างๆ และทำให้เกิดผลผลิตขึ้น ผลผลิต (Outputs) คือผลที่ได้จากการ
นำปัจจัยนำเข้ามาเข้าประบวนการแปรสภาพ เป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การ 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ สารสนเทศเกี ่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการของ องค์การ 
สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่ แรงผลักดัน (Forces) 
ทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ท่ีมากระทบกับองค์การ14  

การศึกษาเรื ่องสมรรถนะ มีนักทฤษฎีหลายคนได้ทำการศึกษาไว้ เช่น แมคคิลแลนด์ 
(McClelland) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ความรู้ คือ ความรู้เฉพาะใน
เรื่องที่ต้องรู ้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระสำคัญเช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 2) ทักษะ คือสิ่ง ท่ี
ต้องการให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็น
ต้น ทักษะที่เกิดได้นั ้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 3) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือส่ิง
ที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 4) บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล 
เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 5) 
แรงจูงใจ /เจตคติ เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
หรือมุ่งสู่ความสำเร็จ15 โบยาซีส (Boyatzis) กล่าวว่ารูปแบบของสมรรถนะ หมายถึงองค์ประกอบท่ี
สำคัญ 5 องค์ประกอบ คือ 1) แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื ่องที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหรือ
สภาพการณ์ โดยปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายท่ีผลักดันและนำไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 2) 
ลักษณะเฉพาะ (Traits) ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ ้นท่ี
เหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นได้ทั ้งในระดับที่มีสติและไม่มีสติ  3) ภาพลักษณ์ 
(Self-image) คือความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจคำจำกัดความนี้มาพร้อมกับการสร้าง
แนวความคิดและการนับถือตนเอง 4) บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรู ้ว ่าตนเอง

 
14 Fred C. Lunenburg  and Allan C. Ornstein, Educational administration : 

Concepts and practices, ed. 5th ed (Thomson Learning Wadsworth, 2012), 31-33. 
15 David C. McClelland, "Testing for Competence Rather than for Intelligence.," 

America Psychologist 28(1) (1973): 57-83. 
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ประพฤติตามบรรทัดฐานในสังคมเป็นท่ียอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมท่ีตนอยู่ 5) 
ทักษะ(Skill) คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายการ
ทำงาน16 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้กำหนดสมรรถนะที่สำคัญของ
ผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไว้ 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การมุ่งความสำเร็จ 2) การแสวงหาข้อมูล
สารสนเทศ 3) ความเข้าใจบุคคล 4) ผลกระทบและอิทธิพล 5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) ความคิด
เชิงมโนทัศน์ 7) ความเชื่อมันในตนเอง 8) ความร่วมมือประสานงาน 17  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 2 กลุ่มคือ 1) สมรรถนะหลัก
ประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) 
การทำงานเป็นทีม และ 2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย คือ 1) การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) การส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4) การ
มีวิสัยทัศน์ 5) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง18  เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, 
and Slocum) แบ ่ ง สมรรถนะผ ู ้ บร ิ หาร ไว ้  6 ประการ  ค ื อ  1) สมรรถนะในการส ื ่ อสาร 
(communication competency) 2) สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning 
and administration competency) 3 ) ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ท ำ ง า น เ ป ็ น ท ี ม  ( teamwork 
competency) 4 ) สมรรถนะในการปฏ ิบ ัต ิ เช ิงกลย ุทธ ์  ( strategic action competency) 5 ) 
สมรรถนะในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ (global awareness competency) 6) สมรรถนะในการ
บริหารตนเอง (self-management competency)19 ส่วน อาภรณ์ ภู่ ว ิทยพันธ ์ ได้อธ ิบายว่า
ความสามารถหรือสมรรถนะนั้นแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไป 
ดังนี ้ 1) ความรู ้ (knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ ่งที ่สั ่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถานบัน

 
16 R.E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance, 

ed. Motivation and Society  quoted in Abigil j. Stewart (California: Jossey-Bass Inc., 
1982), 229-234. 

17 พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (มหาสารคาม: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 23. 

18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน, 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2553), 2-9. 

19 Don Hellriegel, Susan E. Jackson, and John W. Slocum, Management : A 
Competency-Based Approach, ed. 10th ed (Ohio: Thomson/South-Western, 2005), 6-
26. 



  10 

การศึกษา สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเองรวมถึงข้อมูลที่ได้รับการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ 2) 
ทักษะ (skills) หมายถึง ส่ิงท่ีจะต้องพัฒนาฝึกฝนให้เกิดข้ึนโดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อฝึกฝนปฏิบัติให้
เกิดทักษะนั้นขึ ้นมา 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (attributes) หมายถึงความคิดความรู้สึก เจตคติ 
แรงจูงใจ ความต้องการส่วนบุคคล พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นส่ิงท่ีติดตัวมาและไม่ค่อยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป20 ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้อธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะว่าแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (core competency)ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 2) 
สมรรถนะตามสายงาน (job competency) ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
อุปนิสัยที่จะส่งเสริมให้คนนั้น ๆ สร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3) 
สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัยท่ีจะทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนท่ัวไป21 สมรรถนะ
ทางผู ้นำตามแนวคิดของเชอร์มอน  ( Shermon) ได้แบ่งกลุ ่มสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ ่มได้แก่ 
ความสามารถส่วนบุคคล ความสามารถทางด้านการบริหาร ทักษะทางเทคนิค นำมากำหนดสมรรถนะ
ทางผู้นำ 3 ด้าน และได้สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะผู้นำ ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) 
การทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจโดยมีจุดประสงค์ร่วมกันเป็น
ทีมงานถาวรหรือช่ัวคราวก็ได้ ทีมงานมีสองลักษณะ คือ เป็นกลุ่มตามสายบังคับบัญชา 2) การส่ือสาร 
เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร ระหว่างผู้ส่งและผู้รับซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลก็ได้22 

สำหรับการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด ทฤษฏีไว้ ได้แก่ 
สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) 
การไว้วางใจกัน(trust) 2) ความยึดมั่นผูกพัน(commitment) 3) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน (goals and objectives) 4) ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (autonomy)23 ลิคเคิร์ท (Likert) 

 
20 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, Competency Dictionary, ed. พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอช อาร์เซ็นเตอร์ จำกัด, 2549), 22. 
21 ณรงค์วิทย์ แสนทอง, คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: เอช อาร์

เซ็นเตอร์, 2547), 25. 
22 Ganesh.  Shermon, Competency Based HRM (New Delhi: Tata McGraw-Hill 

Publishing Company Limited, 2004), 105. 
23 Russell Swansburg, Management and Leadership for Nurse Manager, ed. 

2nd ed (Boston: Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 
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กล่าวว่า ผู้บริหารควรปฏิบัติดังนี้ 1 ) ผู้บริหารรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2) ผู้บริหารกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ระบบการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระ 4) ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน
อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆภายในองค์การ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์การ 5) การตัดสินใจต่าง ๆ กระทำโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน6) การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่
ผู ้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเองและเน้นในเรื ่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก และ 7) ผู้บริหารเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรมเพื่อให้การทำงานมีผลงานสูงสุดและสำเร็จตาม
เป้าหมาย24 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปหลักการสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ 1) 
การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 2) ความไว้วางใจกัน 3) การร่วมกำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 4) มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได้ 5) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 6) การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ25 ยูคล์ (Yukl) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถในการบริหารให้ประจักษ์ โดยแสดงออกถึงภาวะผู ้นำ โดยการชักนำให้ผู ้ร่วมงาน
ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งเป็นการร่วมรับผิดชอบ มีอิสระในการทำงาน สามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา 
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ และมีผลปฏิบัติงานสูงขึ้นและร่วมมือกันพัฒนางาน
ด้วยความเต็มใจ โดยมีกลยุทธ์การตลาด เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสภาพการเปลี ่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม26 ดังแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
24 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw - Hill Book 

Company, 1992), 74. 
25 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

การศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
26 Gray A. Yukl, Leadership in Organization (New York: Prentice – Hall,1981), 

208. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิง 
ท่ีมา  :   Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2008). 31-33. 
  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที ่ 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน , 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2553), 2-9. 

: ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหาร โดย
ใช้แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
สายงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 1) สมรรถนะหลักประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย ได้แก่ (1) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การทำงานเป็นทีม และ (2) สมรรถนะ
ประจำสายงาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย ได้แก่ (1) การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (2) การ
ส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ (3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (4) การมีวิสัยทัศน์ (5) ภาวะผู้นำการ
เปล่ียนแปลง27  

 
ในส่วนของการการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ประกอบ

ไปด้วย 1) การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 2) ความไว้วางใจกัน 3) การร่วม
กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 4) มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ 5) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 6) การให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ28 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน, 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2553), 2-9. 

28 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน, 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2553), 2-9. 

: ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 209-211. 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สมรรถนะของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมในการทำงานของบุคคล ที่เกิดจากความรู้ 

ความสามารถ และเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคคลนั้น 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของตำแหน่งงาน  ประกอบด้วย  

สมรรถนะหลักได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และ 

สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง  

สมรรถนะผู้บริหาร (Xtot) 

   สมรรถนะหลัก(X1) 

   1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1.1) 

   2. การบริการท่ีดี (X1.2) 

   3. การพัฒนาตนเอง (X1.3) 

   4. การทำงานเป็นทีม (X1.4) 

   สมรรถนะประจำสายงาน(X2) 

   5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) 

   6. การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) 

   7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X2.3) 

   8. การมีวิสัยทัศน์ (X2.4) 

   9. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง(X2.5) 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Ytot) 

   1. การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการ

ตัดสินใจ (y1) 

   2. ความไว้วางใจกัน (y2) 

   3. การร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม

รับผิดชอบดำเนินการ (y3) 

   4. มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถ

ดูแลตนเองได้ (y4) 

   5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของ

หน่วยงานร่วมกัน (y5) 

   6. การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อ

ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (y6) 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้

รูปแบบบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ใช้ความคิดเชิง

สร้างสรรค์ และความเช่ียวชาญ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ กิจกรรมการบริหาร ซึ่ง

ประกอบด้วย  การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ ความไว้วางใจกัน  การร่วม

กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ

สามารถดูแลตนเองได้ ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน  การให้ข้อมูลท่ี

ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  หมายถึง 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1   ในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วย อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผ้ึง อำเภอบ้าน

คา อำเภอปากท่อ และ อำเภอวัดเพลง รวมจำนวนท้ังส้ิน 180 โรง 
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บทที่ 2  

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎีและ

แนวคิดต่างๆ ของสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

 

ความเป็นมาของสมรรถนะ 

การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณปี 1970  โดย 
The US State Department ได้ติดต่อให้บริษัท McBer ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที ่ทำหน้าที ่เป็น
ตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  หรือ Foreign Service Information 
Officer (FSIOs) เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมและเรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับคนใน
ประเทศนั้น  การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี (FSIOs) โดยใช้แบบทดสอบท่ีเรียกว่า Foreign Service Officer 
Exam ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มุ่งทดสอบด้านทักษะ (Skills) ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานคิดว่า
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตำแหน่งดังกล่าว จากผลการคัดเลือกปรากฏว่าคัดเลือกได้คนผิวขาว
เกือบทั้งหมดทำให้คนกลุ่มน้อยในประเทศที่มีคนผิวดำ (Minority) ไม่มีโอกาสที่จะสอบผ่าน และถูก
มองว่าการคัดเลือกพนักงานมีการเลือกปฏิบัติ และท่ีสำคัญได้มีการตรวจพบภายหลังว่า คะแนนสอบ
ไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน นั่นก็คือ ผู้ท่ีทำคะแนนสอบได้ดีกับไม่ได้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามท่ี
องค์กรคาดหวังเสมอไป ต่อมา McClelland ได้รับมอบหมายให้ทำการหาเครื่องมือทดสอบชนิดใหม่ท่ี
ดีกว่าและสามารถทำนายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ FSIOs ที่ได้ผลที่แม่นยำแทนแบบทดสอบ
เก่า ต่อมาในปี 1982 โบยาสซิส (Boyatzis) ได้เขียนหนังสือ The Competent Manager : A Model 
for Effective Performance โดยมีคำว่า competence ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนัก
บริหารเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารหน่วยงานราชการในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลาย  หลังจากนั้นเป็นต้นมาหน่วยงานต่างๆท้ังองค์กรภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
หลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ ่มนำแนวคิดด้านสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลและเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว องค์กรภาคธุรกิจหลายแห่งใน
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ประเทศไทยได้เริ่มนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย) ก็ยังส่งผลให้
ปัจจุบันบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญในการนำระบบสมรรถนะมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกัน เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ได้จ้างบริษัท HAY Group ให้เป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะโดยมีจุดประสงค์
เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดี
ยิ ่งขึ ้น โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลักให้ข้าราชการทุกคนต้องมีร่วมกัน 5 สมรรถนะ ซึ ่งเป็น
คุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือน และได้เริ่มทดลองใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน29 
 

ความหมายของสมรรถนะ 

แมคคลีแลนด์ (McClelland) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน
ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น มีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือ
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ตามหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ30 

แพร์รี่ (Parry) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (knowlege) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (attributes) ที่มีความสัมพันธ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลกรทบต่อการทำงานใน
ตำแหน่งงานเหล่านั้น โดยความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ จะต้องมีความสัมพันธ์กับงานที่ทำ และ
สามารถวัดผลเทียบเคียงกับมาตรฐานได้ และสมรรถนะเป็นสิ่งที ่สามารถสร้ างขึ้นได้โดยวิธีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา31 

 
 เชอร์มอน (Shermon) กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง ความสามารถและคุณสมบัติในแต่ละ
บุคคลที่จำเป็นจะต้องมี ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ32 

 
29 ฐิติพัฒน์ พิชญาดาพงศ์, "ยุทธวิธีใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื๋อผลักดัน

องค์กรสู่ความเป็น เลิศเหนือคู่แข่ง," วารสารดำรงราชานุภาพ 6 20 (2548): 16-63. 
30 McClelland, "Testing for Competence Rather than for Intelligence.," 57-83. 
31 Scott B. Parry, Evaluation The Impack of Trainning (New York: John and 

Willey, 1997), 7. 
32 Shermon, Competency Based HRM, 8. 
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 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะหมายถึง
ที่เป็นรากฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ดี และ
สามารถยิงกับเกณฑ์มาตรฐานในงานต่างๆ หรือหลายๆสถานการณ์ได้33 
 โบยาซีส (Boyatzis) นิยามคำว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและเป็น
ตัวกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื ่อให้ประสบความสำเร ็จในการทำงานภายใต้ป ัจจัย
สภาพแวดล้อมขององค์การ และทำให้บุคคลมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ34 

ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ให้ความหมายของสมรรถนะว่าหมายถึง ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่สามารถทำให้การ
ปฏิบัติงานต่างๆ ประสบผลสำเร็จ35 

อาภรณ์ ภู่วิทยภัณธุ์  ให้ความเห็นว่า  competency หากแปลเป็นภาษาไทยจะหมายถึง
ความสามารถหรือศักยภาพหรือสมรรถนะ ซึ่งเป็นตัวที่กำหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการ
แสดงออก เป็นการตอบคำถามว่า “ทำอย่างไรท่ีจะทำให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จ
(How)” มากกว่าการตอบคำถามว่า “อะไรเป็นส่ิงท่ีหัวหน้างานคาดหวังหรือต้องการ (What)”36 

อานนท์ ศักดิ ์วรวิชญ์ กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นและสอดคล้องกับองค์กร ซึ่งสามารถแยกแยะได้ว่าผู้ท่ี
ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีคุณลักษณะสูงกว่ามาตรฐานและมีลักษณะสำคัญๆ 
อะไรบ้าง37 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้คำจำกัดความสมรรถนะไว้ว่า เป็นกลุ่มของ
พฤติกรรมท่ีองค์กรต้องการจากข้าราชการ เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่องค์กรกำหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั ้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที ่ต้องการ กล่าวโดยสรุปสมรรถนะสามารถใช้เป็นสิ่งที ่ทำนายผลการ

 
33 Lyte M. Spencer  แ ละ Signe M.  Spencer, Competency at Work : Models for 

Superior (New York: Wiley, 1993), 9. 
34 R.E. Boyatzis, The Competent Manager (New York: McGraw-Hill, 1982), 58. 
35 ธำรงศักดิ ์ คงคาสวัสด์ิ , เร ิ ่มต้นอย่างไร...เมื ่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร 

(กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548), 1. 
36 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, Competency Dictionary, 22. 
37 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Competency : เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง 

(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 61. 



  19 

ปฏิบัติงาน หรือ เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานก็ได้ แต่จะใช้ในเรื่องใดผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ 
เพราะวิธีการประเมินจุดประสงค์ของการใช้สมรรถนะจะแตกต่างกันไป38 

สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมในการทำงานของบุคคล ท่ีเกิดจากความรู้ 
ความสามารถ และเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้บุคคลนั้น 
สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของตำแหน่งงานเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร และสมรรถนะสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ โดยการทำงานในทุกตำแหน่งงาน
จำเป็นต้องมีสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหาร  
 

ประเภทของสมรรถนะ 

 แมคเคลล์แลนด์ (McClelland) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะของบุคคลเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆคือ 

1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ด้านความรู้หรือทักษะขั้น
พื้นฐานท่ีบุคคลจำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน เช่น ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน หรือการ
เขียน หรือความรู้ในสินค้าที่ตนเองขายอยู่เป็นประจำ ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ตนเองมี
ความสามารถแตกต่างไปจากผู้อื่นหรือไม่สามารถทำให้มีผลงานดีกว่าบุคคลอื่นได้ ดังนั้น สมรรถนะใน
กลุ่มนี้นักวิชาการบางกลุ่มได้ลงความเห็นว่าทักษะพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่สมรรถนะ 

2. สมรรถนะขั ้นแยกแยะได้ (Differentiating Competencies) หมายถึง ปัจจัยที ่ทำให้
บุคคลมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่าบุคคลท่ัวไป ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้แตกต่างจาก
ผู้อื่นอย่างชัดเจน สมรรถนะในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ (รวมถึง
ค่านิยม แรงจูงใจ และทัศนคติ) เพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จท่ีดีเลิศในผลงาน ซึ่งนักวิชาการจำนวนมาก
จึงให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มแรก เพราะสามารถ
นำไปพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวบุคคลได้39 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แบ่งประเภทของสมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อใช้สำหรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ โดยจัดทำเป็นรูปแบบสมรรถนะ
สำหรับข้าราชการไทย 

1. สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือน
ไทยท้ังระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
ได้แก่  

 
38 พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร, 9. 
39 McClelland, "Testing for Competence Rather than for Intelligence.," 57-83. 
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1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 
1.2 การบริการท่ีดี (service Mind) 
1.3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ(epertise) 
1.4 จริยธรรม(integrity) 
1.5 ความร่วมแรงร่วมใจ (teamwork) 
2. สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (functional competency) หมายถึง สมรรถนะที่กำหนด

เฉพาะสำหรับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีและส่งเสริมให้
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะแบ่งไปตามกลุ่มงานโดยแต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจำกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ เว้นแต่ในกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ รวมทั้งสิ ้นมี
ท้ังหมด 20 สมรรถนะด้วยกัน ประกอบด้วย  

2.1 การคิดวิเคราะห์ (analysis thinking) 
2.2 การมองภาพองค์รวม (conceptual thinking) 
2.3 การพัฒนาศักยภาพคน (caring & developing others) 
2.4 การส่ังการตามอำนาจหน้าท่ี(holding people accoutable) 
2.5 การสืบเสาะหาข้อมูล (information seeking) 
2.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม(cultural sensisivity) 
2.7 ความเข้าใจผู้อื่น interpersonal understanding 
2.8 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (organizational awareness) 
2.9 การดำเนินการเชิงรุก (proactivenses) 
2.10 ความถูกต้องของงาน(concern for order) 
2.11 ความมั่น ใจในตนเอง (self confidence) 
2.12 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (flexibility) 
2.13 ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (communication & influencing)  
2.14 สภาวะผู้นำ (leadership) 
2.15 สุนทรียภาพทางศิลปะ(aesthetic quality) 
2.16 วิสัยทัศน์ (visioning) 
2.17 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (strategic orientation) 
2.18 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปล่ียน(change leadership) 
2.19 การควบคุมตนเอง(self control) 
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2.20 การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (empowering others)40 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้ระบุว่าสมรรถนะเกิดได้ 3 ทาง คือ เป็นพรสวรรค์ท่ีติดตัวมาต้ังแต่เกิด 

เกิดจากประสบการณ์ในการทำงาน และเกิดจากการศึกษาฝึกอบรม และสามารถจำแนกสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นๆ สามารถ
สร้างผลปฏิบัติงานในตำแหน่งงานของตนเองได้สูงกว่ามาตรฐาน 

3. สมรรถนะคน  (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย ท่ีทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความสามารถในการทำ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้โดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป เช่นคนที่สามารถอาศัยอยู่กับงูหรือสัตว์มีพิษได้  โดนเรียก
ลักษณะแบบนี้ว่า ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล41 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (knowledge) ทักษะ ( skills)และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล
(personal attibutes) เมื่อแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง ความสามารถหลักที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนท่ีช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์
ที ่กำหนด และหมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที ่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและทุกกลุ่มงานท่ีองค์กรต้องการให้มี 

2. สมรรถนะบริหารจัดการ (managerial competency) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการงานต่างๆ และหมายถึงความสามารถท่ีมีได้
ในตัวผู้บริหาร และระดับพนักงานซึ่งจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role-
Based) 

 
40 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสมรรถนะ

ของข้าราชการการปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนส
โตร์, 2547), 6-7. 

41 ณรงค์วิทย์ แสนทอง, มารู้จัก Competency กันเถอะ (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
2547), 10-11. 
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3. สมรรถนะประจำสายงาน (functional competency) หมายถึงความสามารถในการ
ทำงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ (job-based) หน้าท่ีท่ี
แตกต่างกันความสามารถในการทำงานย่อมแตกต่างกัน สามารถเรียกสมรรถนะประจำสายงาน เป็น 
สมรรถนะของงาน หรือสมรรถนะด้านเทคนิค 

4. สมรรถนะส่วนบุคคล (Individual  competency) หมายถึงความสามารถเฉพาะบุคคลท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย นาฬิกาปฏิบัติงานเดียวกันผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นจะต้องมีความสามารถท่ีเหมือนกันอาจจะ
แตกต่างไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล42 

ศุภชัย เยาวะประภาษ ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะท่ีทุกคนในองค์กรจะต้องมีเพื่อทำให้

องค์กรสามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน และ
โครงการต่างๆขององค์การ สมรรถนะหลักจะถูกเชื ่อมโยงเข้ากับสมรรถนะของวงการ ซึ่งแต่ละ
องค์การจะมีบุคลิกลักษณะที่เสมือนแก่น หรือเอกลักษณ์ขององค์การ เช่น มหาวิทยาลัยจะมี
สมรรถนะหลักคือการรักษาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการ ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะรักคือการ
ส่งเสริมและรักษาความยุติธรรม เป็นต้น สมรรถนะหลักขององค์การจะถูกถ่ายทอดไปสู่บุคลากร และ
กลายเป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในองค์การจำเป็นจะต้องมี  

2. สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่บุคคลท่ี
ทำงานในสายงานนั้นจะต้องมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก เช่น ในศาลยุติธรรม ฝ่ายกฎหมายจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะด้านทักษะในการตีความกฎหมาย ฝ่ายบัญชีจะต้องมี
สมรรถนะหลักด้านความรู้ของการบัญชีและมีทักษะในการทำบัญชี ฝ่ายการวางแผนต้องมีสมรรถนะ
หลักคือ สมรรถนะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และมีทักษะในการจัดทำแผน เป็นต้น43 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 

 
42 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, Career Development In Practice (กรุงเทพฯ: เอช อาร์เซ็นเตอร์, 

2547), ไม่ปรากฎเลขหน้า. 
43 ศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งที ่ท้าทาย 

(กรุงเทพฯ: จุดทอง, 2546), 49. 
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1. การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ เป็นการมุ ่งเน้นผลปฏิบัติงานเพื ่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารคำนึงถึงการปลูกฝังและตระหนักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มี
ความรับผิดชอบในทำงาน และให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงสุด 

2. การบริการที่ดี เป็นการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นทำให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และชื่นชมองค์กร การบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ 
เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ เป็นต้น การบริการจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ซึ่ง ผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้นำด้านบริการต่อผู้รับบริการ คือ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ การให้บริการที่ดีจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อ
ผู้บริหาร เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านการบริการเป็นอย่างมาก หรือเป็นหัวใจสำคัญใน
การกำหนดแนวทางการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเทคนิคการ
พัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

3. การพัฒนาตนเอง เป็นความจำเป็นในแง่การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ   (Career 
Development) แต่ละอาชีพต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษในด้านนั ้นๆ และต้องได้รับการ
ฝึกอบรมมาโดยตรงเท่านั้น การปฏิบัติงานในสายอาชีพจึงจำเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลท่ี
ปฏิบัติงานในอาชีพได้เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีตนปฏิบัติอยู่ การพัฒนาตนเองจึงเป็นส่ิงสำคัญ
ที่ขาดไม่ได้ การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษา ต้อง
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. การทำงานเป็นทีม เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน
เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าทำงานอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลท้ังสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย การทำงานเป็นทีมมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 
สมาชิกในทีมจะต้องมีจำนวนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มีการร่วมงานกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความร่วมมือในการทำงาน และมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยมีผู้นำทีมและสมาชิกของทีม ซึ่งต้องมีความเข้าใจในบทบาทของคนในการ
ทำงานรวมกันเป็นทีมโดยทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปด้วย ความไว้วางใจ ความอดทน 
ความมีเหตุมีผล ความถูกต้อง การบริหารจัดการ ความเต็มใจ การแนะนำ การยอมรับนับถือและ
ความเช่ือถือ ความรู้และความชำนาญ เชาว์ปัญญา ความเมตตากรุณา และความอ่อนน้อมถ่อมตน 

สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย 



  24 

1. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นการแยกแยะการกระทำและความรู้สึก
ผ่านกระบวนการทางความคิดอันนำไปสู่พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ ทักษะการคิด คือการ
ดึงเอาทักษะด้านความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากท่ีสุด และทักษะการคิด 
เป็นต้นทางของทักษะด้านคน โดยมีการจัดทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย การส่ือสาร การอธิบาย การสังเกต การตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ 
การตีความ การเช่ือมโยง การใช้เหตุผล การจำแนกความแตกต่าง การจัดลำดับ การเปรียบเทียบ การ
แปลความหมาย การขยายความ และการสรุปความ เป็นต้น และทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย
การนิยาม การผสมผสาน การสร้าง การปรับโครงสร้าง ปัญหาความเชื่อพื้นฐาน การวิเคราะห์ การ
จัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแบบแผน การทำนาย การต้ังสมมติฐาน การกำหนดเกณฑ์ 
ประยุกต์ การทดสอบ สมมติฐานและการพิสูจน์ เป็นต้น การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
คิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ ปรับเปล่ียนวิธีการทำงานให้ตามกำหนด จำเป็นต้องมีทักษะ
ทางความรู้ความคิด มีสติปัญญาและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้และการศึกษา 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น 

2. การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทำให้งานขององค์กรดำเนินต่อไป
และช่วยในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารสถานศึกษา การส่ือสารและการสร้าง
แรงจูงใจทำให้เกิดความหมาย ทำให้คุณคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทำให้มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ใน
กิจกรรมองค์กรหลายอย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างความ
เจริญและการพัฒนาองค์กรการควบคุมและประสานงาน ซึ่งลักษณะของกาของการสื่อสารและการ
สร้างแรงจูงใจในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือการใช้การสื่อสารและการสร้าง
แรงจูงใจติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ัง
ติดต่อส่ือสารกับองค์กรอื่นๆ ในฐานะท่ีเป็นระบบย่อยการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจเป็นเครื่องมือ
สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศ การทำงาน การควบคุมสั่งงานและการ
สร้างความพึงพอใจในฐานะท่ีเป็นระบบเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ
ในแง่ของพฤติกรรมทางการส่ือสารและจูงใจในเรื่องต่างๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่าง
จดหมาย การทำสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนท่ีทำงานร่วมกันและการโต้แย้ง เป็นต้น 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นการเพิ ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในทิศทางท่ี
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และเป็นเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บุคลากรได้นำความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื ่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้   คือ การให้การศึกษาและส่งเสริมให้



  25 

พัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น บทเรียนสําเร็จรูป การศึกษาทางไกล การจัดทำวารสารวิชาการ
ในสาขาอาชีพ  การศึกษาจากเอกสาร คู่มือการทำงาน ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในห้องฝึกอบรม นอกห้องฝึกอบรมและภายในองค์กรหรือส่งอบรมภายนอก
องค์กร โดยใช้รูปแบบที่ต่างกัน การพัฒนางานเป็นการฝึกอบรมในงานและเรียนรู้ในงานโดยวิธีการ
ต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรจะได้รับการ
พัฒนา 

4. การมีวิสัยทัศน์ คุณสมบัติของผู้บริหารท่ีสามารถมองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาซึ่ง
จะตองมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได้ และ
สามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที ่จะนำสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการนั้น วิสัยทัศน์เป็นภาพท่ี
ชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญา และความเชื่อที่สมาชิกของสถานศึกษาร่วมกัน
ยึดถือ วิสัยทัศน์ที่แท้จริงจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่สมาชิกมีส่วนช่วยกันผลักดันและสานฝัน อันเป็นผล
จากความสามารถในการคิดอ่านผสานเข้ากับประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมของสมาชิก และ
เป็นผลจากความสามารถในการคิดที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้องมี เพราะวิสัยทัศน์เป็นแผนกล
ยุทธ์ให้ทุกคนในสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์จะมีกระบวนการ
ของวิสัยทัศน์ครบทั้ง 3 มิติ คือ คิดได้ สื่อเป็น และโน้มนำให้มีการปฏิบัติล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนัก
รู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตาม มองให้ไกลกว่าความสนใจ
ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือสังคม ซึ่งผ่านกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ตาม
โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4 ประการคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล44 

แคปแลนและนอร์ต ัน (Kaplan and Norton) แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะเป็น 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
44 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที ่ 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน , 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,  2553), 2-9. 
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1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เหมาะสมต่องานที่องค์การกำหนด เช่น รู้เรื่อง
งานท่ีจะทำ รู้เรื่องลูกค้า เป็นต้น 

2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะที่สอดคล้องกับความรู้ เช่น ทักษะในการต่อรอง ทักษะใน
การให้คำปรึกษา และทักษะในการบริหารโครงการ เป็นต้น 

3. คุณค่า (Values) หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะพิเศษหรือพฤติกรรมที่สร้างผลงานที่โดด
เด่น งานบางอย่างต้องทำเป็นทีม บางอย่างต้องทำคนเดียว การสร้างคุณค่าให้กลมกลืนกับงานจึงเป็น
ส่ิงท่ีจำเป็น45 

ในทัศนะของโบยาซีส (Boyatzis) กล่าวว่ารูปแบบของสมรรถนะ หมายถึงองค์ประกอบท่ี 
สำคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ โดยปรากฏ
ในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผลักดันและนำไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุ้นท่ีเหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดข้ึนได้ท้ังในระดับท่ีมีสติและไม่มีสติ 

3. ภาพลักษณ์ (Self-image) คือความเข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจคำจำกัด
ความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการนับถือตนเอง 

4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัดฐานในสังคม
เป็นท่ียอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมท่ีตนอยู่ 

5. ทักษะ(Skill) คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องจนบรรลุ
เป้าหมายการทำงาน46 

เฮลริเกิล,แจ๊คสัน และสโลคัม (Hellrigle, Jackson and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะของ
ผู้บริหารไว้ 6 ประการดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (communication competency) หมายถึง ความสามารถ
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างผู ้บริหารกับผู ้อ ื ่นอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือ
ความสามารถทำให้ “ผู้รับสาร” หรือผู้ที ่กำลังสื่อสารอยู่ด้วย “เข้าใจ” ในสิ่งที่กำลัง “สื่อสาร” มี
ความสำคัญเพราะ “ผู ้บริหาร” ทำงานโดยอาศัยการทำงานของ “ผู ้อ ื ่น”  “การส่ือสาร” หรือ 

 
45 Robert S. Kaplan  and David P. Norton, Strategy Maps : Converting 

Intangible Assets Into Tangible Outcome (United States of America : Harvard Business 
School Publishing Corporation, 2004), 231-232. 

46 Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance, 229-
234. 
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communication ถือเป็น “รากฐาน” ที่สำคัญของ competency อื่นๆอีก 5 ตัวของผู้บริหาร ทั้งนี้
เพราะ“การสื่อสาร” เองผู้บริหารสัมฤทธิ์ผล เพราะผู้บริหารต้องสื่อสารให้ผู้อื ่นทราบและเข้าใจว่า  
“ต้องทำอะไร” และ“ทำอย่างไร” ซึ่งการสื่อสารหมายรวมถึงทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการ (Formal 
Communication) การสื่อสารไม่เป็นทางการ (Informal Communication) และการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) 

1.1 การสื ่อสารที ่ เป ็นทางการ (formal communication) หมายถึง การแสดงออกถึง
พฤติกรรม (behavioral indicator) เช่นแจ้งให้ผู้อื่นรับทราบเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้
สนทนา เพื่อให้ผู้สนทนทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา นำเสนอข้อมูลต่อสาธารณด้วย
รูปแบบท่ีจูงใจ การตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หรือสามารถเขียนได้ชัดเจนตรงประเด็นและ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรต้องการ เป็นต้น  

1.2 การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ (informal communication) หมายถึง พฤติกรรม ได้แก่ 
การสนับสนุนการสื่อสารแบบสองทางด้วยการการรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นการใส่ใจความรู้สึก
ของผู้อื่น และการสร้างสัมพันธภาพท่ีแนบแน่นกับผู้อื่น เป็นต้น 

1.3 การเจรจาต่อรอง (negotiation) หมายถึงการแสดงออกในความสามารถในการเป็น
ตัวแทนของทีมในการต่อรองให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ มีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาสามารถโน้มน้าวผู้บังคับบัญชาให้สามารถคล้อยตามได้ และสามารถปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเฉียบขาดและเป็นธรรม เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นสร้างปัญหา 

2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning and administration 
competency) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบุคคลว่างานหรือกิจกรรมอะไรที่จำเป็นต้อง
ทำ และสามารถกำหนดได้ว่างานหรือกิจกรรมเหล่านั้นจะกระทำให้สำเร็จได้ด้วยวิธีใด (how they 
can be done) ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง รวมทั้ง ต้องสามารถติดตามและตรวจสอบจนมั่นใจได้ว่า
งานหรือกิจกรรมเหล่านั้นได้กระทำจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ (competency) ในด้านนี้
ประกอบด้วย (competency) ย่อยท่ีจำเป็นอีก 4 ประการ คือ 

2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั ้งการแก้ปัญหา ( information gathering, 
analysis and problem solving) หมายถึงการตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา และหาแนวทาง ทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ความสามารถในการตัดสินใจได้
รวดเร็วและทันเวลา การกล้าเส่ียงอย่างมีเหตุผล และสามารถคาดการณ์ผลของความเส่ียงนั้น ๆได้ 

2.2 การวางแผนและบริหารโครงการ (planning and organizing projecs) หมายถึงการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดระยะเวลาใน
การทำโครงการ ได้แก่ ความสามารถวางแผนและจัดตารางการทำงาน เพื่อให้เป้าหมายขององค์กร
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสามารถของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ
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ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนด จัดหา และจัดระบบทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำงานได้
สำเร็จ 

2.3 การบริหารเวลา (time management) หมายถึง ความสามารถทำงานหลายๆอย่าง ได้
ดีในเวลาเดียวกัน ความสามารถควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ก็ตาม การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาท่ีจำกัด 

2.4 การบริหารการเง ินและงบประมาณ (budgeting and financial managements) 
หมายถึงการเข้าใจงบการเง ิน กระแสเงินสด รายงานทางการเงิน และรายงานผลประกอบการ
ประจำปี และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การเก็บข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องและ
สมบูรณ์ และการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคคลอื่นรวมทั้งสามารถบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณของบุคคลอื้นให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

3. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (teamwork competency) เป็นที ่ทราบกันดีว่า
ความสำเร็จของงานต่างๆ ในองค์กร ไม่สามารถเกิดขึ้น ได้จากการทำงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ดังนั้น การทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องท่ี
ทุกองค์กรให้ความสำคัญมากในปัจจุบ ัน ผู ้จ ัดการขององค์กรจึงจำเป็นต้องมี ( teamwork 
competency) หรือความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผู ้จัดการที่มี (competency) ด้านนี้จะ
สามารถปฏ ิบ ัต ิ ง านได ้อย ่ างตรง เป ้ าหมาย ซ ึ ่ ง  ( teamwork competency)ประกอบด ้วย 
(competency) ย่อย 3 ประการดังนี้ 

3.1 การสร้างทีมงาน (designing teams) ถือเป็นขั้นแรกของการทำงานท่ีเป็นโครงการต่างๆ 
(projects) และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือหัวหน้าทีม ( team leader) ท่ี
จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทีมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน คัดเลือกสมาชิกของทีมที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมมีความหลากหลายในเรื่องความรู้และเทคนิคต่างๆ กำหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของทีม ตลอดจนมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกแต่ละคนอย่าง
เหมาะสม 

3.2 การสร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีเกื้อกูลกัน (creating a supportive environment) 
ประกอบด้วย การส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่แสดงออกถึงการยอมรับ ยกย่องและให้รางวัลกับ
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยทีมในการกำหนดและจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมายของทีม และการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และครูผู้ฝึกสอนให้แก่สมาชิกในทีมด้วยความ
ต้ังใจและอดทน 
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3.3 การบริหารการเปล่ียนแปลงของทีมงาน (managing team dynamics) 
ประกอบด้วย การเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของทีม สามารถนำจุดแข็งของสมาชิกในทีมไปใช้

ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งในทีม สามารถนำประเด็นความขัดแย้งนั้นมาหาข้อสรุปท่ีดีร่วมกัน
อย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม แบ่งปันความดีความชอบให้แก่สมาชิกในทีม 

4. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (strategic action competency) เป็นความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ภารกิจโดยรวม (overall mission) และค่านิยม (values) ขององค์กร ซึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาต้อง
สามารถปฏิบัติ และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ และค่านิยมเหล่านั้น 
ซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้เรียกว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์ หรือ (strategic action competency) 
ท่ีหมายรวมถึงดังนี้ 

4.1 ความเข้าใจในธุรกิจ (understanding the organization) หมายถึง การมีความเข้าใจใน
ภารกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ และสามารถรับรู้การเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดโอกาส(opportunities) 
และอุปสรรค (threat) ที ่สำคัญได้อย่างรวดเร ็วทราบข้อมูลละความเคลื ่อนไหวของค ู ่แข่ ง 
(competitors) และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (strategic partners) ตลอดเวลาและความสามารถวิเคราะห์
แนวโน้มของธุรกิจและผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.2 ความเข้าใจในองค์กร (understanding the organization) หมายถึงความเข้าใจความ
ต้องการของ (steak holder) เข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ขององค์กรและ
เข้าใจถึงขีดความสามารถท่ีโดดเด่นขององค์กร 

4.3 การดำเนินกลยุทธ์ (taking strategic actions) ได้แก่การจัดลำดับความสำคัญงาน และ
ตัดสินใจให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) และเป้าหมายทางกลยุทธ์ (strategic goal) ขององค์กร 
การยอมรับกลยุทธ์ใหม่ๆและนำกลยุทธ์เหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติ และการกำหนดเป้าหมายในระดับ
ปฏิบัติการ (operation goal) ท่ีส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์หลักขององค์กร 

5. ความสามารถในการรับรู ้เร ื ่องระหว่างประเทศ (global awareness competency)
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้การทำธุรกิจขององค์การจำเป็นต้องใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ
จากต่างประเทศมากขึ้น เช่นการส่ังซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ฯลฯ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้น ผู้บริหารของ
องค์กรจำเป็นต้องมี (global awareness competency) เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวัตน์ (global awareness competency) ประกอบด้วยความสามารถ 2 ประการ 
คือ 

5.1 คว าม ร ู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ว ั ฒนธ ร ร มท ี ่ ห ล า ก ห ล าย  ( cultural knowledge and 
understanding) รับรู้แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ของ
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โลก รับรู้การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของสถานการณ์โลกที่มีต่อองค์กร รวมถึงความสามารถใช้
ภาษา (พูด อ่าน และเขียน) ได้มากกว่า 1 ภาษาอย่างคล่องแคล่ว 

5.2 ความเปิดกว ้างและความไวในการร ับรู ้ว ัฒนธรรมอื ่น (cultural openness and 
sensitivity) เข้าใจความแตกต่างด้านเช้ือชาติ วัฒนธรรม ของชนชาติท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร 
และพยายามเรียนรู้ความแตกต่างเหล่านี้โดยปราศจากอคติ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื ่นได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่านั้นได้อย่างกลมกลืน 

6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (self-management competency) 
ความสามารถในการควบคุมตนเองถือเป็นทักษะสำคัญที่จะละเลยมิได้สำหรับผู้ที ่ดำรง

ตำแหน่งผู้บริหาร ท้ังนี้เพราะบ่อยครั้งท่ีส่ิงท่ีคาดหวัง อาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ งานท่ีต้ังใจจะทำ
ให้เสร็จตามกำหนด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาช่ืนชมในผลงาน อาจได้รับการตำหนิ เพราะงานออกมาล่าช้า
และคุณภาพไม่ดีเพียงพอ และอื่นๆ อีกมากมาย ความกดดันเหล่านี้มักทำให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะโทษ
หรือกล่าวหาผู้อื่น หรือฝ่ายกอื่น ว่าเป็นต้นเหตุท่ีทำให้ถูกตำหนิ งานนั้นๆ ผิดพลาดหรือไม่เสร็จตามท่ี
กำหนด ผู้บริหารต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการดังนี้ 

6.1 ความซ ื ่อส ัตย ์และมีจร ิยธรรม ( intergrity and ethical conduct) ประกอบด้วย
พฤติกรรมการมีมาตรฐานส่วนตัวที่ชัดเจน ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม มีความกล้าท่ีจะยอมรับความผิดพลาดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน 

6.2 แรงขับส่วนตัวและการตั้งสติ (personal drive and resilence) พยายามตั้งเป้าหมาย
ในการทำงาน และมีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ทุ่มเทและ
ทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จ อดทนกับอุปสรรคและสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์เมื่อต้องประสบกับ
ความล้มเหลว 

6.3 การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (balancing work and life issues) 
สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง งานกับชีวิตส่วนตัว ด้วยการไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านใด
ด้านหนึ่งมากเกินไป ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนจนใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ในการลด
ความเครียดท่ีเกิดจากการทำงาน ต้ังเป้าหมายของตนเองท้ังด้าน ชีวิตการงาน และชีวิตส่วนตัว 

6.4 ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (self- awareness and develpoment) มี
เป้าหมายท้ัง ในด้าน ส่วนตัว และอาชีพ ท่ีชัดเจน ใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์ และพยายาม
ปรับปรุงแก้ไข จุดอ่อนของตนวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงานและชีวิต
ส่วนตัว47 

 
47 พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (มหาสารคาม : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 19 -23. 



  31 

 
เฮลริเกิล,แจ๊คสัน และสโลคัม (Hellrigle, Jackson and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะของ

ผู้บริหารไว้ 6 ประการดังนี้ 
1.1 ความสามารถใน การส่ือสาร (communication competency) หมายถึง ความสามารถ

ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู ้บริหารกับผู้อ ื ่นอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ความสามารถทำให้ “ผู้รับสาร” หรือผู้ที่กำลังส่ือสารอยู่ด้วย “เข้าใจ” ในสิ่งที่กำลัง “สื่อสาร” มี
ความสำคัญเพราะ “ผู ้บริหาร” ทำงานโดยอาศัยการทำงานของ “ผู ้อ ื ่น” “การสื ่อสาร” หรือ 
communication ถือเป็น “รากฐาน”ที่สำคัญของ competency อื่นๆ อีก 5 ตัวของผู้บริหารทั้งนี้
เพราะ“การสื่อสาร” เองผู้บริหารสัมฤทธิ์ผล เพราะผู้บริหารต้องสื่อสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจว่า 
“ต้องทำอะไร” และ “ทำอย่างไร” ซึ่งการสื่อสารหมายรวมถึงทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการ  (Formal 
Communication) การสื่อสารไม่เป็นทางการ (Informal Communication) และการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) 

1. การสื ่อสารที ่ เป ็นทางการ (formal communication) หมายถึง การแสดงออกถึง
พฤติกรรม (behavioral indicator) เช่น แจ้งให้ผู้อื่นรับทราบเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เขา เพื่อให้เขาทราบสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันตลอดเวลา นำเสนอข้อมูลต่อสาธารณด้วยรูปแบบท่ีจูง
ใจ การตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมหรือการเขียนได้ชัดเจน ตรงประเด็นและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรต้องการ เป็นต้น 

2. การสื ่อสารที ่ไม่เป็นทางการ ( informal communication) หมายถึง พฤติกรรมการ
สนับสนุนการส่ือสารแบบสองทาง ด้วยการการรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นการใส่ใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น และการสร้างสัมพันธภาพท่ีแนบแน่นกับผู้อื่น เป็นต้น 

3. การเจรจาต่อรอง (negotiation) หมายถึง การแสดงออกในความสามารถในการเป็น
ตัวแทนของทีมในการต่อรองให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีต้องการมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและสามารถโน้มน้าวผู้บังคับบัญชาให้สามารถคล้อยตามได้ และสามารถปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเฉียบขาดและเป็นธรรม เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นสร้างปัญหา 

1.2 ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning and administration 
competency) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบุคคลว่างานหรือกิจกรรมอะไรที่จำเป็นต้อง
ทำ และสามารถกำหนดได้ว่างานหรือกิจกรรมเหล่านั้นจะกระทำให้สำเร็จได้ด้วยวิธีใด (how they 
can be done) ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง รวมทั้งต้องสามารถติดตามและตรวจสอบจนมั่นใจได้ว่า
งานหรือกิจกรรมเหล่านั้นได้กระทำจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  (competency) ในด้านนี้
ประกอบด้วย (competency) ย่อยท่ีจำเป็นอีก 4 ประการ คือ 
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1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการแก้ปัญหา (information gathering, analysis 
and problem solving) หมายถึงการตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา และหาแนวทางทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้นความสามารถในการตัดสินใจได้รวดเร็วและ
ทันเวลา การกล้าเส่ียงอย่างมีเหตุผลและสามารถคาดการณ์ผลของความเส่ียงนั้นๆได้ 

2. การวางแผนและบริหารโครงการ (planning and organizing projecs) หมายถึงการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการกำหนดเป้าหมายวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดระยะเวลาในการ
ทำโครงการ ได้แก่ ความสามารถวางแผนและจัดตารางการทำงาน เพื่อให้เป้าหมายขององค์กร
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสามารถของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนด จัดหา และจัดระบบทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำงานได้
สำเร็จ 

3. การบริหารเวลา (time management) หมายถึง ความสามารถทำงานหลายๆอย่าง ได้ดี
ในเวลาเดียวกัน ความสามารถควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็
ตาม การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาท่ีจำกัด 

4. การบร ิหารการเง ินและงบประมาณ (budgeting and financial managements) 
หมายถึงการเข้าใจงบการเง ิน กระแสเงินสด รายงานทางการเงิน และรายงานผลประกอบการ
ประจำปี และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การเก็บข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องและ
สมบูรณ์ และการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคคลอื่น รวมทั้งสามารถบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

1.3 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (teamwork competency) เป็นที่ทราบกันดีว่า
ความสำเร็จของงานต่างๆในองค์กร ไม่สามารถเกิดข้ึนได้จากการทำงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
ลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ดังนั้นการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื ่องท่ี ทุก
องค์กรให้ความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้จัดการขององค์กรจึงจำเป็นต้องมี (teamwork competency) 
หรือความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผู้จัดการท่ีมี (competency) ด้านนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างตรงเป้าหมาย ซึ่ง (teamwork competency)ประกอบด้วย (competency) ย่อย 3 ประการ
ดังนี้ 

1. การสร้างทีมงาน (designing teams) ถือเป็นขั้นแรกของการทำงานที่เป็นโครงการต่างๆ 
(projects) และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือหัวหน้าทีม ( team leader) ท่ี
จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทีมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน คัดเลือกสมาชิกของทีมท่ี มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมมีความหลากหลายในเรื่องความรู้และเทคนิคต่างๆ กำหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของทีม ตลอดจนมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกแต่ละคนอย่าง
เหมาะสม 
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2. การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เกื้อกูลกัน (creating a supportive environment) 
ประกอบด้วย การส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่แสดงออกถึงการยอมรับ ยกย่อง และให้รางวัลกับ
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยทีมในการกำหนดและจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมายของทีม และการเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และครูผู้ฝึกสอนให้แก่สมาชิกในทีมอย่างตั้งใจ
และอดทน 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (managing team dynamics) ประกอบด้วย 
การเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของทีม สามารถนำจุดแข็งของสมาชิกในทีมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อ
เกิดข้อขัดแย้งในทีม สามารถนำประเด็นความขัดแย้งนั้นมาหาข้อสรุปที่ดีร่วมกันอย่างมีเหตุผลเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีม แบ่งปันความดีความชอบให้แก่สมาชิกในทีม 

1.4 ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (strategic action competency) เป็นความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ภารกิจโดยรวม (overall mission) และค่านิยม (values) ขององค์กร ซึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาต้อง
สามารถปฏิบัติ และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ และค่านิยมเหล่านั้น
ซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้เรียกว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์ หรือ (strategic action competency) 
ท่ีหมายรวมถึงดังนี้ 

1. ความเข้าใจในธุรกิจ (understanding the organization) หมายถึงการมีความเข้าใจใน
ภารกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ และสามารถรับรู้การเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดโอกาส (opportunities) 
และอุปสรรค (threat) ที ่สำคัญได้อย่างรวดเร ็วทราบข้อมูลละความเคลื ่อนไหวของคู ่แข่ง 
(competitors) และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (strategic partners) ตลอดเวลาและความสามารถวิเคราะห์
แนวโน้มของธุรกิจและผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ความเข้าใจในองค์กร (understanding the organization) หมายถึงความเข้าใจความ
ต้องการ (steak holder) เข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ขององค์กร และ
เข้าใจถึงขีดความสามารถท่ีโดดเด่นขององค์กร 

3. การดำเนินกลยุทธ์ (taking strategic actions) ได้แก่การจัดลำดับความสำคัญงาน และ
ตัดสินใจให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) และเป้าหมายทางกลยุทธ์ (strategic goal) ขององค์กร 
การยอมรับกลยุทธ์ใหม่ๆและนำกลยุทธ์เหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติ และการกำหนดเป้าหมายในระดับ
ปฏิบัติการ (operation goal) ท่ีส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์หลักขององค์กร 

1.5 ความสามารถในการรับรู ้เรื ่องระหว่างประเทศ (global awareness competency) 
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้การทำธุรกิจขององค์การจำเป็นต้องใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ
จากต่างประเทศมากขึ้น เช่น การสั่งซื้อ นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ฯลฯ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรจำเป็นต้องมี (global awareness competency) เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัว
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ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ (global awareness competency) ประกอบด้วยความสามารถ 
2 ประการ คือ 

1. ความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (cultural knowledge and understanding) 
รับรู้แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ของโลก รับรู้ผลกระทบ
ของสถานการณ์โลกที่มีต่อองค์กร รวมถึงความสามารถใช้ภาษา (พูด อ่าน และเขียน) ได้มากกว่า 1 
ภาษาอย่างคล่องแคล่ว 

2. ความเปิดกว ้างและความไวในการร ับร ู ้ ว ัฒนธรรมอื ่น (cultural openness and 
sensitivity) เข้าใจ ความแตกต่างด้านเช้ือชาติ วัฒนธรรม ของต่างชาติท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร 
และพยายามเรียนรู้ความแตกต่างเหล่านี้โดยปราศจากอคติ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื ่นได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่านั้น ได้อย่างกลมกลืน 

1.6 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (self-management competency) ความสามารถ
ในการควบคุมตนเองถือเป็นทักษะสำคัญท่ีจะละเลยมิได้สำหรับผู้ท่ีดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ท้ังนี้เพราะ
บ่อยครั้งที่สิ่งที่คาดหวัง อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ งานที่ตั้งใจจะทำให้เสร็จตามกำหนด เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาช่ืนชมในผลงาน อาจได้รับการตำหนิ เพราะงานออกมาล่าช้าและคุณภาพไม่ดีเพียงพอ 
และอื่นๆ อีกมากมาย ความกดดันเหล่านี้มักทำให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะกล่าวหาหรือโทษผู้อื่นหรือฝ่าย 
แผนกอื่น ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ถูกตำหนิ งานนั้นๆ ผิดพลาดหรือไม่เสร็จตามที่กำหนด ผู้บริหารต้อง
ฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการดังนี้คือ  

1. ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (intergrity and ethical conduct) ประกอบด้วยพฤติกรรม 
การมีมาตรฐานส่วนตัวท่ีชัดเจน ท่ีสามารถใช้เป็นเกณฑ์ ในการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
มีความ กล้าท่ีจะยอมรับความผิดพลาด และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน 

2. แรงขับส่วนตัวและการตั้งสติ (personal drive and resilence) พยายามตั้งเป้าหมายใน
การทำงาน และมีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทุ่มเทและทำงาน
หนักเพื่อให้งานสำเร็จ อดทนกับอุปสรรค และสามารถพลิกฟื้น สถานการณ์เมื่อต้องประสบกับความ
ล้มเหลว 

3. การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (balancing work and life issues) 
สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง งาน กับชีวิตส่วนตัว ด้วยการไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านใด
ด้านหนึ่งมากเกินไป ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนจนใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ในการลด
ความเครียดท่ีเกิดจากการทำงาน ต้ังเป้าหมายของตนเองท้ังด้านชีวิต การงาน และชีวิตส่วนตัว 

4. ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (self- awareness and develpoment) มี
เป้าหมายท้ังในด้าน ส่วนตัว และอาชีพ ท่ีชัดเจน ใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์ และพยายาม
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ปรับปรุงแก้ไข จุดอ่อนของตนวิเคราะห์และสรุปบทเรียน จากประสบการณ์การทำงานและชีวิต
ส่วนตัว48 

 
สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้นำเสนอให้เห็นภาพของสมรรถนะ

โดยแบ่งสมรรถนะเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ 6 สมรรถนะ ดังนี้ 
สมรรถนะกลุ่มที่ 1 การกระทำและผลสัมฤทธิ์ (Achievement and Action) ประกอบด้วย

สมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การเอาใจใส่ต่อระเบียบ คุณภาพ และความถูกต้อง 
3. ความคิดริเริ่ม 
4. การแสวงหาข่าวสาร 
สมรรถนะกลุ่มที่ 2 การบริการคนอื่นและการช่วยเหลือ (Helping and Human service)

ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ความเข้าใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2. การมุ่งสู่การบริการลูกค้า 
สมรรถนะกลุ่มท่ี 3 การใช้อิทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) ) ประกอบด้วย

สมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การใช้อิทธิพลและผลกระทบ 
2. การตระหนักถึงองค์การ 
3. การสร้างสัมพันธภาพ 
สมรรถนะกลุ่มท่ี 4 การบริหารจัดการ (Managerial) ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆดังต่อไปนี้ 
1. การมุ่งมั่นพัฒนาคนอื่นๆ 
2. การช้ีนำในการใช้อำนาจท่ีมีอยู่และยืนยัน 
3. การให้ความร่วมมือและการทำงานเป็นกลุ่ม 
4. ภาวการณ์เป็นผู้นำกลุ่ม 
 
 
 

 
48 เฮลริเกิล,แจ๊คสัน และสโลคัม, อ้างถึงใน พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, การพัฒนาสมรรถนะ

ทางการบริหาร (มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 19 -23. 



  36 

สมรรถนะกลุ่มท่ี 5 การรู้คิด (Cognitive) ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ 
2. การคิดรวบยอด 
3. ความชำนาญในทางการบริหารจัดการ/วิชาชีพ/เทคนิค 
สมรรถนะกลุ่มท่ี 6 ประสิทธิผลส่วนตน (Personal effectiveness) ประกอบด้วยสมรรถนะ 
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การควบคุมตนเอง 
2. ความมั่นใจในตนเอง 
3. ความยืดหยุ่น 
4. ความมุ่งมั่นต่อองค์การ49 

 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะ 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทำงาน (Competency) เกิดขึ้นในช่วง
ต้นของศตวรรษท่ี 1970 โดยนักวิชาการช่ือ แมคเคลล์แลนด์ (David McClelland) ซึ่งได้ทำการศึกษา
วิจัยว่าทำไมบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน แมคเคลล์แลนด์จึง
ทำการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานพอใช้ 
แล้วจึงศึกษาว่าบุคลกรทั้ง 2 กลุ่มมีผลการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีจะมีส่ิงหนึ่งท่ีเรียกว่าสมรรถนะ (Competency) และในปี ค.ศ. 1973 

แมคเคลล์แลนด์ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “สมรรถนะสำคัญกว่าความฉลาดของบุคคล”(Testing 
for Competency rather than Intelligence) ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดเรื ่องสมรรถนะท่ี
สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือนกับ ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg)50  ดังภาพท่ี 3 
 
 

 
49 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer ,Competency at work: Models 

forSuperior Performance, อ้างถึงในศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารบุคคลภาครัฐไทย :กระแส
ใหม่และส่ิงท้าทาย (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จำกัด, 2548), 47-48. 

50 อธิพงศ์ ฤทธิชัย, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213. 
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ภาพท่ี 3 โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg model) ตามแนวคิดของแมคเคลล์แลนด์ (McClelland) 
ที่มา : David McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence” American 
Psychologist,11 (December 1973): 57-83. 

จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงให้เห็นคุณลักษณะของบุคคลเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งท่ีลอยอยู่ในน้ำ 
โดยมีส่วนหนึ่งที่มีเพียงส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ำซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ง่ายได้แก่ ความรู้สาขา
ต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ(Skill) ได้แก่ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ
พิเศษด้านต่างๆ สำหรับส่วนของภูเขาน้ำแข็งท่ีจมอยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกว่า เป็นส่วนท่ี
ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า 
ได้แก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self-image) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motives) ส่วนที่อยู่เหนือน้ำเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์
กับเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการท่ีบุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้
นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น  จึงจำเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึก 
คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมอย่าง
เหมาะสมด้วย จึงจะทำให้บุคคลกลายเป็นผู้ท่ีมีผลงานโดดเด่นได้  
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เมื ่อรวมส่วนของน้ำแข็งที ่อย ู ่เหนือน ้ำก ับใต้น้ำเข ้าด้วยกันทำให้พบว่าสมรรถนะจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือเจตคติ 
(Attribute) ซึ่งโดยนัยนี้ จึงสามารถจัดแบ่งสมรรถนะได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึงความรู้ หรือทักษะพื้นฐาน
ท่ีจำเป็นของบุคคลท่ีต้องมี เพื่อให้สามารถท่ีจะทำงานท่ีสูงกว่าหรือซับซ้อนกว่าได้  

2) สมรรถนะที่ทำให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึงปัจจยัท่ี
ทำให้บุคคลมีผลการทำงานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไป จึงทำให้เกิดความสำเร็จท่ี
แตกต่างกัน องค์ประกอบของสมรรถนะตามที่แมคเคลล์แลนด์ (McClelland) องค์ประกอบของ
สมรรถนะมี 5 ส่วน คือ 

1. ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะในเรื่องท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระสำคัญ เช่น 
ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 

2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะท่ีเกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-image) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 

4. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ีน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ 
หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ ่งทำให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสำเร็จ เป็นต้น51 

สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้ขยายความหมายของสมรรถนะว่า
เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของแต่ละบุคคล (underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
จากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (criterion reference) และการปฏิบัติงานที่ได้ผลงานสูงกว่า
มาตรฐาน (superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 
51 David McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence” 

American Psychologist, 11 (December 1973): 57-83. 
 



  39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 
ท่ีมา : Spencer, M. and Spencer, M. S., Competence at work : Models for Superiors 
Performance. (New York : John Wiley & Son, 1993), 11. 

จากแผนภูมิท่ี 4 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1. แรงจูงใจ (motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับในการ
กำหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเป้าหมาย
หรือการถอยออกไปจากส่ิงต่างๆ เหล่านั้น 

2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ 

3. แนวคิดของตนเอง (self concept) เป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวกับทัศนคติ (attitude) ค่านิยม 
(value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที ่มีต่อตนเอง (self image) ซึ ่งจะเป็นแรงจูงใจที ่ทำให้เกิด
พฤติกรรมและทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะส้ันๆ ได้ 

4. ความรู้ (knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครอบครองอยู่ 
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5. ทักษะ (skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ  การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้กำหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้  

คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถนำมาจัดกลุ ่มภายใต้เกณฑ์ของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตเห็นได้ง่ายจำนวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สมรรถนะที่สังเกตได้หรือเห็นได้ (visible) ได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ซึ่ง
เป็นสมรรถนะท่ีมีโอกาสพัฒนาได้โดยง่าย 

2. สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (hidden) ได้แก่ แรงจูงใจ (motive) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ียากต่อการวัดและพัฒนา  

นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกว่า แนวคิดของตนเอง (self concept) ได้แก่ ทัศนคติ และ
ค่านิยม ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีปรับเปล่ียนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานและสามารถทำได้ด้วยการฝึกอบรม 
การใช้หลักจิตวิทยา หรือการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากและ
ต้องใช้เวลา  

สำหรับการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทรรศนะท่ีแตกต่าง
กันออกไป โดย ณรงค์วิทย ์แสนทอง ได้ทำการแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมท่ีจะช่วยสนับสนุนให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 

2. สมรรถนะตามสายงาน (job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นๆ สามารถสร้างผลงาน
ในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 

3. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถใน
การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น สามารถอาศัยอยู่กับแมงป่องหรืออสรพิษได้เป็นต้น 
ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคล52 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง ความสามารถ หรือศักยภาพ ซึ่งเป็น
ตัวกำหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เป็นการตอบคำถามว่า “ทำอย่างไรท่ีจะทำให้งาน
ที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จ (How)” มากกว่าการตอบคำถามว่า “อะไรเป็นสิ่งที่หัวหน้างาน

 
52 ณรงค์วิทย์ แสนทอง, มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์เซ็น

เตอร์, 2547), 25. 
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คาดหวังหรือต้องการ (What)” ทั้งนี้การกำหนดความสามารถหรือสมรรถนะนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 
มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ 

ความรู้ (knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาท้ังในสถาบันการศึกษา 
สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับจากการสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ท้ังในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ 

ทักษะ (skills) หมายถึง สิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ
ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ท้ังนี้ทักษะถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ 

1) ทักษะด้านการบริหาร/การจัดงาน (management skills) หมายถึง ทักษะในการบริหาร
ควบคุม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
ทักษะในการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะแสดงออกถึงการจัดระบบความคิดเพื่อมองไป
ท่ีเป้าหมายในอนาคตว่าอย่างจะทำ หรือมีความต้องการอะไรในอนาคต 

2) ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน ( technical skills) หมายถึง ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
ตามสายงานหรือกลุ่มงานท่ีแตกต่างกันไป เช่น งานจัดซื้อจะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ท่ีแตกต่างกันไปจากงานผลิต ดังนั้นทักษะท่ีต้องการของคนท่ีทำงานด้านจัดซื้อนั้น จะต้องแตกต่างไป
จากงานผลิตเช่นเดียวกัน 

คุณลักษณะส่วนบุคคล (attributes) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก เจตคติ แรงจูงใจ ความ
ต้องการส่วนบุคคล พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นส่ิงท่ีติดตัวมาและไม่ค่อยจะเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป  

อาจสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (core 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์การจำเป็นต้องมี ทั้งนี ้เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิ ความรอบรู้เกี่ยวกับองค์การ ความซื่อสัตย์ความใฝ่รู้ 
และความรับผิดชอบ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือสมรรถนะตามสายงาน (functional competency) 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้งานสำเร็จและได้ผลลัพธ์
ตามท่ีต้องการ53  
 
 
 
 

 
53 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, Competency Dictionary, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2549), 22 
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง

ประกอบด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึงการมุ่งเน้นผลปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ ผู้บริหารคำนึงถึงการปลูกฝังและตระหนักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มี
ความรับผิดชอบในทำงาน และให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงสุด 

2. การบริการที่ดี หมายถึงการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นทำ
ให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และช่ืนชมองค์กร การบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ 
เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ เป็นต้น การบริการจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ซึ่ง ผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้นำด้านบริการต่อผู้รับบริการ คือ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ การให้บริการที่ดีจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อ
ผู้บริหาร เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านการบริการเป็นอย่างมาก หรือเป็นหัวใจสำคัญใน
การกำหนดแนวทางการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเทคนิคการ
พัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  

3. การพัฒนาตนเอง หมายถึงความจำเป็นในแง่การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
(Career Development) แต่ละอาชีพต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษในด้านนั้นๆ และต้องได้รับ
การฝึกอบรมมาโดยตรงเท่านั้น การปฏิบัติงานในสายอาชีพจึงจำเป็นต้องมีทางท่ีเปิดกว้างให้บุคคลท่ี
ปฏิบัติงานในอาชีพได้เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีตนปฏิบัติอยู่ การพัฒนาตนเองจึงเป็นส่ิงสำคัญ
ที่ขาดไม่ได้ การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษา ต้อง
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

4. การทำงานเป็นทีม หมายถึงกระบวนการขั้นพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าทำงานอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย การทำงานเป็นทีมมีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจำนวนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มีการร่วมงานกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน มี
ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสาร มีการพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยมีผู้นำทีมและสมาชิกของทีม ซึ่งต้องมีความเข้าใจในบทบาทของคนในการ
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ทำงานรวมกันเป็นทีมโดยทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปด้วย ความไว้วางใจ ความอดทน 
ความมีเหตุมีผล ความถูกต้อง การบริหารจัดการ ความเต็มใจ การแนะนำ การยอมรับนับถือและ
ความเช่ือถือ ความรู้และความชำนาญ เชาว์ปัญญา ความเมตตากรุณา และความอ่อนน้อมถ่อมตน  

สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย 
1. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึงการแยกแยะการกระทำและความรู้สึกผ่าน

กระบวนการทางความคิดอันนำไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทักษะการคิด คือการดึง
เอาทักษะด้านความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิด 
เป็นต้นทางของทักษะด้านคน โดยมีการจัดทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย การส่ือสาร การอธิบาย การสังเกต การตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ 
การตีความ การเช่ือมโยง การใช้เหตุผล การจำแนกความแตกต่าง การจัดลำดับ การเปรียบเทียบ การ
แปลความหมาย การขยายความ และการสรุปความ เป็นต้น และทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย
การนิยาม การผสมผสาน การสร้าง การปรับโครงสร้าง ปัญหาความเชื่อพื้นฐาน การวิเคราะห์ การ
จัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแบบแผน การทำนาย การตั้งสมมติฐาน การกำหนดเกณฑ์ 
ประยุกต์ การทดสอบ สมมติฐานและการพิสูจน์ เป็นต้น การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
คิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ ปรับเปล่ียนวิธีการทำงานให้ตามกำหนด จำเป็นต้องมีทักษะ
ทางความรู้ความคิด มีสติปัญญาและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้และการศึกษา 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น 

2. การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ หมายถึงกลยุทธ์ที่สำคัญทำให้งานขององค์กรดำเนิน
ต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารสถานศึกษา การส่ือสารและการ
สร้างแรงจูงใจทำให้เกิดความหมาย ทำให้คุณคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทำให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถ
นำไปใช้ในกิจกรรมองค์กรหลายอย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
สร้างความเจริญและการพัฒนาองค์กรการควบคุมและประสานงาน ซึ่งลักษณะของกาของการส่ือสาร
และการสร้างแรงจูงใจในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือการใช้การสื่อสารและการ
สร้างแรงจูงใจติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ ในฐานะที่เป็นระบบย่อยการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจเป็น
เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศ การทำงาน การควบคุมส่ังงาน
และการสร้างความพึงพอใจในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาการสื่อสารและการสรา้ง
แรงจูงใจในแง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารและจูงใจในเรื่องต่างๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียน
คู่มือ การร่างจดหมาย การทำสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนท่ีทำงานร่วมกันและการโต้แย้ง เป็นต้น 
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3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึงการเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในทิศทางท่ี
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และเป็นเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บุคลากรได้นำความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื ่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้   คือ การให้การศึกษาและส่งเสริมให้
พัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น บทเรียนสําเร็จรูป การศึกษาทางไกล การจัดทำวารสารวิชาการ
ในสาขาอาชีพ  การศึกษาจากเอกสาร คู่มือการทำงาน ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในห้องฝึกอบรม นอกห้องฝึกอบรมและภายในองค์กรหรือส่งอบรมภายนอก
องค์กร โดยใช้รูปแบบที่ต่างกัน การพัฒนางานเป็นการฝึกอบรมในงานและเรียนรู้ในงานโดยวิธีการ
ต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรจะได้รับการ
พัฒนา 

4. การมีวิสัยทัศน์ หมายถึงคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตของ
สถานศึกษาซึ่งจะตองมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีมีความ
เป็นไปได้ และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนำสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการนั้น วิสัยทัศน์
เป็นภาพท่ีชัดเจนท่ีสะท้อนให้เห็นเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญา และความเช่ือท่ีสมาชิกของสถานศึกษา
ร่วมกันยึดถือ วิสัยทัศน์ที่แท้จริงจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่สมาชิกมีส่วนช่วยกันผลักดันและสานฝัน อัน
เป็นผลจากความสามารถในการคิดอ่านผสานเข้ากับประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมของสมาชิก 
และเป็นผลจากความสามารถในการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้องมี เพราะวิสัยทัศน์เป็นแผนกล
ยุทธ์ให้ทุกคนในสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์จะมีกระบวนการ
ของวิสัยทัศน์ครบทั้ง 3 มิติ คือ คิดได้ สื่อเป็น และโน้มนำให้มีการปฏิบัติล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึงกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม 
โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนัก
รู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตาม มองให้ไกลกว่าความสนใจ
ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือสังคม ซึ่งผ่านกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ตาม
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โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4 ประการคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล54 

ไอท์เคน (Aitken) ร่วมกับสำนักงานดิเอ็ดดูเคชั่น รีวิว (The Education Review Office)
ประเทศนิวซีแลนด์ สรุปสมรรถนะท่ีสำคัญท่ีต้องการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 19 
รายการ ซึ่งจำแนกได้ 5 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 1) สติปัญญา (Intellectual) 2) การบริหารจัดการ
ผลลัพธ์ (Results Orientation) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 4) 
การปรับตัว (Adaptability) 5) ความเป็นมืออาชีพ (Professional/Technical) ทั ้ง 5 ประเภทมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. สติปัญญา (Intellectual) สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และระบุ
กรณีปัญหาเกี่ยวกับสังคมการศึกษา การเมือง เข้าใจความต้องการของผู้อื่น รู้นโยบายของสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานสามารถจัดการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายวัฒนธรรม สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ใน
การบริหารสถานศึกษา ตัดสินใจโดยใช้ท้ังวิจารณญาณและเหตุผล และสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการ
บริหาร ได้แก่ 1) การรับรู้ในความสำคัญของสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย รับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ที่เกี ่ยวข้อง และรับรู ้เกี ่ยวกับวัฒนธรรม 2) คิดในเชิงกลยุทธ์ 3) มุ่งประเด็นสู่ผู ้บริหารธุรกิจ 4) 
รวบรวมปรับปรุงและจัดข้อมูล 5) คิดอย่างมีเหตุผล 6) พิจารณาด้วยเหตุและตัดสินใจ 7) การวางแผน
และการจัดระบบงาน 

2. การบริหารจัดการผลลัพธ์ (Results Orientation) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
วางแผนและจัดระบบงานให้ปฏิบัติงานให้เกิดผลจริงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศกึษา 
และสามารถประเมินได้ตามแผน ได้แก่ กระบวนการจัดการให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) หมายถึง ความสามารถใน
การสื่อความหมายให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้ตรงตามที่ต้องการสื่อความหมายนั้น สามารถสร้างและดำรง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ และปฏิบัติตามบทบาทผู้นำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา และสามารถจัดการความขัดแย้งให้เป็นความ
สร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การสื่อสารทางการพูดและทางการเรียน 2) การสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 3) ภาวะผู้นำ 4) เกี่ยวกับลูกค้า 5) การเป็นแบบอย่างและการให้สนับสนุน 6) การ
จัดการความขัดแย้ง 

4. การปรับตัว (Adaptability) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถเผชิญกับสถานการณ์ความกดดันและมีความ

 
54 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน, 2-9. 
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อดทนต่อการฝืนความรู้สึกและความต้องการของตนเอง แสดงความเชื่อมั่นในตนเองและอ่อนน้อม
ถ่อมตนในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ได้แก่ 1) ความสามารถในการปรับตน 2) ความยืดหยุ่น 

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพปัจจุบันท่ี
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
สามารถสร้างวิสัยทัศน์โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสามารถส่งเสริมและจัดการเปล่ียนแปลง
และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยใช้การประชาสัมพันธ์ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2) ความมีวิสัยทัศน์และการแสดงวิสัยทัศน์ 3) การ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดการด้านการเงิน การจัดการสินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดการ
บุคลากร การจัดการเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดการศึกษา การจัดการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับปรุงการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและการจัดการประชาสัมพันธ์55  

แนวคิดของเฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) 
เฮลรีเกล, แจ็คสัน และสโลคัม (Hellriegel, Jackson, and Slocum) ได้สรุปสมรรถนะ

ผู้บริหารไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
1. สมรรถนะในการสื่อสาร (communication competency) เป็นความสามารถในการ

ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการส่ือสาร
ด้านการพูดและตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การเขียนได้ชัดเจน ตรงประเด็นและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ตามที่องค์การต้องการ ด้วยการรับฟังและการแสดงออกของท่าทางที่สื่อความหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีการจัดประชุมและ
นำเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้ส่ือและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

2. สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (planning and administration 
competency) เป็นความสามารถของผู้บริหารในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั ้งการ
แก้ปัญหา นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
โดยมีการวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และมอบหมายความ
รับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เกี ่ยวข้อง สามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหารการเงินและงบประมาณ  
รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้และภายในเวลาท่ี
กำหนด 

 
55 Jame E. Aitken, Core Competencies for School Principal. Available from 

http/www.ero.govt.nz/Publications.htm. 
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3. สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (teamwork competency) เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีจะต้องกำหนด
เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมอบหมายงานให้แก่สมาชิกแต่ละคน
อย่างเหมาะสม สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีเกื้อกูลกัน เกิดแรงจูงใจให้ร่วมกันทำงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกของทีมได้ 

4. สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (strategic action competency) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารในการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การและปรับโครงสร้างของการทำงานให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความเข้าใจในภารกิจขององค์การอย่างถ่องแท้  โดยมีการ
กำหนดแผนปฏิบัติการโดยใช้หลักการบริหารโครงการ การควบคุมติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์
ให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ให้เป็นรูปธรรม 

5. สมรรถนะในการตระหนักรับรู ้โลกาภิวัตน์ (global awareness competency) เป็น
ความสามารถของผู้บริหารในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ องค์การจำเป็นต้องใช้
บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ จากต่างประเทศมากขึ้น สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ของโลกและ
ผลกระทบต่อโลกที ่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีความรู ้และความเข้าใจวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่านั ้นได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันกระแส       
โลกาภิวัตน์ 

6. สมรรถนะในการบริหารตนเอง (self-management competency) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารในการรู้จักตัวตนของตนเอง มีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นทุ่มเทและทำงานหนักเพื ่อให้งานสำเร็จ อดทนกับอุปสรรค และสามารถพลิกฟื้น
สถานการณ์เมื่อต้องประสบกับความล้มเหลว สามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว รู้
บทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อองค์การ ต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง56 

ไลท์วูด (Leithwood) ตรวจสอบทักษะและความรู้ท่ีต้องการในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ผู้จัดการศึกษา และพบว่ามี 2 แนวความคิดที่สำคัญ ในอเมริกาเหนือคือ นโยบายและการปฏิบัติซึ่ง
เน ้นเก ี ่ยวกับ การปฏิบัต ิตามบทบาทหน้าที ่  และระบบรับร ู ้การตัดสินใจและการให้เหตุผล 
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเพื ่อการบริหารการศึกษา (The National Policy Board for 
Educational Administration) ได้กำหนดลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้ทักษะที่จำเป็นในการจัด
การศึกษา ออกเป็น 21 รายการ และจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 
56 Hellriegel, Jackson, and Slocum, Management : A Competency-Based 

Approach, 6-26. 
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1. ลักษณะสำคัญท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ 2) การรวบรวม
ข้อมูล 3) การวิเคราะห์ปัญหา 4) การพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล 5) การดูแลองค์การ 6) การ
ดำเนินงานตามภาระหน้าท่ี 7) การมอบหมายงาน 

2. ลักษณะสำคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดรายการ ได้แก่ 1) จัดสภาพแวดล้อมการสอนและการเรียน 
2) ออกแบบหลักสูตร 3) การพัฒนาและการแนะแนวทางให้แก่นักเรียน 4) การพัฒนาคณะทำงาน 5) 
การวัดและประเมินผล 6) การจัดสรรทรัพยากร 

3. ลักษณะสำคัญท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ 1) การจูงใจบุคลากรทำงาน 2) 
การไวต่อความรู้สึกระหว่างบุคคล 3) การแสดงออกโดยคำพูดและท่าทาง 4) การแสดงออกโดยการ
เขียน 

4. ลักษณะสำคัญที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) ปรัชญา ค่านิยมด้านวัฒนธรรม 2) 
กฎหมายและการนำกฎระเบียบมาใช้ 3) นโยบายและการโน้มน้าวทางการเมือง 4) การประชาสัมพันธ์ 
คณะที ่ปร ึกษาของหัวหน้าสำนักงานของร ัฐ (The Council of Chief State Officers) กำหนด
มาตรฐานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสำเร็จให้แก่นักเรียนดังนี้ 1)การ
อำนวยความสะดวกในการพัฒนา การเช่ือมโยงความรู้สึกของกลุ่ม และหน้าท่ีในการนำวิสัยทัศน์ของ
การเรียนรู้เพื ่อชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้การสนับสนุน 2) การสนับสนุนการรักษา
วัฒนธรรมของโรงเรียน รายการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาคณะทำงานให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพยั่งยืน 3) การควบคุมเรื่องการบริหารองค์การการปฏิบัติการ การจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดความปลอดภัยและจัดสภาพการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิผล 4) การร่วมมือกับ
ครอบครัวและสมาชิกของชุมชน การตอบสนองความต้องการและความสนใจของชุมชนและการใช้
ทรัพยากรในชุมชนอย่างเสมอภาค ยุติธรรม ในแนวทางของจริยธรรมการเข้าใจ ตอบสนองแนวโน้ม
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม57 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักเลขาธิการคุรุสภา มีแนวคิดดังนี้ 
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

1.1 สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 

1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการศึกษา 
1.3 สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึกษา 

 
57 Kenneth A. Leithwood, Quoted in Michael Thurow and other, Supporting 

Education Management in Europe and North America (n.p., 1997), 75-79. 
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1.4 สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริการ และกำหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เหมาะสม 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
2.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายการศึกษา 
2.2 สามารถกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนิน 
2.3 สามรถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการศึกษาสังคม 

และส่ิงแวดล้อม 
2.4 สามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
2.5 สามารถ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน 

3. การบริหารด้านวิชาการ 
3.1 สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ 
3.2 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
3.4 สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

4. การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 
4.1 สามารถจัดระบบงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
4.3 สามารถวางระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.4 สามารถพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

5. การบริหารบุคคล 
5.1 สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลเข้ามาปฏิบัติงาน 
5.2 สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
5.3 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.4 สามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
5.5 สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

6. การบริหารกิจการนักเรียน 
6.1 สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
6.2 สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน 
6.3 สามารส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
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6.4 สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1 สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
7.2 สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
7.3 สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรับรองการประเมิน

ภายนอก 
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสามสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

8.2 สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
8.3 สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

9. การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
9.1 สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
9.2 สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน 
9.3 สามารถใช้ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ 
9.4 สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการ

เข้าไปช่วยเหลือชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
9.5 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 

10. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
10.1 เป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
10.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
10.3 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมดำเนินงาน58 

 ดังนั้นสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงจำเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก
หากผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการทำงานที่ดีก็สามารถบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้ สมรรถนะที ่สำคัญสำหรับผู ้บริหารได้แก่ ความรู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ ความเป็นมืออาชีพรายการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจำเป็นจะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสูงกว่ามาตรฐาน 

 
58 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, 27 - 31. 
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นิสดารก์ เวชยานนท์ กล่าวว่าประโยชน์ที ่เห็นได้ชัดเจนเมื ่อนำเอาแนวคิดสมรรถนะ 
(Competency) ในการบริหารคน คือ 

1. ช่วยปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากร 
2. ช่วยปรับปรุงกระบวนการประเมินศักยภาพของบุคลากร 
3. ช่วยพัฒนากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
4. ช่วยปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5. ช่วยให้พนักงานมีการประเมินและพัฒนาตนเอง 
6. ช่วยเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการอบรมและช้ีแนะแก่พนักงาน 
7. ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้แข็งแกร่ง 
8. ช่วยสร้างทีมงานท่ีประสบความสำเร็จ 
9. ช่วยให้การออกแบบงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น59 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิทยาการสมัยใหม่อีกแนวหนึ่งที่ให้ความสำคัญในด้านการ
แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานเพื่อท่ีจะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจ วิธีการ
ดังกล่าวจะทำให้เกิดการยอมรับในวัตถุประสงค์ มีผลทางด้านจิตใจที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
สนับสนุนและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งสาระสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีดังนี้  

 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของการศึกษาค้นคว้าศาสตร์การบริหาร

ในยุคต่าง ๆ ของมนุษย์ ที ่มีความเพียรพยายามจะคิดหาวิธีมาพัฒนายุทธศาสตร์ในการทำงาน
วิทยาการจึงมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา และเกิดแนวคิดเป็นทฤษฏีอยู่เสมอหลักการสำคัญของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรับผิดชอบส่ิงเหล่านี้ จะทำให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความเข้าใจในปัญหาของหน่วยงานสำหรับการเพิ่มค่าจ้างนั้นมิใช่เป็นสิ่งจูงใจให้ทำงานได้อย่าง
เต็มท่ี แต่การให้รางวัลด้วยการชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติกลับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดพลังต่าง ๆ ในการทำงาน เมื่อประสบความสำเร็จคนทำงานย่อมมีความภาคภูมิใจ แม้จะมิได้รับ
เง ินหรือค่าจ้างเป็นการตอบแทนก็ตามในทางตรงกันข้าม การทำงานที ่นายจ้างคิดคำนึงแต่

 
59 นิสดารก์ เวชยานนท์, Competency-Based Approach (กรุงเทพฯ: บริษัท กราฟิโก ซิส

เต็มส์จำกัด, 2549), 32. 
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ผลประโยชน์ด้านเดียวด้วยการทำงานตามตาราง ทำตามกรอบที่กำหนด มีการควบคุมทั้งเวลาและ
กฎระเบียบ โดยมิให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในกิจการ องค์การย่อมไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ดี 
เพราะสมาชิกในหน่วยงานไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ และอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบาย การยอมทำตาม
คำส่ังของผู้บริหาร(Consent)จึงเป็นส่ิงท่ีจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างฝืนใจ ดังนั้นผลผลิตท่ีได้
จึงไม่ดีเท่าที่ควรท้ายที่สุดในองค์การก็จะมีพฤติกรรมการทำงานในลักษณะทำไปตามหน้าที่เท่านั้น 
เป็นผลให้ขาดการแสดงความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค์ใด ๆ60 
 

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ การมีส่วนร่วมมีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายท้ังท่ี
เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี ้

โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff.) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า
สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก ่ 

1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำอะไรและทำอย่างไร  
2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ  
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  
โดยสร้างโอกาสการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ช่วยเหลือและ เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมใน การพฒันา รวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการ พัฒนานั้นอย่างเสมอภาค61 

ยูคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ว่าการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นลักษณะการบริหารงานท่ีผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มี

 
60 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ (กรุงเทพฯ: บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547), 10-11. 
61 J. M. Cohen   and N. T.  Uphoff, Rural Development Participation : Concept 

and Measures for Project Design Implementation and Evaluation (Ithaca, NY: Rural 
Development Committee Center for InternationalStudies, Cornell University., 1981), 
32. 
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อิสระในการทำงาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งลักษณะดังกลา่ว
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอในและมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น62 

วรูมและเดซี่ (Vroom and Deci) พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาว่าเป็น
ปริมาณของอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าไปร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมด้วยว่า
บุคคลจะได้รับความพึงพอใจ จากการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตัวเอง บุคคลจะพัฒนาความผูกพัน
ที่มีต่องานและจะสามารถทำงานได้ดี ตลอดจนเมื่อเห็นได้ชัดว่า ตนเองสามารถขยายเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง (self-control or 
self-regulation) มิใช่ควบคุมโดยองค์กร (organization control)63 

เฮ้าส์ (House) ได้บรรยายลักษณะของผู้นำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารไว้ว่าเป็นคุณลักษณะของผู้นำที่มีพฤติกรรมการบริหาร ที่เน้นไปที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 
การแบ่งปันอำนาจ การแบ่งปันอิทธิพล ภายในองค์การต่อผู้ใต้บังคับบัญชา พฤติกรรมผู้นำในลักษณะ
นี้จะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันและยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
อิทธิพลต่อการกระทำและการตัดสินใจของตน64 

ธีระ รุญเจริญ กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง 
เพื่อประโยชน์ในการระดมกำลังความคิดและแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร65 

ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึกระบวนการท่ี
รัฐบาลทำการส่งเสริม ชักนำ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล 
กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาท่ีกำหนดไว้66 

 
62 Gray A. Yukl, Leadership in Organization (New York: Prentice – Hall, 1981), 

208 - 09. 
63 H. Victor  Vroom  and L. Edward. Deli, Management and Motivation (New 

York: Penguin Book Ltd., 1970), 16. 
64 Robert J. House, "Managerial Process and Orgsnization Behavior,"  (New York 

: Scott Foreman and Company: 1971), 215. 
65 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา ฉบับ

ปรับปรุง, ed. พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร: แอล.ที.เพรส, 2550), 206. 
66 ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, ed. พิมพ์ครั้งท่ี 10 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช 

จำกัด, 2539), 137. 
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จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ท้ังในด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการปฏิบัติงานตลอดจน
การประเมินผล67 

วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ทัศนะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมทำให้เกิด
ความเกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความมีพันธะผูกพัน ท่ีจะนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล โดยผู้ท่ีจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น อาจประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน หรือผู้ท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ68 

สวอนสเบิร์ก (Swanasburg) กล่าวว่า ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีสว่นร่วมไว้ 
4 ประการ ดังนี้  

1) การไว้วางใจกัน(Trust) การไว้วางใจเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ หากได้รับการยอมรับไว้วางใจจาก
ผู้บริหาร ช่วงเวลาในการให้ผู ้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะได้รับการควบคุม  ดูแลจาก
ผู้บริหาร ภาระงานทั้งหมดหรือการตัดสินใจ ผู้บริหารจะให้โอกาสเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้บริหารที่ให้
อำนาจและให้ความไว้วางใจแก่ผู ้ร่วมงาน จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อบกพร่องของ
ผู้ปฏิบัติงาน แนวคิดพื้นฐานท่ีทำให้ทุกคนมีความไว้วางใจ (Trust) คือ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมรู้จักงาน
ของตนดีกว่าใคร ๆ ทุกคนสามารถท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน ถ้าความรับผิดชอบ
จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม และสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความคิด
สร้างสรรค์จะมีอยู่ในบุคลากรทุกระดับองค์การ  

2) ความยึดมั่นผูกพัน(Commitment) ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานต้องการความยึดมั่นผกูพัน 
ดังนั้นผู้บริหารควรท่ีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ความยึดมั่นผูกพันเป็น
ลักษณะที่ได้จากการพัฒนาการให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร และรู้ถึง
เป้าหมายขององค์การ ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทำงานมีมากขึ้น จะเห็นได้ว่าภายใต้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จะทำให้เกิดความยึดมั่นผูกพันโดยไม่ทำให้เกิดโทษ     

3) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals & Objectives) ความขัดแย้งเป็นความ
ต้องการหลัก หรือเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เมื่อ

 
67 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 

บุ๊คพอยท์, 2545), 69. 
68 วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, 

2544), 59. 
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มนุษย์มีการทำงานร่วมกัน ดังนั้นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อมจะขจัดความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น เพราะ
ทุกคนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทำงานท่ีมีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
ผลการทำงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันสามารถ
เกิดขึ้นได้บ่อย และอย่างมีเหตุผล สามารถที่จะร่วมกันตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยการร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ (conference) การประชุมปรึกษาหารือจะเป็นการท้าท้ายความสามารถของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สร้างความชัดเจนทำให้มีความเห็นสอดคล้องกัน สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

4) ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็นภาวะท่ีมีความเป็นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในการทำงาน ความมีอำนาจหน้าท่ีและความสามารถในการเขียนรายงานสำหรับงาน
ของแต่ละบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการ
ตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทำให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความ
รับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมาย69 

ลิคเคิร ์ท (Likert) กล่าวว่า ผู ้บริหารควรปฏิบัติดังนี้ 1) ผู ้บริหารรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ผู้บริหารกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 3) ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระ 4) ผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆภายใน
องค์การ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 5) การตัดสินใจต่าง ๆ กระทำโดยกลุ่มในทุกระดับ
ขององค์การ เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 6) การควบคุม
งานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเองและเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก 
และ 7) ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรมเพื่อให้การทำงานมีผลงาน
สูงสุดและสำเร็จตามเป้าหมาย70 

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การ
ดำเนินการของฝ่ายบริหารที่จะจูงใจให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

 
69 Russell Swansburg, Management and Leadership for Nurse Manager, ed. 

2nd ed (Boston: Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-393. 
70 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw - Hill Book 

Company, 1992), 74. 
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ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นต่องานเสมือนว่า
ตนเองเป็นเจ้าขององค์กรนั้น71 

ดังนั้น จึงสรุปได้การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู ้บริหาร หัวหน้างาน และ
บุคลากรทุกคนในองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียทุกคน มาทำงานร่วมกันโดยนำประสบการณ์และ
ความรู้ของแต่ละบุคคลมาร่วมกันดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ต้ังแต่เริ่มช่วยกันระดมความคิด ร่วมกัน
วางแผนขั้นตอนในการทำงาน ร่วมกันลงมือทำงานหรือแบ่งงานตามหน้าท่ีท่ีได้ตกลงไว้ เมื่อเกิดปัญหา
ก็มีการร่วมมือกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนางาน และร่วมกันรับผิดชอบผลท่ีเกิดขึ้น จน
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ร่วมกัน 

 

คุณลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมมีหลายลักษณะ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคล ทีเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
2. การมีส่วนร่วมในลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม ท่ีมุ่งสร้างพื้นฐานอำนาจจากการสร้างกลุ่มและ

โครงสร้างภายในหน่วยงาน 
3. การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ซึ่งให้ความสำคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมที่ดี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิคความรู้ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน 
4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความสำคัญที ่การจัดโครงการอันก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงสร้างทางอำนาจของกลุ่มผลประโยชน์และชนช้ัน
ทางสังคม 

5. การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื ่องการยอมรับ และหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และผู้เสียเปรียบในสังคมแล้วนำมากำหนดแผนงานนโยบายระดับชาติ72 

อาร์นสไตน์ (Arnstian) เห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่า
ผู้นำเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการใช้อำนาจและมีบทบาทในการควบคุมได้เท่าใด ซึ่งเป็น
ข้อบ่งบอกถึงภาวะผู้นำท่ีเป็นประชาธิปไตย (Democratic Leadership)ว่ามีสูงหรือต่ำ อาร์นสไตน์ได้

 
71 กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบการศึกษาชุดวิชาหลักเทคนิคการ

บริหารและการวางแผน (กรุงเทพฯ: ส่ีสหาย, 2551). 
72 เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและราชการ, 14. 
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ใช้อำนาจการตัดสินใจเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นขั้นบันได (Participation 
Ladder) 8 ขั้น และใน 8 ขั้น จัดได้เป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 ประเภท ดังนี้ 

 
ขั้นบันไดของการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 ขั้นบันได (Participation Ladder) 8 ขั้น 

จากภาพประกอบ บันไดขั้นที่ 1-2 รวมเรียกว่า ขั้นการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนรว่ม 
(Pseudo-Participation or Non-Participation) หมายถึง ประชาชนยังไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างแท้จริง 

ขั้นบันไดท่ี 3-5 รวมเรียกว่า ขั้นการมีส่วนร่วมระดับพอเป็นพิธีหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน 
(Degree of Tokenism of Partial Participation) หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ในบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น เพราะบางส่วนผู้มีอำนาจเต็มสงวนเอาไว้แต่ก็นับว่ายังดีกว่า       
ขั้นที่ 1-2  

บันไดขั้นที่ 6-8 รวมเรียกว่า ขั ้นการมีส่วนร่วมระดับอำนาจของประชาชน (Degree of 
Citizen Power) ซึ ่งเป็นระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากโดยพัฒนาจากขั้นที่ 6,7 

2. ข้ันบำรุงรักษา (Therapy) 

3. ข้ันแจ้งข่าวสาร (Informing) 

4. ขั้นให้คำปรึกษา (Consultation) 

5. ขั้นปลอบใจ (Placation) 

6. ขั้นเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

7. ขั้นมอบอำนาจ (Delegated Power) 

8. ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 

1. ข้ันจัดฉาก (Manipulation) 

ขั้นการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม 
(Pseudo-Participation or Non-

Participation) 

การมีส่วนร่วมระดับพอเป็นพิธีหรือการมี
ส่วนร่วมบางส่วน (Degree of Tokenism 

of Partial Participation) 

การมีส่วนร่วมระดับอ านาจเป็นของ
ประชาชน (Degree of Citizen Power) 
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จนถึงขั ้นที่ 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชนเป็นการใช้อำนาจตัดสินใจของประชาชนโดยตรงหรือผ่าน
ตัวแทน 

บันไดแต่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขั้นจัดฉาก (Manipulation) เป็นการเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมหนึ่ง ๆ โดยมิได้มุ่งหวังจะ

เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่แฝงพฤติกรรมไว้เพียงเพื่อต้องการแสดงหรืออวดตนเองใหค้น
อื่นสนใจหรือรู้จักเท่านั้น คล้ายกับการจัดฉากแสดง บางท่านเรียกว่าขั้นหุ่นเชิดขั้นบำรุงรักษา 

2. ขั้นบำรุงรักษา (Therapy) เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำมีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามที่ผู้นำต้องการคล้าย ๆ กับหมอรักษาคนไข้ เมื่อวิจัยโรคแล้วก็สั่งยาให้รับประทานและให้
พักผ่อน คนไข้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเดียว 

3. ขั้นแจ้งข่าวสาร (Informing) เป็นลักษณะท่ีผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารเพียงเล็กน้อย คล้ายกับเมื่อมีการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พูดเพื่อแจ้งนโยบาย
วิธีการดำเนินงาน เป้าหมาย ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่เพียงผู้เดียว แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อ
สงสัยในตอนท้ายแล้วก็ปิดการประชุม ซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีมี
หน้าท่ีคอยแจงตอบคำถามของผู้มาติดต่องานเท่านั้น ไม่มีการเสวนากันไปมากกว่านี้ 

4. ขั้นให้คำปรึกษา (Consultation) การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เหมือนกับการนิเทศงานของ
ผู้บริหารหรหรือหัวหน้างาน เมื่อผู้ร่วมงานแสดงความเห็นอะไร ผู้บริหารจะรับฟังแต่จะปฏิบัติตาม
หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากกว่าขั้นแจ้งข่าวสาร
(Informing) 

5. ขั้นปลอบใจ (Placation) เป็นลักษณะท่ีผู้นำทำทีเห็นด้วย มีท่าทีคล้อยตามมีความเห็นใจ
หรือกระตือรือร้นท่ีจะทำตามข้อเสนอของผู้ตาม คล้าย ๆ กับการปลอบใจให้กำลังใจผู้มีปัญหา แต่ใน
ส่วนลึกมิไก้เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้น ๆ เลย ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อเสนอแนะนั้นไม่ตรงกับแนวความคิก
ของผู้บริหารก็ได้ 

6. ขั้นเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการมีส่วนร่วมที่ผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ คล้าย ๆ กับการดำเนินกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน 

7. ขั้นมอบอำนาจ (Delegated Power) เป็นการท่ีผู้ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีให้ผู้ตามปฏิบัติงานแทน 
การมอบอำนาจเช่นนี้ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจหน้าที่เท่ากับผู้ที่มีอำนาจทุกประการ และมีอิสระในการ
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มอบอำนาจเป็นท่ีไว้วางใจของผู้บริหารนับว่าเป็น
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น 
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8. ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นลักษณะท่ีผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามเข้ามา
มีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการบริหารอย่างแท้จริง มีอำนาจและบทบาทหน้าท่ีในองค์กรมากท่ีสุด 
บางท่านเรียกขั้นนี้ว่ามีอำนาจและควบคุม (Power and Control)73 

เบรนส์ (Brenes) กล่าวไว้ดังนี้ 
1. ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีส่วนร่วม โครงการควรต้องให้ผู้มีส่วนได้ – เสียเข้ามามีส่วน

ให้ต่อเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการยุติ หรือหากคณะผู้บริหารเห็นว่า
เหมาะสมก็ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแต่ละคนเกี่ยวข้องด้วยจริง ๆ เท่านั้นก็ได้ 

2. การมีส่วนร่วมนั้น มีมิติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดย 1) ทางด้านปริมาณถ้ามีคนมามี
ส่วนร่วมมากก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ ้นมาก จากนั้นทำให้องค์กรทางสังคมก่อตัวขึ้น 2) 
ทางด้านคุณภาพควรให้มีส่วนร่วมมีมิติท่ีจะขัดขวางความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่าบุคคล หรือ
ความเป็นนาย - บ่าวกัน ให้มีส่วนร่วมเสมอภาคกัน จึงถือว่ามีคุณภาพดี 

3. จัดให้มีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายหลายทาง (an end) หรือจะให้เป็นแนวทาง (a mean)คือ 
จะให้เพียงบุคคลต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องก็พอใจคิดว่าบรรลุวัตถุประสงค์บางสิ่งแล้ว หรือพิจารณาว่า 
การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางท่ีต้องการทำให้ดี 

4. การมีส่วนร่วมนี้ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอหรือตลอดเวลาก็ได้ เช่น เวลาเกิดภัย
พิบัติคนก็มาช่วยกัน เมื่อหมดภัยแล้วก็แยกกันกลับไปเช่นเดิม แต่ถ้าต้ังองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม แก้ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นท่ีกว้างขวางขึ้น อาจต้องการตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในเวลาท่ี
ยาว นานขึ้น และอาจใช้วิธีการมีจดหมายข่าวแจ้งเรื่องไปยังประชาชนท่ัวไปก็ได้ 

5. การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดได้ คือ ให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปด้วย จะเป็นเสมือนการให้เกิดการศึกษาแก่สังคมไปในขณะเดียวกัน 
แต่หลายโอกาสต้องให้เกิดความพร้อมในแต่ละเรื่อง ต้องใช้เวลารอคอยบ้างเช่นกัน 

6. สถานการณ์การมีส่วนร่วมนั้น ต้องคำนึงว่าการมีส่วนร่วมที่แข็งขัน มิใช่เกิดขึ้นจากการ
ออกคำสั่งแต่จะต้องสร้างขึ้นเอง การมีส่วนร่วมมักต้องใช้ความพยายามให้ เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เกิดแนวคิดประชาสังคม มีจิตสำนึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิดเพราะทำ
ให้มุมมองกว้างขึ้น และเกิดความรอบคอบข้ึนจะเป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน 

7. คณะผู้บริหารควรมีส่วนร่วมพิจารณาเพื่อวางแนวดำเนินการ ให้เหมาะสมว่าจะให้บุคคลใด 
ทำอะไร โดยคณะผู้บริหารมีส่วนร่วมนั้น ควรมีตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบในจำนวนมากพอควร และให้
มีความหลากหลายมากพอ 

 
73 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

บริหารการศึกษา, ed. พิมพ์ครั้งท่ี 5 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 12-14. 
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8. การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วม จะทำให้ชุมชนได้รู้สภาพท่ีเป็นจริงมากขึ้น การมี
ส่วนร่วมเพื่อค้นหาปัญหา ทำให้เมื่อเห็นปัญหาแล้วจะย้ำความมุ่งมั่นท่ีจะคิดหาทางแก้ไขด้วยกัน และ
ร่วมแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ จะทำให้เป็นบทเรียนท่ีจะแก้ปัญหาต่อไปได้ 

9. คนท่ีอยู่ร่วมกันในชุมชนส่วนใหญ่มิได้ใช้ชุมชนเป็นเพียงท่ีรวมคน คล้ายเอาก้อนหินมากอง
รวมกันเท่านั้น แต่คนในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน มีค่านิยมร่วมกันควรทำให้การ
มีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นอารมณ์ขันประกอบไปบ้างเพราะในสังคม โดยการมีอารมณ์ขันจะช่วยให้
บรรยากาศมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ดี ดังนั้นในการประชุมถ้าใช้อารมณ์ขัน ดนตรี เกมกีฬาเข้าร่วมด้วยจะ
สร้างอารมณ์การมีส่วนร่วมให้เพิ่มขึ้นได้74 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เดวิส (Davis) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมออกเป็น 6 รูปแบบดัง
แผนภูมิท่ี 3 

 

 
แผนภูมิท่ี 6 ประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6 รูปแบบ 
ท่ีมา : Keith Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 
McGraw - Hill Book Company, 1981), 160-165. 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของ เดวิส (Davis) ท้ัง 6 แบบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

 
74 นริทร์ชัย พัฒนพงศา, แนวทางการมีส่วนร่วม (กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2547), 15-17. 
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รูปแบบท่ี 1 การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative management) เป็นการบริหารท่ี
ฝ่ายบริหารปรึกษาหารือที่จะตัดสินใจ โดยฝ่ายบริหารจะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดในประเดน็ท่ี
ตนเองต้องการปรึกษา แต่โดยทั่วไปมักกระตุ้นให้คิดในแง่มุมที่สนับสนุนความคิดของตนเองหลังจาก
นั้นจึงตัดสินใจ การบริหารแบบนี้ผู้บริหารมักจะไม่นำทุกเรื่องมาปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่
จะสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของการปรึกษาหารือ ซึ่งส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับการบริหารลักษณะนี้
คือ การท่ีฝ่ายบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง และผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะได้เห็นว่าความคิดของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 

รูปแบบท่ี 2 การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) เป็นการบริหารท่ี
ใช้ความคิดจากกลุ่มให้เป็นประโยชน์โดยให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ละคนมีเสียง
หนึ่งเสียงเท่ากัน (one man–one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุ่มโดยสมาชิกทุกคนมีอิสระท่ี
จะแสดงความคิดเห็นและโน้มน้าวคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้บริหารแบบประชาธิปไตยอาจใช้สิทธิ์ที่จะ
ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของกลุ่มได้กรณีท่ีความเห็นนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

รูปแบบท่ี 3 การบริหารแบบคณะทำงาน (work committees) เป็นการบริหารท่ีนำมาใช้ 
แก้ปัญหา และพัฒนางาน เช่น บริษัทต้องการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ลง ต้องการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลง เป็นต้น ปัญหาและความต้องการเหล่านี้สามารถใช้การ
บริหารแบบคณะทำงานเข้ามาปรับปรุงแก้ไขได้ โดยการตั้งคณะทำงานให้มีหน้าที่ศึกษาหาวิธีการใน
การแก้ไขปรับปรุง โดยปกติคณะทำงานจะประกอบด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ก็อาจเป็นฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง โดยคณะทำงานอาจเป็นคณะทำงานกลุ่มเล็กๆ หรือ คณะทำงานคณะใหญ่ท่ีให้คนงานทุกคน
ร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้งนี ้แล้วแต่เรื ่องที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ตัวอย่างของคณะทำงานได้แก่ 
คณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงาน คณะทำงานกลุ่มควบคุมคุณภาพคณะทำงานเพื่อความปลอดภัย 
เป็นต้น 

รูปแบบที่ 4 การบริหารแบบให้ข้อเสนอแนะ (suggestion programs) เป็นการบริหารที่มุ่ง
ใช้ความเห็นของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน โดยคนงานเขียนข้อเสนอแนะลงใน
แบบฟอร์มและส่งให้ฝ่ายบริหาร เช่นส่งไว้ที่กล่องรับข้อเสนอแนะ วิธีการนี้หน่วยงานจะได้ความคิด
และวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานได้ โดยผู้เป็นเจ้าของความคิด
จะได้รับรางวัลตอบแทน 

เดวิส (Davis) ให้ข้อมูลว่าในสหรัฐอเมริกา มีความคิดเห็นถึงร้อยละ 25 ที่เป็นที่ยอมรับ
สำหรับรางวัลที่เจ้าของความคิดจะได้รับตอบแทนนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานตัวอย่าง
หนึ่ง คือ ข้อเสนอแนะที่นักบินของบริษัทการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งเสนอต่อบริษัทให้ย้ายสินค้าบน
เครื่องบิน (cargo) ไปยังจุดท่ีจะทำให้ลดแรงโน้มถ่วงลง ทำให้บริษัทสามารถลดค่าน้ำมันเช้ือเพลิงของ
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เครื่องบินลงได้ถึง 458,500 ดอลลาร์ ในช่วง 1 ปี และเจ้าของความคิดยังนี้ได้รับรางวัลถึง 45,850 
ดอลลาร์ 

รูปแบบที่ 5 การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง (middle management 
committees) เป็นการบริหารที่ใช้พลังความร่วมมือจากกลุ่มผู ้บริหารระดับกลาง โดยผู้บริหาร
ระดับกลางฝ่ายต่างๆมาร่วมกันศึกษาปัญหาของหน่วยงานและเสนอแนวทางเพื่อการแก้ปัญหานั้น
วิธีการนี้จำเป็นจะต้องให้กลุ่มของผู้ศึกษาได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเต็มท่ี และไม่ถูกควบคุมจากผู้บริหาร
ท่ีสูงกว่า การศึกษาปัญหาก็ต้องกระทำอย่างจริงจัง รอบคอบระมัดระวัง ก่อนท่ีจะเสนอความคิดไปสู่
การปฏิบัติ 

การบริหารลักษณะนี้จัดเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์ในการ
ช่วยพัฒนาทักษะของผู้บริหารรุ่นเยาว์ให้ก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุง
ความร่วมมือในกลุ่มผู ้บริหารให้ดีขึ ้น มีทักษะในการบริหารเพิ่มขึ ้นและเป็นสิ่งกระตุ้นพัฒนาการ
ทางการบริหารที่ดี โดยผลที่ได้คือความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดใหม่ที ่จะนำเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จะต้องสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของตนเอง โดยกลุ่มผู ้บริหารระดับกลางควรต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆ อย่างจริงจังและรอบคอบ
ระมัดระวังด้วย 

รูปแบบที่ 6 การบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร (codetermination) เป็นการบริหาร
ท่ียินยอมให้ตัวแทนของฝ่ายคนงานเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารด้วย วิธีการนี้เริ่มมีครั้งแรกใน
เยอรมันตะวันตก ในช่วงทศวรรษท่ี 1940 และต่อมาได้กระจายไปยังประเทศอื่นๆ สำหรับอัตราส่วน
ของตัวแทนจากฝ่ายคนงานนั้นไม่ตายตัว บางประเทศอาจกำหนดให้มีอัตราส่วน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริหาร บางประเทศก็กำหนดจำนวนไว้แน่นอนว่าให้มีตัวแทนเพียง 2 คนเท่านั้น แต่
บางประเทศก็กำหนดไว้ถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารการบริหารลักษณะนี้ มีผลดีที ่ช่วยให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายคนงานมีความเข้าใจปัญหาของแต่ละฝ่ายได้ดีขึ ้น แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ทำให้การ
ตัดสินใจล่าช้า ลดความสามารถในการบริหารจัดการลง มีงานกระดาษมากเกินไป ใช้เวลาในการ
ประชุมมากเกินไป เป็นต้น75 

พุตติ (Putti) ได้กล่าวถึงวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า มี 8 รูปแบบ คือ 
1) การวางแผนแบบสแกนลอน (the Scanlon plan) เป็นแนวทางท่ีประสบความสำเร็จมาก

ที่สุดแนวทางหนึ่ง เป็นการทำงานเป็นทีมระหว่างคนงานกับผู้บริหารเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิต ค่าจ้าง และผลกำไร 

 
75 Davis. Keith, Human Behavioral At Work : Organization Behavior. (New Your: 

McGraw-Hill Publishing Co., 1981), 160-65. 
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2) เจเคกรุ๊ป (JK Group) เป็นการจัดตั้งกลุ่มอิสระเล็ก ๆ ที่มีอำนาจเด็ดขาด กลุ่มเหล่านี้จะ
พิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน แล้วพยายามจะหาข้อยุติอย่างสร้างสรรค์ ผู้นำบางกลุ่มอาจจะ
ได้รับเลือกตั้งหรือสับเปล่ียนกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม กลุ่มจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative hierarchy) เป็นวิธีการท่ีให้ลูกจ้างมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ใน
บริษัท 

4) ทีกรุ๊ป (T-group approach or sensitivity) วิธีการนี้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรมและพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร เทคนิคชนิดนี้ใช้เพื่อทำความเข้าใจคนอื่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้ถึงค่านิยม แรงจูงใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยท่ีแต่ละคนต้อง
เข้าใจตนเองก่อน 

5) การบริหารที ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องกับผ ู ้บร ิหารระด ับต่าง ๆ ในองค์การ ( multiple 
management) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว จึงต้องการท่ีจะให้บุคคลระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การบริหารด้วย 

6) คิวซีซี (Quality control circle) ระบบคิวซีซีเป็นการทำงานของคนกลุ ่มเล็ก ๆ ซึ่งมี
บุคลากรตั้งแต่ 3-15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที ่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการทำงาน จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไข 

7) แนวทางการใช้คณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม (committee approach for 
participation) คณะกรรมการเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำแนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนรว่ม
ไปใช้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงกว่าพนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเป็นกลุ่มที่จัดต้ัง
ช่ัวคราวเพื่อปรึกษาปัญหาเฉพาะหน้า 

8) การมีส่วนร่วมในการสร้างทีม (participation and team building) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมและการสร้างทีมงานมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เมื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารของบุคลากร
ในองค์การมีความมั่นคง สมาชิกของกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่ม76 

โคเฮน และอัพฮอพ (Cohen and Uphoff) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วยการริเริ ่มตัดสินใจการ

ดำเนินการตัดสินใจ และการปฏิบัติการตัดสินใจ 

 
76 Joseph M. Putti, Management : A Functional Approach (Singapore: McGraw 

–Hill Book Company, 1987), 186. 
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2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (BeneFits) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)77 
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้นำแนวคิดของนักวิชาการ 4 ท่าน ได้แก่ แอนโทนี (Anthony) สแวนส์

เบอร์ก (Swansburg) อุซซี่ (Uzzi) และสุภาพร รอดถนอม ที่ได้กล่าวถึงหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และนำมาสรุปเป็นหลักการสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 ประการ คือ 

1. การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ คือ การท่ีผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องท่ีสำคัญขององค์กร มีการแบ่งอำนาจในการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความมีเหตุผลและคำนึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

2. ความไว้วางใจกัน คือ แนวคิดที ่เป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจให้
ดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอแล้ว 

3. การร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ คือ การตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อมขจัดความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการทำงานที่มีทิศทาง
เดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็น
อิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดำเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ 

5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน คือ การที่แต่ละคนท้ังผู้บริหาร
และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อกัน และการที่บุคคลในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์กรมี

 
77 John M.  Cohen  and Norman T. Uphoff, Rural Development Participation : 

Concepts and Measure for Project Design Implementation and Evaluation (New York: 
The Rural Development Committee center for International Studies Cornell 
University, 1977), 7-10. 
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตามกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมท่ีจะทำผลประโยชน์ให้กับองค์กร 

6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ การ
ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มี
บทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้การตัดสินใจนั้น
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ78 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 

ขั ้นตอนที ่ 1 การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับ
ความสำคัญ ตั้งเป้าหมาย กำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดวิธีติดตามประเมินผล และตัดสินใจด้วย
ตนเอง 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการและการบริหาร
การใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

ขั้นตอนท่ี 3 การใช้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีความสามารถในการนำเอากิจกรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 

ขั้นตอนท่ี 4 การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับประโยชน์ในชุมชนเท่าเทียมกัน ซึ่ง
อาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ต่อสังคมหรือในรูปของวัตถุก็ได้79 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

บริหารการศึกษา, 209-11. 
79 กรมอนามัย, โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน

งานภารกิจกรมอนามัย (นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข, 2550), 36. 



  66 

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สวอนสเบิร์ก (Swansburg) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
1. พนักงานมีความไว้วางใจกันสูงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
2. ลดตำแหน่งของพนักงานท่ีมีตำแหน่งเท่ากัน ลดอัตราของพนักงานระดับบริหารลง 
3. เพิ่มความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 
4. ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง การ

ติดต่อส่ือสารให้ดีขึ้น 
5. นิเทศงานด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้วินิจฉัยและแก้ปัญหา ให้ผู้ปฏิบัติงานมีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาอาชีพ (career development) 
6. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. เข้าใจกฎระเบียบได้ชัดเจนขึ้น 
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผลงานเพิ่มขึ้น 
9. ทำให้เกิดทีมงานท่ีมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการตัดสินใจ 

และทำให้เข้าใจองค์การได้ดียิ่งขึ้น 
10. ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
11. ลดการขาดงาน 
12. เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการเรียนรู้ในงาน

ให้มากขึ้น 
13. เพิ่มขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน เพิ่มความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน 
14. ได้รับความคิดใหม่ ๆ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
15. แสดงให้เห็นถึงผู้นำท่ีมีความสามารถได้อย่างชัดเจน 
16. ช่วยให้คนงานเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 
17. ลดการหมุนเวียนเปล่ียนงาน และสร้างความมั่นคงในงาน 
18. เพิ่มความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ จากการท่ีมีทัศนคติต่อองค์การในทางท่ีดี 
19. การทำงานนอกเวลาลดลง 
20. ต้นทุนในการบริหารลดลง 
21. เป็นการส่งเสริมทักษะและช่วยให้คนงานได้ค้นพบความสามารถพิเศษของตนเองซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
22. เพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน 
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23. เกิดการยอมรับท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน80  
จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า ในสังคมประชาธิปไตยจำเป็นต้องส่งเสริมบรรยากาศของการทำงานเป็น
หมู่คณะ ผู้บริหารองค์การจะทำอะไรคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาการเปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ร่วมงานมี
ความผูกพันกับผู ้บริหารโดยให้ผู ้ร ่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  จึงถือว่าเป็นการใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารงาน 

1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
2. ลดความขัดแย้งในการทำงาน และเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
3. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทำ 
5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
6. ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ81 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีพื้นทีครอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 194 
แห่ง จำแนกเป็นสถานศึกษาในภาครัฐในสังกัด 180 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน จำนวน 12 และ
นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษานอกสังกัดท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นที จำนวน 13 แห่ง 
 
 
 

 
80 Swansburg, Management and Leadership for Nurse Manager, 399. 
81 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 70-71.  
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อำเภอ จำนวนโรงเรียน 
(โรง) 

จำนวนครู 
(คน) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

เมืองราชบุรี 49 681 13,600 

จอมบึง 38 368 6,999 

สวนผ้ึง 21 286 6,354 

ปากท่อ 47 341 5,327 

วัดเพลง 7 44 738 

บ้านคา 18 146 2,733 

รวม 180 1,866 35,751 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทางกายภาพ จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
ท่ีมา  : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1, แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 สพป.ราชบุรี เขต 1 (ราชบุรี, 2561), 1. 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยภายในประเทศ 

พงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า สมรรถนะผู้บริหาร สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้านและระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
ทำงานเป็นทีม และการพัฒนาตนเอง  อยู่ในระดับมากคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การส่ือสารและการสร้าง 
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แรงจูงใจ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การบริการที่ดี การมีว ิสัยทัศน์ และภาวะผู ้นำการ
เปล่ียนแปลง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.62 – 0.72 แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น สอดคล้องกัน82 

ธัชพงศ์ มีแก้ว ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มลำเหย อำเภอดอนตูม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน กลุ่มลำเหย อำเภอดอนตูม สำนัก งานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความยึดมั่นผูกพัน
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และการไว้วางใจ ตามลำดับ 

2. แนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มลำเหย อำเภอดอนตูม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมส่วนใหญ่พบว่าผู้บริหารแสดง
ความคิดเห็นเรื่องความต้องการในการมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) การไว้วางใจ พบแนวทางในการบริหารดังนี้ 
1) ควรให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้
ความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตร เห็นชอบในการใช้หลักสูตร 2) กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาร่วมกัน (2) ด้านความยึดมั่นผูกพัน พบแนวทางการบริหาร ดังนี้ 
1) ควรมีวิธีการทำให้บุคลากรมีความผูกพันและทุ่มเทกับงานนั้น ควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับ
หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า และชุมชน หรือในเขตบริการ ให้ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง (3) การ
ต้ังเป้าหมายร่วมกัน 1) ควรเชิญให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมตั้งเป้าหมายของโรงเรียน (4) ความเป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบในงาน พบแนวทางการบริหาร ดังนี้ 1) ควรมีการให้ความเห็นชอบในการ
รายงานผลการดำเนินงาน 2) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีในโรงเรียนปรับทัศนคติและการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัย83 

 

 
82 พงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล, "สมรรถนะผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร," วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที 10 ฉบับท่ี 1 (2562): 86. 

83 ธัชพงศ์ มีแก้ว, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มลำเหย อำเภอดอนตูม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 63. 
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ทวีพร แก้วบัวดี ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยสมรรถนะผู้บริหาร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้นการบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคาร
สถานที่อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความสำคัญกับ
สมรรถนะผู้บริหาร เพราะเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษานอกจากนี้
สมรรถนะทั้ง 10 ด้าน ยังเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องพึงปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเป็นมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารโดยตรงตามข้อบังคับของ
คุรุสภา84 

พรปวีณ์ เชยกีวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การสร้างขวัญกำลังใจ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็นการบริหารจัดการแบบครอบครัว
ดูแลกันในทุกด้าน ผู้บริหารร่วมปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกกิจกรรมแบบร่วมคิดร่วมทำทำให้
เกิดความรักความเข้าใจ เกิดพลังในการทำงานและส่งผลสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ แสดงให้เห็นถึงผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 
เป็นอย่างดี โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติและ
แสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน มีผลทำให้ได้ความร่วมมือที่ดี มีความใกล้ชิดกัน และสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน85 

ปาริฉัตร ช่อชิต ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยสมรรถนะผู้บริหาร

 
84 ทวีพร แก้วบัวดี, "สมรรถนะผู ้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 116. 

85 พรปวีณ์ เชยกีวงศ์, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 131. 
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สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการมี
วิสัยทัศน์ การสื่อสารและจูงใจ การทำงานเป็นทีม และลาดับที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์86 
 ทับทิม แสงอินทร์ ได้วิจัยเรื ่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลักก่อให้เกิดการพัฒนา
แนวคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันดีงาม อันจะนาไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อ งกับ
ความต้องการของทุกฝ่าย ท้ังนี้แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งอาจมาจากการให้ความสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมดาเนินงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ ซึ่งได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก87 
 ชนกพร มนัส ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ท้ังในภาพรวม 
และรายด้าน 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายด้าน และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนกงาน

 
86 ปาริฉัตร ช่อชิต, "สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 100. 

87 ทับทิม แสงอินทร์, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2559), 88. 
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ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันระดับมาก
อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .0188 
 ดวงนภา เกียรติเมธี ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จากการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
เท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ด้าน โดยมีด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรยีนได้
ผ่านการคัดเลือก การสอบเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตาแหน่ง และเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นผู้ที่เหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหาร จึงทำให้
ผู้บริหารมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณขิงวิชาชีพเป็น
อย่างดี สร้างความรัก ความศรัทธา ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน ทำให้ผู้ร่วมงานเกิด
การยอมรับและให้ความเคารพนับถือ จึงทำให้ผู้บริหารเป็นผู้มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากท่ีสุด89 

ทิพวัลย์  อ่างคำ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะ
ของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคเหนือพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 2) การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 
ไม่แตกต่างกัน 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่

 
88 ชนกพร มนัส, "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี" 
(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2559), 81-82. 

89 ดวงนภา เกียรติเมธี, "สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 62. 
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ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน90 
  

ธนุตม์ อรรถจินดา ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1)การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ศุทธรัตน์วัฒนาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมและรายด้านทุก
ด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และรายด้านทุกด้าน อยู่
ในระดับมากและ มากที่สุด 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในระดับต่ำ91 

สรวิศ จันพุ ่ม  ได้ว ิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา กระบี่ พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย ดังนี้ การกำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของงาน การตัดสินใจมีความมีอิสระ ในการปฏิบัติงาน การไว้วางใจกัน ความยึดมั่น
ผูกพัน ตามลำดับ 2) การทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้ง 11 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ การสื่อสารที่ดี การทบทวนการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ การตัดสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม การสนับสนุนและความ
ไว้วางใจต่อกัน มีการวางแผนท่ีดี ความร่วมมือและการ ใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ การพัฒนา

 
90 ทิพวัลย์  อ่างคำ, "สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การ
บริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม, 2561), 66. 

91 ธนุตม์ อรรถจินดา, "ความสัมพันธ์ระหว่างการบรหิารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนศุทธรัตนว์ัฒนาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน" (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2562), 67. 
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ตนเอง กระตุ้นผู ้ร่วมทีมโดยผลักดัน มอบหมาย สอนช่วยเหลือ และ  ตอบคำถาม ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม มอบหมายงานให้ถูกคนหรือจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ภาวะผู้นำท่ีเหมาะสมตามลำดับ 
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กระบี่ กับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กระบี่ มี ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0192 

ว่าที ่ร้อยตรีหญิง อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา ได้ว ิจัยเรื ่อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การบริการท่ีดี การทำงานเป็นทีม 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาตนเอง 2) การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียน
ทุกคน พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสำเร็ จ สำรวจและ
สนับสนุนการใช้ ICT และ e–learning ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 3) สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.193 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

โนเบิล นาโน (Noble-Nano) ได้ทำการศึกษาสมรรถนะของโครงการการศึกษาข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีของเขตพื้นท่ี 1 การดำเนินการเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การศึกษาพบว่า ผู้บริหารในเขต
พื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะด้านองค์ความรู้และความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทใน

 
92 สรวิศ จันพุ่ม, "ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กระบี,่" 
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (2562): 76. 

93 อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา, "ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2" 
(ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 
2562), 54-56. 
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การเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย คณาจารย์ในคณะมีระดับสมรรถนะในการทำงานที่แตกต่างกัน ในส่วน
ของสมรรถนะของผู้บริหารคณะพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ในการใช้
อำนาจ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับน้อย94 

ชาแมนดิ (Shahmandi) ได้ทำการศึกษา สมรรถนะ บทบาทและความเป็นผู้นำทางวิชาการท่ี
มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยระดับโลก ว่าผู้นำทางวิชาการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ผู้นำทางวิชาการ ใช้วิธีแนะนำ ขายความคิด มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกัน 
และมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับสมรรถนะและความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ต้องมี
สมรรถนะการนำงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพ95 

โมโคเอนา (Mokoena) ได้ศึกษาว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อความเช่ือมั่น ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนหรือไม่โดยจากการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองผู้เรียน ครูผู้นำชุมชน และผู้บริหารโรงเรียน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศ
แอฟริกาใต้ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โรงเรียน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยในงานวิจัยได้มี
ข้อเสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องการเพิ่มระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรพิจารณา
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ96 

นาเดแรน (Naderan) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับแรงจูงใจ
ในการทำงานของลูกจ้างในหน่วยงานกองทุนของจังหวัดกอเลสแทน ในประเทศอิหร่าน พบว่าการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเชิงระบบขององค์การรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการ
ตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการ

 
94 Belen O. Ana  and Nani. and Noble, "Competencies of Information 

Technology Education Program in Region 1: Implementation to Quality Education." 
(Dissertation Saint Louis University Bonifacio St., 2008). 

95 Elham Shahmandi, "Competencies, Roles and Effective Academic 
Leadership in World Class University" (Doctoral Disssertation University Putra 
Malaysia), 44. 

96 S.  Mokoena, "Effective participative management: Does it affect trust levels 
of stakeholdersin schools?," Journal of Social Sciences 30(1) (2012): 43-53. 
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เปล่ียนแปลงองค์กร โดยจากการวิจัยพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับแรงจูงใจของลูกจ้างในหน่วยงาน97 
 

สรุป 
สมรรถนะของผู้บริหารถือว่าเป็นตัวชี ้วัดความสำเร็จของการบริหารงาน ผู้บริหารที่เข้าใจ

บทบาทและหน้าท่ีของตนเองจะช่วยให้การบริหารงาน การจัดการศึกษาสำเร็จไปด้วยดี ผู้บริหาร
เปรียบเสมือนเสาหลักท่ีมีความสำคัญต่อหน่วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา คุณภาพและบทบาทของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้ง มีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธี
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นอันมาก การเปล่ียนแปลงโดยการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูป
การเมือง การปฏิรูปการศึกษา ได้กำหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของข้าราชการ เพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ออบ
แบบคู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาใน
ทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม 2) สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่  การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

 ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ดำเนินการ ประเมินผลและรวมถึง
ร่วมรับผลท่ีเกิดจากการดำเนินการนั้นๆ ตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ประกอบไปด้วย 1) การ
กระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 2) ความไว ้วางใจกัน 3) การร ่วมกำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 4) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานร่วมกัน 5) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 6) การให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

 

 
97 R. Naderan, "The relationship between participative management and 

employees’motivation.," International Journal of Basic Sciences & Applied Research 
4(4) (2015): 230-34   
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บทที่ 3 

 

การดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 123 โรง  โดย
ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 246 คน โดยมีข้ันตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบโดยศึกษาปัญหาศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจาก

เอกสาร วารสาร ตำรา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำโครงร่างการวิจัย
เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเสนอขอ
อนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงานตามโครงการวิจัย 
เป็นขั้นตอนที่ผู ้วิจัยสร้างเครื ่องมือ พัฒนาเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นเครื ่องมือ และ

ปรับปรุงแก้ไข นำเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปรผลวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
เป็นขั ้นตอนของการจัดทำร ่างรายงานการวิจ ัยนำเสนอต่อคณะกรรมการผู ้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุม
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เสนอแนะ จัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมและบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย จึงได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปรที่ศึกษา เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะเป็นแบบกลุ ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง  (The one shot, non-
experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังน ี้ 

 
 
 
 
 

 
เมื่อ  R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมาศึกษา  

X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา  
O หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 
 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 180 โรง แยกตามอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองราชบุรีจำนวน 49 โรง 
อำเภอปากท่อจำนวน 47 โรง อำเภอจอมบึงจำนวน 38 โรง อำเภอสวนผ้ึงจำนวน 21 โรง อำเภอบ้าน
คาจำนวน 18 โรง อำเภอวัดเพลงจำนวน 7 โรง รวมทั้งส้ิน 180 โรง  

R X 

O 
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน  
123 โรง ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  เครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan)98  และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 
(stratified random sampling) จำแนกตามอำเภอ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ผู้ให้ข้อมูล  

ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน รวม
ท้ังส้ิน 246 คน รายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 จำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล จำแนกตามอำเภอในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 

ท่ีมา  : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1, แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2561 สพป.ราชบุรี เขต 1 (ราชบุรี, 2561), 1. 

 
98 Robert V. Krejcie  and Daryle W. Morgan, "Determining Sample Size For 

Research Activities," Journal for Education and Psychological Measurement No.3 
(1970): 608. 
 

อำเภอ 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
ผู้บริหารหรือรักษา

ราชการแทนผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวม 

เมืองราชบุรี 49 33 33 33 66 
ปากท่อ 47 32 32 32 64 
จอมบึง 38 27 27 27 54 
สวนผึ้ง 21 14 14 14 28 
บ้านคา 18 12 12 12 24 
วัดเพลง 7 5 5 5 10 

รวม 180 123 123 123 246 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ประกอบตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปรตามซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพื ้นฐานเป็นตัวแปรที ่ เกี ่ยวก ับสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าท่ี และ ประสบการณ์ในการทำงาน 

2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้วิจัยใช้
แนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน99 ดังนี้ 

2.1 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 
 2.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึงการมุ่งเน้นผลปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์  
2.1.2 การบริการท่ีดี หมายถึงการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และชื่นชมองค์กร การบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้าน
ต่างๆ  

2.1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึงความจำเป็นในแง่การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
(Career Development) แต่ละอาชีพต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษในด้านนั้นๆ และต้องได้รับ
การฝึกอบรมมาโดยตรงเท่านั้น  

2.1.4 การทำงานเป็นทีม หมายถึงกระบวนการขั้นพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าทำงานอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลท้ังสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย  

2.2 สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย 
2.2.1 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึงการแยกแยะการกระทำและความรู้สึกผ่าน

กระบวนการทางความคิดอันนำไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทักษะการคิด คือการดึง
เอาทักษะด้านความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากท่ีสุด  

2.2.2 การส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจทำให้เกิด
ความเข้าใจ ทำให้คุณคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน 

2.2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึงการเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในทิศทางท่ี
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และเป็นเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง 

 
99 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือและชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาแนวใหม่ ตามแนวปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 :  การอบรมแบบผสมผสาน, 2-9. 
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ส่งผลให้บุคลากรได้นำความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื ่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2.4 การมีวิสัยทัศน์ หมายถึงคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตของ
สถานศึกษาซึ่งจะตองมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีมีความ
เป็นไปได้ และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติท่ีจะนำสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการนั้น  

2.2.5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึงกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้
ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตาม มองให้ไกลกว่า
ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือสังคม  

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที ่เกี ่ยวกับ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาโดยผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์100  ประกอบด้วย 6 ตัว
แปรดังนี้ 

3.1 การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ ( Y1 ) คือ การท่ีผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องท่ีสำคัญขององค์กร มีการแบ่งอำนาจใน
การตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความมีเหตุผลและ
คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

3.2 ความไว้วางใจกัน ( Y2 ) คือ แนวคิดท่ีเป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจให้
ดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอแล้ว 

3.3 การร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ (Y3 )  คือ การ
ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อม
ขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการทำงานที่มี
ทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Y4 )  คือ ผู ้ปฏิบัติงานมี
ความเป็นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดำเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ 

 
100 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

บริหารการศึกษา, 209-11. 
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3.5 ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน (Y5 ) คือ การที่แต่ละคนท้ัง
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งท่ี
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน และการที่บุคคลในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายของ
องค์กรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีตามกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมท่ีจะทำผลประโยชน์ให้กับองค์กร 

3.6 การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y6 )  
คือ การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นผู้มีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้การ
ตัดสินใจนั้นถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าท่ี และ ประสบการณ์ในการทำงาน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) ตามแนวคิด
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของของชูชาติ พ่วง
สมจิตร์ 
  โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 นั้นเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ 
(Rating Scale) ท่ีมีการกำหนดคะแนน 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้  
 ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.51-5) 
 ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.51-4.00) 
 ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.51-3.50) 
 ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.51-2.50) 
  ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00-1.50) 
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด
และวัตถุประสงค์การวิจัยข้ึนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำผล
การศึกษามาสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนำ
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence)  ผลการวิเคราะห์ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.00 
  ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับสถานศึกษาท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 โรงเรียน จำนวน 30 ฉบับ 
  ขั้นที่ 4 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาโดยใช้วิธีครอน
บาค (Cronbach)101 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α- coefficient) ซึ ่งได้ค่า α- coefficient คือ 
.983 
 ขั้นที่ 5 จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั ้งนี ้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของผู ้ให้ข้อมูลใน
สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 123  โรง สถานศึกษาละ 2 คน โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารหรือ
รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 1 คน ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
   1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
ร่วมมือไปยังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อแจ้งไปยังโรงเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาหรือครูที ่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม 
  2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวม
แบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่างๆ โดยเดินทางไปเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 
101 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, 3rd ed vols. (New 

York: Harper &Row Publishers, 1974), 161. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มา
จัดระเบียบข้อมูลลงรหัสเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จากนั้นนำเสนอข้อมูลลง
ตารางประกอบการบรรยาย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สถิติท่ี
ใช้คือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
นำค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบส (Best)102 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหาร/การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.99 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหาร/การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหาร/การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหาร/การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหาร/การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
102 John W. Best, Research in Education, 4th ed vols. (New Jersey: Prentice 

Hill, 1983), 190. 
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  3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
สำหรับผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ ถ้ามีค่าความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกันและถ้ามีค่าความสัมพันธ์เป็นไปในทางลบแสดงว่ามีความสัมพันธ์ที่ตรง
ข้ามกัน การพิจารณาระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ ดังนี้คือ  
 ค่าสหสัมพันธ์ 0 ถึง 0.30  แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ 

ค่าสหสัมพันธ์ 0.31 ถึง 0.70  แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับกลาง 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.71 ขึ้นไป  แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง103 
 

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 

analysis) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 123 โรง กำหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ  2 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 

246 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารตามแนวคิดของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของชูชาติ 

พ่วงสมจิตร์ จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติเพื่อวิ

เคราห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy) ของเพียร์

สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  

  
 

 
103 John W. Best Research in Education (New York: Prentice Inc., 1970), 87. 
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บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1” ครั้งน้ี ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 123 โรง ได้รับ

กลับคืน จำนวน 108 โรง คิดเป็นร้อยละ 87.80 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

จำแนกออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปน้ี 

 ตอนที ่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

X     หมายถึง    ค่ามัชฌิมเลขคณิตเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง   

S.D.    หมายถึง    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง   

n    หมายถึง    จำนวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์   

*          หมายถึง    ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 **    หมายถึง   ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
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ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม     
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)    

ตารางท่ี  3  จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง   

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
     -  ชาย 72 33.33 
     -  หญิง 144 66.67 

รวม 216 100.00 
2.  อายุ   
     -   20 – 30  ป ี 40 18.52 
     -   31 – 40  ป ี 38 17.59 

 -  41 – 50  ป ี 50 23.15 
 -  51 – 60  ป ี 86 39.81 
 มากกว่า  60  ปี 2 0.93 

รวม 216 100.00 
3.  ระดับการศึกษา   
     -   ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
     -   ปริญญาตรี 112 51.85 

-   ปริญญาโท 100 46.30 
-   ปริญญาเอก 4 1.85 

รวม 216 100.00 
4.  ตำแหน่งหน้าที่   
     -    ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา 108 50.00 
     -    ครูผู้สอน 108 50.00 

รวม 216 100.00 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ)   
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
5.  ประสบการณ์ในการทำงาน   
     -    1 – 5     ป ี 96 44.44 
     -    6 – 10   ป ี 32 14.81 

-   11 – 15  ป ี 10 4.63 
-   16 – 20  ป ี 6 2.78 
-   21 – 25  ป ี 22 10.19 
-   26 – 30  ป ี 12 5.56 
-   มากกว่า  30  ปี 38 17.59 

รวม 216 100.00 
 

จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 เป็นเพศชาย จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   

อายุ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.81 รองลงมามีอายุ 41 -51 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15 และอันดับสุดท้ายคือ 
อายุมากกว่า 60 ปี มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 

ระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี จำนวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.30 และอันดับสุดท้ายคือ ปริญญาเอก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90  

ตำแหน่งหน้าท่ี  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามทำงานในหน้าท่ีผู้บริหารหรือรักษาราชการ
แทนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และครูผู้สอนจำนวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 

ประสบการณ์การทำงาน พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ทำงาน 1 - 5  ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ มีอายุการทำงานมากกว่า 30 ปี 
จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 และอันดับสุดท้าย มีอายุการทำงาน 16-20 ปี จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.78 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
ตารางท่ี 4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและ
รายด้าน              n = 108   

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1.   ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.58 0.48 มากท่ีสุด 3 
2.   ด้านการบริการท่ีดี 4.60 0.46 มากท่ีสุด 1 
3.   ด้านการพัฒนาตนเอง 4.53 0.54 มากท่ีสุด 7 
4.   ด้านการทำงานเป็นทีม 4.60 0.51 มากท่ีสุด 2 
5.   ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 4.52 0.52 มากท่ีสุด 8 
6.   ด้านการส่ือสารและการจูงใจ 4.47 0.57 มาก 9 
7.   ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.54 0.53 มากท่ีสุด 4 
8.   ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 6 
9.   ด้านภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 4.54 0.54 มากท่ีสุด 5 

โดยเฉลี่ย 4.56 0.52 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.52)  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 8 ด้าน โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้   มีสมรรถนะด้านการบริการที่ดี ( X  = 4.60, S.D. = 0.46) ด้านการ
ทำงานเป็นทีม ( X  = 4.60, S.D. = 0.51) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X  = 4.58, S.D. = 0.48) ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ( X  = 4.54, S.D. = 0.53) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( X  = 
4.54, S.D. = 0.54) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ( X  = 4.53, S.D. = 0.50) ด้านการพัฒนาตนเอง ( X  = 
4.53, S.D. = 0.54) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X  = 4.52, S.D. = 0.52) และอยู่ในระดับมาก 
จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ( X  = 4.47, S.D. = 0.57)  ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.46 – 0.57 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 5  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

  n = 108 

ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 4.60 0.53 มากท่ีสุด 4 

2.  ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีการน ิเทศ ต ิดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 4.45 0.58 มาก 6 

3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 4.54 0.65 มากท่ีสุด 5 

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ไต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.63 0.56 มากท่ีสุด 2 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 4.65 0.55 มากท่ีสุด 1 

6.  ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการทำงานท่ีชัดเจน 4.61 0.58 มากท่ีสุด 3 
โดยเฉลี่ย 4.58 0.48 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.58, S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 5 ข้อ โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและ
รับผิดชอบในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ( X = 4.65, S.D. = 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝัง
และส่งเสริมให้ผู้ไต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.63, S.D. = 0.56) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีเป้าหมายในการทำงานท่ีชัดเจน ( X = 4.61, S.D. = 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ( X = 4.60, S.D. = 0.53) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ( X = 
4.54, S.D. = 0.65) และอยู่ในระดับมากจำนวน 1 ข้อคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ( X = 4.45, S.D. = 0.58)  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 6  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการบริการที่ดี 

  n = 108 

ด้านการบริการที่ดี X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาให้ความช ่วยเหล ือน ักเร ียน 
ผู ้ปกครอง ติดต่อราชการทุกคน จนทำให้เกิดความ
ประทับใจและช่ืนชมโรงเรียน 4.55 0.65 มากท่ีสุด 4 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีการพัฒนาระบบงานทำให้
ผู้รับบริการมีความสะดวก และพึงพอใจต่อการบริการ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 3 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน 4.67 0.55 มากท่ีสุด 2 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจและนำ
ผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 4.48 0.63 มาก 5 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษาให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้
ติดต่อราชการทุกคน ด้วยความเต็มใจ 4.74 0.50 มากท่ีสุด 1 

โดยเฉลี่ย 4.60 0.46 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
( X = 4.60, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 4 ข้อ โดย
เรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ   ผู้บริหารสถานศึกษาให้บริการ
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการทุกคน ด้วยความเต็มใจ   ( X = 4.74, S.D. = 0.50) ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้การบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน    ( X = 4.67, S.D. = 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบงานทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวก และพึงพอใจต่อการบริการ ( X = 4.57, S.D. 
= 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง ติดต่อราชการทุกคน จนทำให้เกิด
ความประทับใจและช่ืนชมโรงเรียน   ( X = 4.55, S.D. = 0.65) และอยู่ในระดับมากจำนวน 1 ข้อ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจและนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา ( X = 4.48, S.D. = 0.63) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการพัฒนาตนเอง 
  n = 108 

ด้านการพัฒนาตนเอง X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1.  ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาม ีการแสวงหาความร ู ้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ 4.58 0.58 มากท่ีสุด 1 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีการต ิดตามองค์ความร ู ้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆเพ ื ่อนำมาบริหารงานโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 4.56 0.61 มากท่ีสุด 2 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 4.46 0.66 มาก 5 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื่อนำ
ความรู้มาพัฒนาตนเองและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 4.52 0.67 มากท่ีสุด 4 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา
สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.54 0.65 มากท่ีสุด 3 

โดยเฉลี่ย 4.53 0.54 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.53, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 4 ข้อ โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ( X = 4.58, S.D. = 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตาม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ( X = 4.56, S.D. = 
0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.54, S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมและสัมมนา 
เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ( X = 4.52, S.D. = 0.67) และอยู่ในระดับ
มากจำนวน 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ำเสมอ ( X = 4.46, S.D. = 0.66) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการทำงานเป็นทีม 

  n = 108 

ด้านการทำงานเป็นทีม X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1 .  ผ ู ้ บร ิ หารสถานศ ึ กษาส ่ ง เสร ิ มและสน ับสน ุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน 4.69 0.52 มากท่ีสุด 1 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาเข้าใจบทบาทการทำงานของ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา และสามารถสนับสนุนการทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.56 0.58 มากท่ีสุด 5 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 4.59 0.56 มากท่ีสุด 2 

4 .  ผ ู ้ บ ร ิ ห า รสถานศ ึ กษาร ับฟ ั ง ความค ิ ด เห ็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน 4.59 0.61 มากท่ีสุด 3 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความไว้วางใจและเช่ือมั่นในความรู้ 
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานได้
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนท่ีวางไว้ 4.56 0.63 มากท่ีสุด 6 

6. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือและความ
เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถ จากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะ
นำพาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันได้ 4.58 0.61 มากท่ีสุด 4 

โดยเฉลี่ย 4.60 0.51 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการทำงานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X

= 4.60, S.D. = 0.51) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี ้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ( X = 4.69, S.D. = 
0.52) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ำเสมอ ( X = 4.59, S.D. = 0.56) ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
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นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน ( X = 4.59, S.D. = 0.61)  
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาได้ร ับการยอมรับนับถือและความเชื ่อม ั ่นในความร ู ้ความสามารถจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะนำพาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ ( X = 4.58, S.D. = 0.61) 
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจบทบาทการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถสนับสนุนการทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.56, S.D. = 0.58)  และผู้บริหารสถานศึกษามีความไว้วางใจ
และเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของ
โรงเรียนท่ีวางไว้ ( X = 4.56, S.D. = 0.63) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

  n = 108 

ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาสามารถนำความร ู ้มาใช ้ให ้ เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะกับสถานการณ์และบริบทของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.47 0.62 มาก 4 

2. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และแก้ใขปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ 4.44 0.62 มาก 5 

3. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและส่ือสารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกับสถานการณ์และความสำคัญใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 4.55 0.62 มากท่ีสุด 2 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 4.60 0.59 มากท่ีสุด 1 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุม อบรม สัมนา และกรณีศึกษาจากโรงเรียนท่ีประสบ
ความสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้ 4.54 0.52 มากท่ีสุด 3 

โดยเฉลี่ย 4.52 0.52 มากที่สุด  
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จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 3 ข้อ 
โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ( X = 4.60, S.D. = 
0.59) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและส่ือสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกับสถานการณ์และ
ความสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ( X = 4.55, S.D. = 0.62) ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการประชุม อบรม สัมนา และกรณีศึกษาจากโรงเรียนท่ี
ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้ ( X = 4.54, S.D. = 0.52) และอยู่ในระดับ
มากจำนวน 2 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะกับ
สถานการณ์และบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.47, S.D. = 0.62)   และอันดับ
สุดท้าย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่ างถูกต้อง 
และแก้ใขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ( X = 4.44, S.D. = 0.62) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการสื่อสารและ
การจูงใจ 

n = 108 

ด้านการสื่อสารและการจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.47 0.66 มาก 3 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เห็นด้วย ยอมรับ และปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน 4.45 0.60 มาก 5 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารหลากหลายช่องทางกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4.48 0.67 มาก 1 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอภิปราย และสรุปประเด็น
สำคัญ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ง่าย 

 
4.47 

 
0.62 

 
มาก 

 
2 
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ด้านการสื่อสารและการจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้สื ่อและเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 4.46 0.70 มาก 4 

โดยเฉลี่ย 4.47 0.57 มาก  
 
จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการสื่อสารและการจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
( X = 4.47, S.D. = 0.57) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้คือ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร
หลากหลายช่องทางกับผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื ่อสร้างแรงจูงใจในการมุ ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.48, S.D. = 0.67) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอภิปราย และสรุปประเด็น
สำคัญ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ง่าย ( X = 4.47, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
สื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.47, S.D. = 0.66) 
ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  ( X = 4.46, S.D. = 
0.70) และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นด้วย ยอมรับ และปฏิบัติตาม 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ( X = 4.45, S.D. = 0.60)  ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

  n = 108 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
การพัฒนาตนเองให้สอดคลองกับสมรรถนะ ตำแหน่ง 
หน้าที่ อย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเข้ารับการประชุม อบรม 
สัมนา ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้จัด 4.67 0.53 มากท่ีสุด 1 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงเรียนทุกคน 4.43 0.66 มาก 6 
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ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรไดร้ับ
การพัฒนา 4.56 0.62 มากท่ีสุด 2 

4 .  ผ ู ้ บร ิ หารสถานศ ึ กษาม ี ส ่ วนร ่ วม ในการพ ัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกรูปแบบ 4.49 0.62 มาก 5 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี  4.56 0.64 มากท่ีสุด 4 

6. ผู ้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และนำผลที่ได้มาวางแผนพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 4.56 0.63 มากท่ีสุด 3 

โดยเฉลี่ย 4.54 0.53 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 
4 ข้อ โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองให้สอดคลองกับสมรรถนะ ตำแหน่ง หน้าที่ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ส่งเข้ารับการประชุม อบรม สัมนา ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้จัด ( X = 4.67, S.D. 
= 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสมตรงกับ
สมรรถนะท่ีควรได้รับการพัฒนา ( X = 4.56, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการ
พัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา และนำผลที่ได้มาวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ ( X = 4.56 , S.D. = 0.63 ) ผู ้บร ิหารสถานศึกษา จ ัดก ิจกรรม/โครงการ เพ ื ่อพ ัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี ( X = 4.56, S.D. = 0.64 และอยู่ในระดับมากจำนวน 2 ข้อ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกรูปแบบ ( X = 4.49, S.D. = 0.62) 
และผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงเรยีน
ทุกคน ( X = 4.43, S.D. = 0.66) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านมีวิสัยทัศน์ 

  n = 108 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1. ผู ้บริหารมองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาท่ี
ต้องการจะพัฒนาอย่างชัดเจน  4.46 0.55 มาก 8 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมและความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือเพื่อนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายของโรงเรียน 4.50 0.63 มากท่ีสุด 6 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 4.60 0.56 

 
มากท่ีสุด 1 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่จะนำสถานศึกษา
ไปสู่เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน 4.53 0.55 

 
มากท่ีสุด 5 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียนมาจากการมีส่วมร่วมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 4.54 0.60 มากท่ีสุด 4 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 4.49 0.59 

 
มาก 7 

7. ผู ้บริหารสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้กำหนดไว้ 4.58 0.60 มากท่ีสุด 2 

8. ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีการประเม ินปร ับปร ุงและ
พัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ 4.56 0.62 มากท่ีสุด 3 

โดยเฉลี่ย 4.53 0.50 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, 
S.D. = 0.50) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 6 ข้อ โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ( X = 4.60, S.D. = 0.56) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้กำหนดไว้ ( X
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= 4.58, S.D. = 0.60) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างเป็น
ระบบ ( X = 4.56, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
มาจากการมีส่วมร่วมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ( X = 4.54, S.D. = 0.60)  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติท่ีจะนำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ( X = 
4.53, S.D. = 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือ
เพื่อนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน ( X = 4.50, S.D. = 0.63) และอยู่ในระดับ
มากจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ( X = 4.49, S.D. = 0.59)  และผู้บริหารมองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาท่ี
ต้องการจะพัฒนาอย่างชัดเจน ( X = 4.46, S.D. = 0.55) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 12  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

  n = 108 

ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

1 .  ผ ู ้ บ ร ิ ห า รสถานศ ึ กษาสร ้ า งแร งบ ันดาล ใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 4.47 0.62 มาก 6 

2. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 1 

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บ ุ คคล โดยสามารถมอบหมายงานไ ด ้ ต ร งตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 4.58 0.61 

 
มากท่ีสุด 2 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทาง หรือวิธีการ ที่จะกระตุ้น
ให ้ผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชาม ีความกระต ือร ือร ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน 4.51 0.60 

 
มากท่ีสุด 5 

5 .  ผ ู ้ บร ิ หารสถานศ ึ กษาม ี ว ิ ธ ี ก าร ในการกระ ตุ้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดกระบวนการคิด เพื่อพัฒนางาน
ของตน 4.53 0.62 

 
มากท่ีสุด 4 
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ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง X  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 
ลำดับที่ 

6. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ทั ้งด้านความ
ประพฤติและด้านความรู้ ความสามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกโรงเรียน 4.56 0.58 

 
มากท่ีสุด 3 

โดยเฉลี่ย 4.54 0.54 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่ สุด จำนวน 5 
ข้อ โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา
กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ( X = 4.60, S.D. = 0.56)  ผู้บริหาร
สถานศึกษาคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยสามารถมอบหมายงานได้ตรงตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ( X = 4.58, S.D. = 0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ทั ้งด้านความ
ประพฤติและด้านความรู้ ความสามารถเป็นที่น่าเชื ่อถือแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอก
โรงเรียน ( X = 4.56, S.D. = 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
กระบวนการคิด เพื่อพัฒนางานของตน ( X = 4.53, S.D. = 0.62)  ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทาง 
หรือวิธีการ ที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของ
โรงเรียน ( X = 4.51, S.D. = 0.60) และอยู่ในระดับมากจำนวน 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ( X = 4.47, S.D. = 0.62) ตามลำดับ 
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ตอนที่  3  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
ตารางท่ี 13  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้าน 
  n = 108 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1.  ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 4.57 0.49 มากท่ีสุด 5 
2.  ด้านความไว้วางใจกัน 4.61 0.50 มากท่ีสุด 2 
3.  ด ้านการกำหนดว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมายและร ่วม

รับผิดชอบดำเนินการ 4.62 0.49 มากท่ีสุด 1 
4.  ด้านความอิสระท่ีรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 4.58 0.53 มากท่ีสุด 3 
5.  ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน

ร่วมกัน 4.57 0.54 
 

มากท่ีสุด 6 
6.  ด้านการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคน

ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.58 0.54 มากท่ีสุด 4 
โดยเฉลี่ย 4.59 0.51 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = 0.51) เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมาไปน้อยดังนี้ ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ ( X = 4.62, 
S.D. = 0.49)  ด้านความไว้วางใจกัน ( X = 4.61, S.D. = 0.50)  ด้านความอิสระที่รับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ ( X = 4.58, S.D. = 0.53)  ด้านการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อ
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X = 4.58, S.D. = 0.54)  ด้านการกระจายอำนาจและการให้
อำนาจในการตัดสินใจ ( X = 4.57, S.D. = 0.49)  และด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานร่วมกัน ( X = 4.57, S.D. = 0.54)  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.54 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 14  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการกระจาย
อำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 

  n = 108 

ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื ่องท่ี
สำคัญของโรงเรียน 4.59 0.61 มากท่ีสุด 2 

2. ผู ้บริหารสถานศึกษามีการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในขอบข่ายภาระงานท่ีรับผิดชอบ 4.57 0.58 มากท่ีสุด 4 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับงานท่ีได้รับมอบหมาย
หรือภาระงานท่ีได้รับผิดชอบ 4.58 0.55 มากท่ีสุด 3 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความตระหนักถึงความสำคัญในการมี
ส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจเรื่องท่ีสำคัญของโรงเรียน 4.51 0.57 มากท่ีสุด 5 

5 ผู ้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ 4.61 0.53 มากท่ีสุด 1 

โดยเฉลี่ย 4.57 0.49 มากที่สุด  

 
จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ  
ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ ( X = 4.61, 
S.D. = 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของโรงเรียน ( X = 4.59, S.D. = 0.61) ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับ
งานท่ีได้รับมอบหมายหรือภาระงานท่ีได้รับผิดชอบ ( X = 4.58, S.D. = 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษามี
การมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในขอบข่ายภาระงานที่รับผิดชอบ ( X = 4.57, 
S.D. = 0.58) และผู้ใต้บังคับบัญชามีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจเรื่องท่ี
สำคัญของโรงเรียน ( X = 4.51, S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 15  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความไว้วางใจกัน 

  n = 108 

ด้านความไว้วางใจกัน X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1. ผู ้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานและอำนาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
สมบูรณ์ 4.54 0.65 มากท่ีสุด 5 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามงานท่ีมอบหมายให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 4.56 0.58 มากท่ีสุด 4 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 4.63 0.56 มากท่ีสุด 3 

4 .  ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร สถ าน ศ ึ ก ษ า ให ้ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง ใ จ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 4.66 0.53 มากท่ีสุด 1 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาไว้วางใจว่าผู้ร่วมงานสามารถทำงาน
สำเร็จ 4.66 0.53 มากท่ีสุด 1 

โดยเฉลี่ย 4.61 0.50 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความไว้วางใจกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.61, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความไว้วางใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ( X = 4.66, S.D. = 0.53) กับ ผู้บริหารสถานศึกษา
ไว้วางใจว่าผู้ร่วมงานสามารถทำงานสำเร็จ ( X = 4.66, S.D. = 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระกับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามที ่ได้ร ับมอบหมาย ( X = 4.63, S.D. = 0.56) ผู ้บริหาร
สถานศึกษามีการติดตามงานที่มอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ( X = 4.56, S.D. = 
0.58)  และผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานและอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ ( X = 4.54, S.D. = 0.65) ตามลำดับ   
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ตารางท่ี 16  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการกำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 

  n = 108 
ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและ 

ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 4.65 0.50 มากท่ีสุด 2 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการวางแผน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 4.68 0.53 มากท่ีสุด 1 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการดำเนินงาน
ตามแผนท่ีได้วางไว้ 4.58 0.56 มากท่ีสุด 5 

4. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและผู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชา ม ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 4.61 0.58 มากท่ีสุด 3 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู ้ใต ้บังคับบัญชามีการวาง
แผนการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน 4.59 0.56 มากท่ีสุด 4 

โดยเฉลี่ย 4.62 0.49 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ดำเนินการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ( X = 4.68, S.D. = 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน ( X = 4.65, S.D. = 0.50) ผู ้บริหารสถานศึกษาและ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ( X = 4.61, S.D. = 0.58) ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการวางแผนการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน ( X = 4.59, S.D. = 0.56) และ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
ดำเนินงานตามแผนท่ีได้วางไว้ ( X = 4.58, S.D. = 0.56) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความอิสระ
ที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 

  n = 108 

ด้านความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการคิดวิธีปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.58 0.58 
มากท่ีสุด 2 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการตัดสินใจในงานท่ีท่านได้
รับผิดชอบ  

4.58 0.55 
มากท่ีสุด 1 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการดำเนินงานในงานท่ีท่าน
รับผิดชอบ 

4.56 0.57 
มากท่ีสุด 3 

โดยเฉลี่ย 4.58 0.53 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากท่ีสุดทุกข้อ  โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ ผู้ใต้บังคับบัญชามี
อิสระในการตัดสินใจในงานท่ีท่านได้รับผิดชอบ ( X = 4.58, S.D. = 0.55) ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระใน
การคิดวิธีปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ( X = 4.58, S.D. = 0.58)  และผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการ
ดำเนินงานในงานท่ีท่านรับผิดชอบ ( X = 3.56, S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 18  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความผกูพัน
และความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 

  n = 108 
ด้านความผูกพันและ 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ร่วมกันทำให้เกิดความผูกพันกัน 4.54 0.63 มากท่ีสุด 4 

2.  ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาม ีการช ่วยเหล ือสน ับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิดความผูกพันกัน 4.53 0.62 มากท่ีสุด 5 

3. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ร่วมกันทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 4.60 0.53 มากท่ีสุด 2 

4. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีเป้าหมายร่วมกันทำให้
รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 4.56 0.60 มากท่ีสุด 3 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นส่วน
หนึ ่งของโรงเรียนและพร้อมที ่จะทำประโยชน์เพื่อ
โรงเรียน 4.62 0.57 มากท่ีสุด 1 

โดยเฉลี่ย 4.57 0.54 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.54)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ  โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้คือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อ
โรงเรียน ( X = 4.62, S.D. = 0.57)  ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน
ทำให้รู ้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ( X = 4.60, S.D. = 0.53) ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามี
เป้าหมายร ่วมกันทำให้ร ู ้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน  ( X = 4.56, S.D. = 0.60) ผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดความผูกพันกัน  ( X = 4.54, S.D. = 
0.63) และผู้บริหารสถานศึกษามีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิดความผูกพันกัน (
X = 4.53, S.D. = 0.62)  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 19  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

n = 108 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคน 

ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ X  S.D. 
ระดับการ
บริหาร 

ลำดับที่ 

1. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและผู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชาม ี การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วนแก่กันและ
กัน 4.56 0.58 มากท่ีสุด 4 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาและผู ้ใต ้บ ังคับบัญชามีการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 4.57 0.58 มากท่ีสุด 3 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหารทำให้
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 4.59 0.60 มากท่ีสุด 2 

4. การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องทำให้การตัดสินในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 4.60 0.58 มากท่ีสุด 1 

โดยเฉลี่ย 4.58 0.54 มากที่สุด  
 

จากตาราง พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.54)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้คือ การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องทำให้การตัดสินในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ( X = 4.60, S.D. = 
0.58)  ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหารทำให้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ( X = 4.59, S.D. = 0.60) บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ( X = 4.57, S.D. = 0.5)  และผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วนแก่กันและกัน ( X = 4.56, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)  
 
ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะผู ้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 20 

 
          

          การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

                    ของสถานศึกษา 

 

 

ของสมรรถนะผู้บริหาร 
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การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (X1) .672** .722** .760** .667** .695** .721** .772** 
การบริการที่ดี (X2) .766** .808** .807** .738** .812** .804** .864** 
การพัฒนาตนเอง (X3) .731** .822** .796** .730** .765** .774** .842** 
การทำงานเป็นทีม (X4) .824** .836** .842** .758** .813** .776** .885** 
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .717** .814** .813** .658** .770** .751** .829** 
การสื่อสารและการสร้างแรงจงูใจ (X6) .799** .798** .805** .742** .846** .838** .881** 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) .802** .802** .835** .759** .819** .830** .884** 
การมีวิสัยทัศน์ (X8) .798** .766** .830** .743** .833** .813** .873** 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X9) .799** .822** .827** .707** .816** .788** .871** 
โดยรวมด้านสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา (Xtot) 

.842** .871** .890** .791** .873** .863** .937** 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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จากตารางท่ี 20 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหาร(Xtot)  และการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม(Ytot)  ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกันและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy= .937)  

เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหาร(Xtot) กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้าน (Y1 – Y6)  
พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อยสามอันดับแรกดังนี้  สมรรถนะของผู ้บริหาร(Xtot) กับการกำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = .890 
สมรรถนะของผู้บริหาร(Xtot) กับความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน (Y5) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = . 873 สมรรถนะของผู้บริหาร(Xtot) กับความไว้วางใจกัน (Y2) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = . 871 

เมื ่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้าน (X1 - X9) พบว่า มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา(Ytot) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไป
น้อยดังนี้  การทำงานเป็นทีม (X4) กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (rxy) = .885  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = .884 และการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ (X6) 
กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = .881  

เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้าน (X1 - X9) กับกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
รายด้าน (Y1 – Y6)  พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อยสามอันดับแรก ดังนี้  การสื่อสารและการสร้าง
แรงจูงใจ (X6) กับความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน (Y5) โดยมีค่าสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ์  (rxy) = .846 การทำงานเป็นทีม (X4) กับการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วม
รับผิดชอบดำเนินการ (Y3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = .842 และการส่ือสารและการสร้าง
แรงจูงใจ (X6) กับการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y6) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) = .838  

เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผู้บริหารรายด้าน (X1 - X9) กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมราย
ด้าน (Y1 – Y6)  ที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) กับ
ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน (Y5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy) = 
.695 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) กับการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Y1) โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy) = .672  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) กับความอิสระท่ีรับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได้ (Y4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy) = .667 และการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
(X5) กับความอิสระท่ีรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Y4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy) 
= .658 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมส่ีวน
ร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อทราบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 2) เพื่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน  123 
โรง ได้รับกลับคืน 108 โรง คิดเป็นร้อยละ 87.80 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficcient) สรุปผลได้ดังนี้นี้คือ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 8 ด้าน โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้   ด้าน
การบริการที่ดี ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้าน
ภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ตามลำดับ 
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2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการ
กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ ด้านความไว้วางใจกัน ด้านความอิสระท่ี
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ และด้านความ
ผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ตามลำดับ 

3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ในระดับสูง ลักษณะคล้อยตามกัน 

 
 

อภิปรายผล 

จากข้อค้นพบเกี ่ยวกับสมรรถนะของผู ้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร ่วมของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  พบว่า  สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะด้านการบริการที่ดใีน
ระดับสูงที่สุด โดยผู้บริหารให้บริการทุกคน ด้วยความเต็มใจ และเท่าเทียมกัน มีการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวกและพึงพอใจต่อการรับบริการจนทำให้
เกิดความประทับใจและชื ่นชมโรงเรียน มีสมรรถนะสูงด้านการทำงานเป็นทีมโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยมีการประชุมวาง
แผนการดำเนินงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้ดีขึ้น มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานได้
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนท่ีวางไว้ร่วมกันได้  มีสรรถนะสูงด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้บริหารมีความ
มุ่งมั่นและรับผิดชอบในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองให้สอดคลองกับสมรรถนะ ตำแหน่ง หน้าท่ี อย่างต่อเนื่อง มีภาวะ
ผู้นำการเปล่ียนแปลงและ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม
และเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะพัฒนาอย่างชัดเจน มี
การพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเข้ารับการอบรมและสัมมนา 
เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์  แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ สามารถส่ือสารและ
จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกับสถานการณ์และความสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงนภา เกียรติเมธี ที ่ได้ทำวิจัยเรื ่องสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ด้าน โดยมีด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด สอดคล้องกับ อานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์ กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื ่นๆได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะ ทาง
กายภาพอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งสามารถแยกได้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จ
ในการทำงานจะต้องมีคุณลักษณะสูงกว่ามาตรฐาน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 
จำนวน 1 ด้าน มีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ 

1.1 ด้านการบริการท่ีดี   
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการบริการท่ีดี มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็นลำดับแรก อาจเป็นเพราะผู้บริหารต้องการสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความ
ต้องการในด้านต่างๆ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะทำให้ผู้ท่ีมาติดต่อ
ประสานงานเกิดความช่ืนชมในตัวผู้บริหารเองและยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ทำให้
บุคคลภายนอกสถานศึกษามองกลับมายังสถานศึกษาในแง่บวกอีกด้วย สอดคล้องกับ   ดวงนภา 
เกียรติเมธี ที ่ ได้ทำวิจัยเรื ่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   

1.2 ด้านการทำงานเป็นทีม 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการทำงานเป็นทีม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ท่ีสุดเป็นลำดับสอง อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการทำงานในแต่ละขั้นตอนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
การทำงานเป็นทีม เมื ่อมีการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนจะให้ผู ้ร่วมงานตระหนักถึงงานที่ได้
ร่วมกันทำจะส่งผลให้งานที่ทำออกมาสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก
ผู้ร่วมงานคิดว่างานท่ีร่วมกันทำนั้นเป็นงานของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวัลย์  อ่างคำ ท่ี
ได้ทำวิจัยเรื ่องสมรรถนะของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู ่ความเป็น เลิศ
มาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลัก
ของผู้บริหาร ด้านการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

1.3 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์     
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็นลำดับสาม อาจเป็นเพราะ ผลสัมฤทธิ์จะสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของการบริหารงาน
โรงเรียนของ ผู้บริหาร ซึ่งได้มาจากการวางแผนการทำงาน กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนจับต้องได้ 
เน้นผลการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยมีการนิเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน 
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
นักเรียนเป็นอย่างสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวัลย์  อ่างคำ ที่ได้ทำวิจัยเรื่องสมรรถนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

1.4 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นลำดับส่ี อาจเป็นเพราะผู้บริหารเห็นความสำคัญ และสนับสนุนให้มี
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยวิธีการ ต่างๆ เช่น ส่งเข้ารับการประชุม อบรม สัมนา ศึกษา
ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อครู 
บุคลากร สถานศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับ ดวงนภา เกียรติเมธี ท่ีได้
ทำวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จากการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
 



  115 

1.5 ด้านภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นลำดับห้า อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้าน
ความรู้และความสามารถ เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ไต้บังคับบัญชา สามารถมอบหมายงานได้ตรงตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ได้วิจัยเรื่อง 
สมรรถนะผู ้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า สมรรถนะผู้บริหาร ด้านภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดับมาก 

1.6 ด้านมีวิสัยทัศน์ 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านมีวิสัยทัศน์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นลำดับหก อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรม 
มีการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มอบหมายหน้าท่ี และกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะ
ผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบว่า สมรรถนะผู้บริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมาก  

1.7 ด้านการพัฒนาตนเอง 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการพัฒนา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็นลำดับเจ็ด อาจเป็นเพราะโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจึงมีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย มีการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวัลย์  อ่างคำ ท่ีได้ทำวิจัยเรื่องสมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ด้านอุดมการณ์ของ
ผู้บริหารและด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ทิพวัลย์  อ่างคำ ท่ีได้ทำวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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1.8 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นลำดับแปด อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสามารถคิด วิเคราะห์ แยะแยะงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปัญหาในการทำงาน หรือสถานการณ์สำคัญต่างๆ ที่
ต้องตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ เคยได้รับมา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวัลย์  อ่างคำ ที่ได้ทำวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

1.9 ด้านการส่ือสารและการจูงใจ 
สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการสื่อสารและการจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นลำดับ
สุดท้าย อาจเป็นเพราะผู้บริหารสามารถใช้ทักษะในการการส่ือสารให้ผู้ไต้บังคับบัญชาได้รับรู้และ
เข้าใจในงานที ่ ได้ร ับมอบหมาย อย่างชัดเจน โดยมีการการโนมน้ าวใจ การจูงใจ เพื ่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นด้วย ยอมรับ และปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร   
ช่อชิต ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการส่ือสาร
และจูงใจอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ไม่สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารตระหนักถึง
ความสำคัญของการกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมาย และการดำเนินงานร่วมกัน โดยผู้บริหาร 
มีความไว้วางใจในตัวของผู้ร ่วมงานทุกคนให้โอกาสในการร่วมตัดสินใจในขอบข่ายภาระงานท่ี
รับผิดชอบ ให้อิสระในการทำงาน ให้อำนาจในการตัดสินใจ  โดยใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน 
มาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกระจายอำนาจ 
และมอบหมายงานให้ผู้ไต้บังคับบัญชาตามความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีสำคัญของโรงเรียน  ซึ่งทำให้ผู้ไต้บังคับบัญชามีเป้าหมายร่วมกัน
ทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน และพร้อมทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ 
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สรวิศ จันพุ่ม ท่ีได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ พบว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน การตัดสินใจมีความมีอิสระ ในการปฏิบัติงาน การ
ไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน   

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน มีรายละเอียดตามลำดับ
ดังนี้  

2.1 ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 
การบริหารแบบมีส่วนร ่วมของสถานศึกษา สั งก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบ
ดำเนินการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่หนึ่ง อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การร่วมกันคิด กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา วางแผน กำหนด
ขั้นตอนการทำงาน นิเทศติดตาม สรุปผล ตลอดจนร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ทำให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรู ้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำร่วมกันและพร้อมจะรับผิดชอบในงานที่ได้กระทำร่วมกัน 
สอดคล้องกับ สรวิศ จันพุ่ม ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา กระบี่ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน 

2.2 ด้านความไว้วางใจกัน 
การบริหารแบบมีส่วนร ่วมของสถานศึกษา สั งก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความไว้วางใจกัน  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่สอง อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความไว้ใจมอบหมายหน้าที่และ
งานพิเศษให้แก่ผู้บังคับบัญชา โดยมีการนิเทศ ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และ
ช่วยตัดสินใจในสถานะการณ์ต่างๆ เพื่อให้งานท่ีมอบหมายนั้นออกมามีประสิทธิภาพสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี สอดคล้องกับ สรวิศ จันพุ่ม ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กระบี่ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
การไว้วางใจกัน 
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2.3 ด้านความอิสระท่ีรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่สาม อาจเป็นเพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรได้มีโอกาสในการทำงานที่ได้รับผิดชอบ โดยอยู่ภายไต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร ซึ่ง
ครูอละบุคลากรมีอำนาจในการการตัดสินใจในเบื้องต้น แต่ก็ยังคงต้องรายงานการตัดสินใจไปยัง
ผู้บริหารเพื่อให้งานไม่เกิดความผิดพลาดและบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ สรวิศ จันพุ่ม ท่ีได้
ศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ พบว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการตัดสินใจมีความมีอิสระในการปฏิบัติงาน  

2.4 ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่สี่ อาจเป็นเพราะผู้บริหารมี
การศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานมาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนำมาใช้ในการบริหารงาน
สถานศึกษาทำให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นประโชยน์ในการตัดสินใจ สามารถถ่ายทอดให้แก่ครู บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ สอดคล้องกับ ทับทิม แสงอินทร์ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  

2.5 ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 
การบริหารแบบมีส่วนร ่วมของสถานศึกษา สั งก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านการกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่ห้า อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน มีการร่วมกัน
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกัน แบ่งหน้าที่การทำงานอย่าง
ชัดเจนตามความสามารถและหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย และทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีสำคัญใน
การดำเนินงาน ของสถานศึกษา ส่งผลทำให้การดำเนินงานของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จได้
ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ สรวิศ จันพุ่ม ท่ีได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ด้านการตัดสินใจมีความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

 
2.6 ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด้านความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ลำด ับส ุ ดท ้ าย  อาจเป ็น เพราะผ ู ้บร ิหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทำให้รู้สึกเปน็ส่วน
หนึ่งของโรงเรียนและพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อโรงเรียนและทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรยีนร่วมกัน 
รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิดความผูกพันกัน 
สอดคล้องกับ สรวิศ จันพุ่ม ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา กระบี่ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
การไว้วางใจกัน 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะที่คล้อยตามกัน สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
คอยกำกับดูแลบริหารงานฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงาน ตามข้ันตอน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เมื่อผู้บริหารมีสมรรถนะที่สูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ความสามารถในทุกขั้นตอนผู้บริหารจะนำการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาช่วยในการดำเนินงานใน
สถานศึกษา เพื่อเป็นการระดมความคิด ประสบการณ์ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การ
ดำเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานเพียงคนเดียว และยังเป็นการทำให้ทุก
ฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมตระหนักในความเป็นเจ้าของร่วมกันและร่วมกับรับผิดชอบงานที่เกิดขึ้น เมื่อ
บุคคลตระหนักว่าเป็นเจ้าของสิ่งใดบุคคลนั้นย่อมยินดีที่จะดูแลรักษาสิ่งนั้นเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้
สถานศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีมีคุณภาพและส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับ 
ปาริฉัตร ช่อชิต ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับว่าท่ีร้อยตรีหญิง อุมาพร บรรจง
เสนา ณ อยุธยา ได้วิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษา
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ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  พบว่า 
ภาพรวมของสมรรถนะของผู้บริหาร(Xtot) สัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ด้าน
การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ(Y3) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด อาจ
เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงมักจะมีการนำการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
ในด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรร่วมกันเป็นส่วมใหญ่ โดยเน้นให้ทุกควรมี
ส่วนร่วมในการร่วมกันรับผิดชอบในองค์กร มีการวางแผนร่วมกัน มีการดำเนินารตามแผนท่ีได้วางไว้
ร่วมกัน มีการประเมินผลร่วมกันและนำผลที่ได้มาวางแผนการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกันเป็นส่วมาก สอดคล้องกับณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้ระบุว่าสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ และภาพรวมของสมรรถนะของผู้บริหาร(Xtot)  มีสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาด้านความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Y4) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารแม้มีสมรรถนะในระดับท่ีสูงมากแต่ก็ยังไม่ให้อิสระในการคิดวิธีการปฎิบัติงาน 
การตัดสินใจ และการดำเนินงานอย่างเต็มท่ี เนื่องจากงานท่ีได้รับมอบหมายทุกงานต้องมีผู้บริหารเป็น
ผู้ตัดสินใจและมีการติดตามการดำเนินงาน  

ภาพรวมของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา (Ytot) สัมพันธ์0กับสมรรถนะของ
ผู้บริหาร ด้านการทำงานเป็นทีม (X4)  มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมนั้นเป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งมีส่วนคลาย
กับการทำงานเป็นทีม ซึ ่งเป็นการระดมความคิดและประสบการณ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบและการสรุปผล อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ไปในทางที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ระบุว่า
สมรรถนะหลัก ด้านการทำงานเป็นทีม เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลท่ีทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าทำงานอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วยการทำงานเป็นทีมมีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจำนวนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มีการร่วมงานกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน มี
ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสาร มีการพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
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และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยมีผู้นำทีมและสมาชิกของทีม ซึ่งต้องมีความเข้าใจในบทบาทของคนในการ
ทำงานรวมกันเป็นทีมโดยทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปด้วย ความไว้วางใจ ความอดทน 
ความมีเหตุมีผล ความถูกต้อง การบริหารจัดการ ความเต็มใจ การแนะนำ การยอมรับนับถือและ
ความเชื่อถือ ความรู้และความชำนาญ เชาว์ปัญญา ความเมตตากรุณา และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และภาพรวมของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา (Ytot) มีสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (x1) มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด อาจเนื่องมาจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น
เป็นการรวมกันของกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา มีทั้งผู้ที่อยู่ภายในและภายนอก
องค์กร อาจมีบางส่วนที่มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน แต่ละคนล้วนมีแนวคิด วิธีการ และเป้าหมายไม่
เหมือนกัน เมื่อมีการรวมตัวของคนจำนวนมากผู้บริหารจึงต้องใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมและการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมากตามไปด้วย เพื่อที่จะให้คนหมู่มากเดินไปตามแผนงาน ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนัก 

เมื่อพิจารณารายด้านของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  พบว่า การส่ือสาร
และการสร้างแรงจูงใจ (X6) กับความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน (Y5) มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารที่มีสมรรถนะด้านการสื่อสารและการสร้าง
แรงจูงใจนั้น สามารถสื่อสาร ชักจูง โน้มนาว และสร้างแรงจูงใจกับผู้ไต้บังคับบัญชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถส่ือสาร ชักจูง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไต้บังคับบัญชาสามารถทำงานร่วมกัน 
มีเป้าหมายร่วมกัน รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน จนเกิดความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับผู้ไต้บังคับ
บัญชา ผู้ไต้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน และเกิดความผูกพันระหว่างผู้ไต้บังคับบัญชากับองค์กร 
สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ระบุว่า สมรรถนะ
ด้านการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทำให้งานขององค์กรดำเนินต่อไปและช่วย
ในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารสถานศึกษา การส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ
ทำให้เกิดความหมาย ทำให้คุณคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และทำให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่ง
กันและกันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในกิจกรรม
องค์กรหลายอย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและ
การพัฒนาองค์กรการควบคุมและประสานงาน ซึ่งลักษณะของกาของการสื่อสารและการสร้าง
แรงจูงใจในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือการใช้การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ
ติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ัง
ติดต่อส่ือสารกับองค์กรอื่นๆ ในฐานะท่ีเป็นระบบย่อยการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจเป็นเครื่องมือ
สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศ การทำงาน การควบคุมสั่งงานและการ
สร้างความพึงพอใจในฐานะท่ีเป็นระบบเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาการส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ
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ในแง่ของพฤติกรรมทางการส่ือสารและจูงใจในเรื่องต่างๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่าง
จดหมาย การทำสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนท่ีทำงานร่วมกันและการโต้แย้ง เป็นต้น 

 และคู ่ที ่ม ีความสัมพันธ์น้อยที ่สุด ซึ ่งอยู ่ในระดับปานกลาง คือ การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ (X5) กับความอิสระท่ีรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Y4) อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
ที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์มาก อาจมีสัมพันมากกับการให้อิสระในการคิด การ
ตัดสินใจ และการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบของผู้ไต้บังคับบัญชา เพราะผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์มากย่อมต้องติดตามและดูแลงานท่ีมอบหมายแก่ผู้ไต้บังคับบัญชา เพื่อช้ีแนะ 
แนะนำ และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไกลชิดเพื่อให้งานนั้นสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารที่กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ  

2. สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ควรมีนโยบายส่งเสริมให้
สถานศึกษาใช้การบริหารแบบมีส่วนเป็นแนวทางในการดำเนิงงานของสถานศึกษา 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรมีนโยบายส่งเสริมและ
ผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาควบคู่ไปกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

ตามท่ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้นเพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง สมรรถนะของ
ผู ้บริหารที ่ก ับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจ
ท่ัวไปจึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หรือในเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ และสังกัดอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสัมพันกับตัวแปรอื่นๆ 
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ตอนที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างประเด็นกับข้อคาถามของแบบประเมิน สมรรถนะของ

ผู้บริหารของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 

ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที่ 
5 

สมรรถนะหลักผู้บริหาร 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ไต้
บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ
ในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการทำงานท่ี
ชัดเจน 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

2.การบริการที่ดี 
7 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการทุกคน จนทำให้เกิด
ความประทับใจและช่ืนชมโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาระบบงานทำให้
ผู้รับบริการมีความสะดวก และพึงพอใจต่อการ
บริการ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาให้การบริการทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที่ 
5 

10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ
และนำผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

11 ผู้บริหารสถานศึกษาให้บริการนักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการทุกคน ด้วยความเต็ม
ใจ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.การพัฒนาตนเอง 
12 ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสวงหาความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาบริหารงาน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำความรู้ใหม่ๆมา
ถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมและ
สัมมนา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองและ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4.การทำงานเป็นทีม 
17 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจบทบาทการทำงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถสนับสนุนการ
ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที่ 
5 

19 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนำมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารสถานศึกษามีความไว้วางใจและเช่ือมั่น
ในความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่า
จะปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
ท่ีวางไว ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือและ
ความเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะนำพาโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันได้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร 
5.การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
23 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำความรู้มาใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะกับสถานการณ์และ
บริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

24 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
และแก้ใขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและสือสาร
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกับสถานการณ์และ
ความสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที่ 
5 

26 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความรู้ท่ี
ได้จากการประชุม อบรม สัมนา และกรณีศึกษา
จากโรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้
กับโรงเรียนของตนเองได้ 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

6.การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ 
28 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารและสร้าง

แรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถโน้มน้าวให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นด้วย ยอมรับ และปฏิบัติ
ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่ือสารหลากหลาย
ช่องทางกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอภิปราย และสรุป
ประเด็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้
ง่าย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีใน
การส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

33 ผู้บริหารสถานศึกษาและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองให้สอดคลอง
กับสมรรถนะ ตำแหน่ง หน้าท่ี อย่างต่อเนื่อง 
เช่น ส่งเข้ารับการประชุม อบรม สัมนา ท่ีภาครัฐ
และภาคเอกชนเป็นผู้จัด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที่ 
5 

34 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
โรงเรียนทุกคน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้พัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสมตรงกับ
สมรรถนะท่ีควรได้รับการพัฒนา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกรูปแบบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารสถานศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนา
ตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา และนำผลท่ีได้มา
วางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

8.การมีวิสัยทัศน์ 
39 ผู้บริหารมองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษา

ท่ีต้องการจะพัฒนาอย่างชัดเจน  
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมและความ
เช่ือมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือเพื่อนำไปสู่
การบรรลุ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

41 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

42 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติท่ีจะนำ
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ได้
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

คนที ่
4 

คนที่ 
5 

43 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนมาจากการมีส่วมร่วม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

44 ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

45 ผู้บริหารสถานศึกษามีการดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีได้กำหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

46 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
47 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

48 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

49 ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลโดยสามารถมอบหมายงานได้ตรง
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

50 ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทาง หรือวิธีการ ท่ีจะ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

51 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการกระตุ้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดกระบวนการคิด เพื่อ
พัฒนางานของตน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

52 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังด้าน
ความประพฤติและด้านความรู้ ความสามารถ
เป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลภายนอกโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างประเด็นกับข้อคาถามของแบบประเมิน การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

5 4 3 2 1 
1.การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องท่ีสำคัญของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการมอบอำนาจในการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในขอบข่ายภาระ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับงานท่ีได้รับ
มอบหมายหรือภาระงานท่ีได้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความตระหนักถึงความสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจเรื่องท่ีสำคัญของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.ความไว้วางใจกัน 
6 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานและอำนาจ

การตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามงานท่ี
มอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

5 4 3 2 1 
8 ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความไว้วางใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ
เทียบกับเป้าหมายท่ีวางไว้จากการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

3.การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 
11 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
วางแผนร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีได้วางไว ้

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
ดำเนินงานตามแผนท่ีได้วางไว ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
วางแผนการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4.ความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 
16 ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการคิดวิธีปฏิบัติงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

17 ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการตัดสินใจในงานท่ี
ท่านได้รับผิดชอบ  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

5 4 3 2 1 
18 ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการดำเนินงานในงาน

ท่ีท่านรับผิดชอบ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5.ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
19 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดความผูกพันกัน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารสถานศึกษามีการช่วยเหลือสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิดความผูกพันกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจร่วมกันทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีเป้าหมาย
ร่วมกันทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนรว่มกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและพรอ้มท่ีจะทำ
ประโยชน์เพื่อโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6.การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
24 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน
แก่กันและกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

26 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องจาก
ผู้บริหารทำให้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องทำให้การตัดสินในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย  

ลำดับ โรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
อำเภอ จังหวัด 

1 โรงเรียนวัดบางกระ เมืองราชบุรี ราชบุรี 
2 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อย

พานิช) 
เมืองราชบุรี ราชบุรี 

3 โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) เมืองราชบุรี ราชบุรี 
4 โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎรว์ิทยาคาร) เมืองราชบุรี ราชบุรี 
5 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร ์ วัดเพลง ราชบุรี 
6 โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) จอมบึง ราชบุรี 
7 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย จอมบึง ราชบุรี 
8 โรงเรียนวนัครู 2503 (บ้านหนองบัว) จอมบึง ราชบุรี 
9 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ปากท่อ ราชบุรี 
10 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพท่ี 104 ปากท่อ ราชบุรี 
11 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ปากท่อ ราชบุรี 
12 โรงเรียนบ้านอ่างหนิ ปากท่อ ราชบุรี 
13 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สวนผ้ึง ราชบุรี 
14 โรงเรียนสินแร่สยาม สวนผ้ึง ราชบุรี 
15 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี บ้านคา ราชบุรี 
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ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.983 79 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 360.90 716.507 .552 .983 

x2 361.13 710.947 .627 .983 

x3 361.13 715.154 .467 .983 

x4 361.00 713.931 .491 .983 

x5 361.00 717.862 .406 .984 

x6 361.13 713.499 .467 .983 

x7 361.07 716.133 .448 .983 

x8 361.07 715.789 .461 .983 

x9 361.10 710.438 .577 .983 

x10 361.10 714.645 .495 .983 

x11 360.90 719.266 .416 .983 

x12 361.13 708.464 .722 .983 

x13 361.23 707.909 .583 .983 

x14 361.27 714.547 .481 .983 

x15 361.17 711.247 .608 .983 

x16 361.27 707.513 .744 .983 

x17 361.13 712.671 .494 .983 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x18 361.23 708.944 .689 .983 

x19 361.17 711.523 .598 .983 

x20 361.17 714.971 .469 .983 

x21 361.07 716.754 .424 .984 

x22 361.17 707.178 .673 .983 

x23 361.07 713.513 .551 .983 

x24 361.20 705.545 .818 .983 

x25 361.10 707.403 .775 .983 

x26 361.23 707.220 .667 .983 

x27 361.10 709.472 .610 .983 

x28 361.37 708.447 .645 .983 

x29 361.17 712.420 .498 .983 

x30 361.10 712.162 .591 .983 

x31 361.20 706.579 .779 .983 

x32 361.23 702.047 .840 .983 

x33 361.13 711.085 .622 .983 

x34 361.17 711.799 .588 .983 

x35 361.07 708.133 .764 .983 

x36 361.00 712.897 .614 .983 

x37 361.13 706.533 .634 .983 

x38 361.10 707.955 .662 .983 

x39 361.23 712.185 .568 .983 

x40 361.13 710.464 .645 .983 

x41 361.13 713.361 .535 .983 

x42 361.00 716.069 .481 .983 

x43 361.07 712.892 .576 .983 

x44 361.07 708.547 .748 .983 

x45 361.07 710.961 .652 .983 

x46 361.07 708.547 .748 .983 

x47 361.13 714.395 .496 .983 

x48 361.10 711.610 .612 .983 

x49 361.17 707.178 .762 .983 

x50 361.07 708.340 .756 .983 

x51 361.07 712.340 .597 .983 

x52 361.00 710.966 .696 .983 

y1 361.10 706.093 .726 .983 

y2 361.23 700.737 .802 .983 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y3 361.03 714.378 .532 .983 

y4 361.07 710.133 .685 .983 

y5 361.03 706.240 .864 .983 

y6 361.13 704.740 .762 .983 

y7 361.17 708.489 .630 .983 

y8 361.07 709.306 .717 .983 

y9 361.10 706.714 .705 .983 

y10 361.23 705.495 .725 .983 

y11 361.13 707.016 .685 .983 

y12 361.03 705.137 .790 .983 

y13 361.13 702.120 .852 .983 

y14 361.07 705.720 .752 .983 

y15 361.00 711.379 .678 .983 

y16 361.10 707.334 .683 .983 

y17 361.10 706.162 .724 .983 

y18 361.10 705.472 .747 .983 

y19 361.07 705.306 .766 .983 

y20 361.07 702.823 .853 .983 

y21 361.07 704.547 .793 .983 

y22 360.97 707.620 .745 .983 

y23 360.93 709.926 .686 .983 

y24 361.07 705.651 .754 .983 

y25 361.00 707.103 .739 .983 

y26 361.03 704.792 .802 .983 

y27 360.97 708.723 .704 .983 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ลำดับ ช่ือโรงเรียน อำเภอ 

1 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) เมืองราชบุรี 
2 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) เมืองราชบุรี 
3 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) เมืองราชบุรี 
4 วัดเหนือวน เมืองราชบุรี 
5 จันทคามวิทยา เมืองราชบุรี 
6 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เมืองราชบุรี 
7 ชุมชนวัดคูบัว เมืองราชบุรี 
8 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เล่ือน พิมพ์ ประชาสามัคคี) เมืองราชบุรี 
9 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เมืองราชบุรี 
10 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) เมืองราชบุรี 
11 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) เมืองราชบุรี 
12 วัดทุ่งหญ้าคมบาง เมืองราชบุรี 
13 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) เมืองราชบุรี 
14 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) เมืองราชบุรี 
15 บ้านหนองนางแพรว เมืองราชบุรี 
16 บ้านชัฎเจริญ เมืองราชบุรี 
17 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) เมืองราชบุรี 
18 วัดอัมพวัน เมืองราชบุรี 
19 วัดพเนินพลู เมืองราชบุรี 
20 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) เมืองราชบุรี 
21 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม เมืองราชบุรี 
22 วัดท้ายเมือง เมืองราชบุรี 
23 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เมืองราชบุรี 
24 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม เมืองราชบุรี 
25 อนุบาลราชบุรี เมืองราชบุรี 
26 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เมืองราชบุรี 
27 วัดเขาถ้ำกุญชร เมืองราชบุรี 
28 วัดอรุณรัตนคีรี เมืองราชบุรี 
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29 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพท่ี 12) เมืองราชบุรี 
30 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรกัษ์ราษฎร์บำรุง) เมืองราชบุรี 
31 วัดหนองตาหลวง เมืองราชบุรี 
32 วัดโพธิ์ดก เมืองราชบุรี 
33 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) เมืองราชบุรี 
34 บ้านพุตะเคียน จอมบึง 
35 บ้านทุ่งแฝก จอมบึง 
36 บ้านสันดอน จอมบึง 
37 บ้านทุ่งแจง จอมบึง 
38 บ้านวังปลา จอมบึง 
39 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จอมบึง 
40 อนุบาลจอมบึง จอมบึง 
41 บ้านรางม่วง จอมบึง 
42 บ้านหนองขนาก จอมบึง 
43 วัดด่านทับตะโก จอมบึง 
44 บ้านห้วยท่าช้าง จอมบึง 
45 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) จอมบึง 
46 บ้านหนองสีนวล จอมบึง 
47 บ้านหุบพริก จอมบึง 
48 บ้านหนองศาลเจ้า จอมบึง 
49 บ้านหนองปรือ จอมบึง 
50 บ้านเบิกไพร จอมบึง 
51 บ้านหนองตาเนิด จอมบึง 
52 บ้านหนองไผ่ จอมบึง 
53 บ้านพุแค จอมบึง 
54 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) จอมบึง 
55 บ้านห้วยยาง จอมบึง 
56 วัดชัฏใหญ่ จอมบึง 
57 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) จอมบึง 
58 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) จอมบึง 
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59 รุจิรพัฒน ์ สวนผ้ึง 
60 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) สวนผ้ึง 
61 บ้านมะขามเอน สวนผ้ึง 
62 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สวนผ้ึง 
63 สมนึกวิทิศวรการ สวนผ้ึง 
64 บ้านชัฎหนองหมี สวนผ้ึง 
65 บ้านหนองขาม สวนผ้ึง 
66 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) สวนผ้ึง 
67 บ้านกล้วย สวนผ้ึง 
68 บ้านทุ่งศาลา สวนผ้ึง 
69 อนุบาลสวนผ้ึง สวนผ้ึง 
70 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สวนผ้ึง 
71 บ้านห้วยผาก สวนผ้ึง 
72 บ้านตะโกล่าง สวนผ้ึง 
73 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) สวนผ้ึง 
74 บ้านเขาถ้ำ ปากท่อ 
75 บ้านเขาอีส้าน ปากท่อ 
76 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ปากท่อ 
77 บ้านเขาถ่าน ปากท่อ 
78 บ้านหนองน้ำใส ปากท่อ 
79 วัดสันติการาม ปากท่อ 
80 บ้านเขาพระเอก ปากท่อ 
81 บ้านหนองไผ่ ปากท่อ 
82 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ปากท่อ 
83 วัดหนองบัว ปากท่อ 
84 บ้านบ่อตะคร้อ ปากท่อ 
85 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) ปากท่อ 
86 วัดโคกพระเจริญ ปากท่อ 
87 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ปากท่อ 
88 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปากท่อ 
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89 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ปากท่อ 
90 บ้านห้วยศาลา ปากท่อ 
91 บ้านหินสี ปากท่อ 
92 บ้านยางคู่ ปากท่อ 
93 สีวะรา ปากท่อ 
94 บ้านไทรงาม ปากท่อ 
95 วัดสว่างอารมณ์ ปากท่อ 
96 วัดวังมะนาว ปากท่อ 
97 วัดยางงาม ปากท่อ 
98 วัดหัวป่า ปากท่อ 
99 วัดวันดาว ปากท่อ 
100 บ้านเขาช้าง ปากท่อ 
101 วัดโพธิศรี ปากท่อ 
102 วัดพิบูลวนาราม ปากท่อ 
103 บ้านหนองลังกา ปากท่อ 
104 บ้านหัวเขาจีน ปากท่อ 
105 บ้านห้วยยางโทน ปากท่อ 
106 วัดเวียงทุน วัดเพลง 
107 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) วัดเพลง 
108 บ้านปากสระ วัดเพลง 
109 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล วัดเพลง 
110 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) วัดเพลง 
111 อนุบาลบ้านคา บ้านคา 
112 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) บ้านคา 
113 บ้านโป่งเจ็ด บ้านคา 
114 บ้านเก่าต้นมะค่า บ้านคา 
115 บ้านโป่งกระทิงบน บ้านคา 
116 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านคา 
117 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) บ้านคา 
118 บ้านพุบอนบน บ้านคา 
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119 บ้านร่องเจริญ บ้านคา 
120 น้ำตกห้วยสวนพลู บ้านคา 
121 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน บ้านคา 
122 วัดหนองพันจันทร ์ บ้านคา 
123 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) บ้านคา 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
............................................................. 

คำอธิบายในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียน มีท้ังส้ิน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) ประกอบด้วย  

1.1 ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน  
1.2 ครูผู้สอน จำนวน 1 คน  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ 
การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1” ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่ง
ต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับ และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัตงิาน
หรือโรงเรียนของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณำโปรด
ตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

3. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตอนท่ี 3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
เมื่อท่านตอบแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว โปรดรวบรวมแบบสอบถามใส่ซองท่ีผู้วิจัยแนบมา 

พร้อมกันนี้แล้วส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ หรือตู้รับงานวิจัย ณ บริเวณช่องส่งเอกสารของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ช้ันท่ี 1 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
     นายนิธิ  เรืองสุขอุดม  

       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง   หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ  

 ชาย  
 หญิง  

2 อาย ุ 
 20-30 ปี  
 31-40 ปี  
 41-50 ปี  
 51-60 ปี  
 60 ปีขึ้นไป  

3 ระดบัการศึกษาสงูสดุ  
 ปริญญาตรี  
 ปริญญาโท  
 ปริญญาเอก  

4 ต าแหน่งปัจจบุนั  
 ผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา 
 ครู  

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจบุนั  
 1-5 ปี                  6-10 ปี  
 11-15 ปี              16-20 ปี  
 21-25 ปี              26-30 ปี 
 มากกว่า 30 ปี 
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ตอนที่ 2 การสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ค าชีแ้จง ในการตอบค าถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาวา่ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารงาน
ระดบัใด แล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเพียงช่องเดียว   
ถ้าท่านตอบ  ระดบั 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

ระดบั 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดบัมาก  
ระดบั 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดบับปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดบัน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

สมรรถนะหลักผู้บริหาร 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามุ่งเนน้ผลการปฏิบตัิงานเพื่อให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

     

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบตัิงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

     

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน 

     

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูไ้ตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่และรับผิดชอบในการ
บริหารงานอยา่งมีคุณภาพ 

     

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน      

2.การบริการที่ดี 
7 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้

ติดต่อราชการทุกคน จนทำให้เกิดความประทับใจและชื่นชม
โรงเรียน 

     

8 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาระบบงานทำให้ผู้รับบริการมี
ความสะดวก และพึงพอใจต่อการบริการ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาให้การบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน      
10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจและนำผลท่ีได้

จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
     

11 ผู้บริหารสถานศึกษาให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อ
ราชการทุกคน ด้วยความเต็มใจ 

     

3.การพัฒนาตนเอง 
12 ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสวงหาความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆอยู่เสมอ 
     

13 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆเพื่อนำมาบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

     

14 ผู ้บริหารสถานศึกษามีการนำความรู ้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 

     

15 ผู ้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื ่อนำ
ความรู้มาพัฒนาตนเองและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

     

16 ผู ้บร ิหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4.การทำงานเป็นทีม 
17 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
     

18 ผ ู ้ บร ิ หารสถานศ ึ กษา เข ้ า ใ จบทบาทการทำง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

19 ผู ้บริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 

     

20 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

21 ผู ้บริหารสถานศึกษามีความไว้วางใจและเชื่อมั ่นในความรู้ 
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายของโรงเรียนท่ีวางไว้ 

     

22 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือและความเช่ือมั่นใน
ความรู้ความสามารถ จากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะนำพาโรงเรียน
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันได้ 

     

สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร 
5.การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
23 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

อย่างเหมาะกับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

24 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และแก้ใขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

     

25 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและส่ือสารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกับสถานการณ์และความสำคัญในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

26 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

     

27 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความรู้ที ่ได้จากการ
ประชุม อบรม สัมนา และกรณีศึกษาจากโรงเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้ 

     

6.การสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ 
28 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

29 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น
ด้วย ยอมรับ และปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

30 ผู ้บริหารสถานศึกษามีการสื ่อสารหลากหลายช่องทางกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

31 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอภิปราย และสรุปประเด็นสำคัญ 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ง่าย 

     

32 ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสม 

     

7.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

33 ผู้บริหารสถานศึกษาและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
พัฒนาตนเองให้สอดคลองกับสมรรถนะ ตำแหน่ง หน้าท่ี อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ส่งเข้ารับการประชุม อบรม สัมนา ที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็นผู้จัด 

     

34 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงเรียนทุกคน 

     

35 ผู ้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรได้รับการ
พัฒนา 

     

36 ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกรูปแบบ 

     

37 ผู ้บร ิหารสถานศึกษา จัดก ิจกรรม/โครงการ เพ ื ่อพ ัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี  

     

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และนำผลท่ีได้มาวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
 

     

8.การมีวิสัยทัศน์ 
39 ผู้บริหารมองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะ

พัฒนาอย่างชัดเจน  
     

40 ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมและความเชื ่อมั ่นให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือเพื่อนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายของโรงเรียน 
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ข้อ สมรรถนะผู้บริหาร  
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

41 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

42 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที ่จะนำสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน 

     

43 ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนมาจากการมีส่วมร่วมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

     

44 ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

     

45 ผู้บริหารสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้กำหนดไว้ 

     

46 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ 

     

9.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
47 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
     

48 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นผู ้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

     

49 ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดย
สามารถมอบหมายงานได้ตรงตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล 

     

50 ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทาง หรือวิธีการ ที่จะกระตุ้นให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของโรงเรียน 

     

51 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เกิดกระบวนการคิด เพื่อพัฒนางานของตน 

     

52 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านความประพฤติ
และด ้ านความร ู ้  ความสามารถ เป ็นท ี ่ น ่ า เช ื ่ อถ ือแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกโรงเรียน 
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ตอนที่ 3 การสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ค าชีแ้จง ในการตอบค าถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาวา่ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารงาน
ระดบัใด แล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเพียงช่องเดียว  
ถ้าท่านตอบ  ระดบั 5 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

ระดบั 4 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดบัมาก  
ระดบั 3 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดบับปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดบัน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ระดับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

1.การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีสำคัญของโรงเรียน 
     

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในขอบข่ายภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

     

3 ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือ
ภาระงานท่ีได้รับผิดชอบ 

     

4 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วน
ร่วมเพื่อตัดสินใจเรื่องท่ีสำคัญของโรงเรียน 

     

5 ผู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชาต ัดส ินใจอย ่างม ี เหต ุผลโดยคำน ึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ 

     

2.ความไว้วางใจกัน 
6 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานและอำนาจการตัดสินใจ

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 
     

7 ผู ้บริหารสถานศึกษามีการติดตามงานที ่มอบหมายให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 

     

8 ผู ้บริหารสถานศึกษาให้อ ิสระกับผู ้ใต้บ ังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ระดับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

9 ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ความไว้วางใจกับผู ้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

     

10 ผู้บริหารสถานศึกษาไว้วางใจว่าผู้ร่วมงานสามารถทำงานสำเร็จ      
3.การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 
11 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการกำหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
     

12 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการวางแผนร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

     

13 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการดำเนินงานตาม
แผนท่ีได้วางไว ้

     

14 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

15 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการวางแผนการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกนั 

     

4.ความอิสระที่รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 
16 ผู ้ใต ้บ ังคับบัญชามีอ ิสระในการคิดวิธ ีปฏิบ ัต ิงานที ่ได ้รับ

มอบหมาย 
     

17 ผู ้ใต ้บ ังคับบัญชามีอ ิสระในการตัดสินใจในงานที ่ท ่านได้
รับผิดชอบ  

     

18 ผู ้ใต ้บ ังคับบัญชามีอ ิสระในการดำเน ินงานในงานที ่ท ่าน
รับผิดชอบ 

     

5.ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
19 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานร่วมกันทำ

ให้เกิดความผูกพันกัน 
     

20 ผู้บริหารสถานศึกษามีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำให้เกิดความผูกพันกัน 

     

21 ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน
ทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 
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ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ระดับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผู้บริหาร 
5 4 3 2 1 

22 ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีเป้าหมายร่วมกันทำให้รู้สึกเป็น
เจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 

     

23 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียนและพร้อมท่ีจะทำประโยชน์เพื่อโรงเรียน 

     

6.การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
24 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการแลกเปลี ่ยน

ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วนแก่กันและกัน 
     

25 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชามีการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

     

26 ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ร ับข้อมูลที ่ถูกต้องจากผู ้บริหารทำให้
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

     

27 การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้การตัดสินในการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2." ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, 
มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ, 2562. 
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ชื่อ-สกุล นิธิ เรืองสุขอุดม 
วัน เดือน ปี เกิด 24 พฤษภาคม พ.ศ.2529 
สถานที่เกิด กาญจนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 133/2 หมู ่1 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี   
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