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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูใน 
สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 2.ระดบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูในสถาบนั
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 3.ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความ               
ยึดมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ขา้ราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 286 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา และความยึดมัน่
ผกูพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ผลการวจัิยพบว่า 
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.63) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (x̄ =3.68) และ
รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (x̄ =3.62) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล                    
(x̄ =3.62) และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (x̄ =3.61) ตามล าดบั 

2. ความยึดมัน่ผูกพนักับองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.58) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความยึดมัน่ผูกพนักับ
องคก์ารของครู มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความยดึมัน่ผูกพนั
ดา้นจิตใจ (x̄ =4.09) รองลงมา คือความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (x̄ =3.93) และความยดึมัน่ผกูพนั
ดา้นการคงอยู ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ =2.73) 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความยดึมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของ
ครู มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .622  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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บทที ่1 
 
 

บทน ำ 
 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  

การพฒันาประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งเสริมสร้าง และพฒันาคน                       
ในประเทศชาติให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ปัจจัยท่ีท าให้คนมีคุณภาพได้ก็คือการศึกษา ประเทศไทย                               
ให้ความส าคญักบัการศึกษา เพื่อพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพ คือ เป็นมนุษยที์่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม หรือ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และมีความเป็นไทย 
นั้นคือ ตอ้งการให้จดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้คนไดรั้บการศึกษา และท าให้คนไทย
ทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกระดบัการศึกษา ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัเพื่อให้ชาติ
บา้นเมืองจะมีความเจริญมัน่คงได ้ก ็เพราะประชาชนในชาติไดร้ับการพฒันาอย ่างถูกวิธี                        
การพฒันาคนจะด าเนินไปอย่างถูกตอ้งก็ตอ้งมีระบบการศึกษาที่ดี และระบบการศึกษาจะด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีครูที่มีคุณภาพ และตอ้งมีระบบการบริหารโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นส่ิงที่ส าคญั ไดม้ีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในการบริหารประการ
หน่ึงคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ของบุคลากรในการสร้าง
ความส าเร็จให้กบัองค์การ มีวตัถุประสงค์เดียวกนัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายในการจดัการศึกษาอย่าง        
มีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญส่ง เจริญศรี (2550:32) ไดก้ล่าวว่า การบริหารองค์กร
จะประสบความส าเร็จ ตอ้งใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตอ้งให้ความส าคญักบับุคคลมี                    
ส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอน จะเกิดการบริหารตรงตามวตัถุประสงค์มากท่ีสุด 

 

การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งให้โอกาสแก่ครูไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหาร ถือเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจการบริหาร               
ท ุกขั้นตอน ตั้งแต ่ร่วมวางแผน ตดัสินใจ  ด า เน ินงาน และประ เม ินผล  สอดคล้องกับ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2556:10-9) พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม คือ ปัจจยัดา้นบุคลากรในองค์การ  ตอ้งให้ความส าคญัแก่บุคลากร                
ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัและตอ้งดูแลรักษา  เปิดโอกาสให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วม               
ในการบริหารและจดัการองค์การ  โดยให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  
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จุดแข็งจุดอ่อนภายในองค ์การ  ว ิเคราะห์อุปสรรค และโอกาสจากสิ่งแวดลอ้มภายนอก              
การประเมินภาระหน้าที่ขององค์การ  ทรัพยากร  ทกัษะดา้นต่างๆ  ของบุคลากรทุกระดบัมี                
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมช่วยเหลือ  สนบัสนุน และรับผิดชอบ 

 

นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในการบริหาร ยงัท าให้เกิดการส่ือสารหลายทิศทางทั้งการ
ส่ือสารทางแนวดิ่ง คือ ระหว่างผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน และการส่ือสารในแนวระนาบซ่ึงเกิด
ระหว่างทีมงานระดบัเดียวกนัอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมสามารถยติุขอ้ขดัแยง้ท่ีน าไปสู่การแกไ้ข
ปัญหา ด้วยเหตุผลอย่างสร้างสรรค์ด้วยสันติวิธี ย่อมท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างานท่ีดีข้ึน
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐรฎา พวงจนัทร์ (2552:92) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียนท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดต่อหน่วยงาน คือ ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานมาก
ข้ึนจะเห็นว่างานใดๆก็ตามในการบริหารงานโรงเรียน ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พียงบุคคลใด
บุคคลหน่ึงการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัในการท างานการเท่ากบัเป็นการสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัองค์การ บุคคลมีความรู้สึกผูกพนักบัองค์การ  คุณลกัษณะความผูกพนัต่อองคก์ารน้ี 
เป็นส่ิงท่ีองคก์ารไดพ้ยายามท าใหเ้กิดข้ึน การบริหารท่ีให้ความส าคญัต่อบุคลากรจะไปสู่เป้าหมายท่ี
วางไว ้เม่ือครูมีความผูกพนัต่อองค์การแลว้ จะไดทุ้่มเท อุทิศตน อุทิศชีวิต เพื่อการถ่ายทอดความรู้ 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามให้กบันกัเรียนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของภารกิจในการบริหารการศึกษา สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของเสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558 :14) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการพฒันาคุณภาพองค์กร การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถ
ตดัสินใจไดเ้อง การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขดัแยง้ เกิดความรู้สึกผูกพนั รู้สึกเป็นเจา้ของมากข้ึน 
จึงจะท าใหก้ารพฒันาเกิดความย ัง่ยนื 

 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2550: 4) ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยงาน

ระดบัปฏิบติัไดด้ าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมแลว้ แต่ยงัมีปัญหาทั้งระดบัองค์การ ระดบับุคคล 

อยูใ่นระดบัมาก สถานศึกษาควรใหค้วามส าคญั และเนน้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีให้ทุกฝ่าย 

ทุกองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารให้มากท่ีสุด  ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัของ จีระพงษ์                

หอมสุวรรณ และคณะ (2556: 34) เร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 



3 
 

 

ไดแ้ก่   1.หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2. คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3.ขอบข่ายงาน 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ4. กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             

มีความเหมาะสม และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าการน ารูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้มีความเป็นไป

ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

นอกจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมแลว้ ความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์าร ยงัเป็นประเด็นส าคญั
ส าหรับการท่ีจะท าให้บุคลากรในองค์การปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ องค์การทุกองค์การ
จะตอ้งรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว ้ซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัก็คือ การท าให้บุคลากรมี
ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งไรก็ตามในระบบการบริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษา
ท่ีผ่านมาประสบปัญหาในเร่ืองการรักษาบุคลากรครูท่ีมีศกัยภาพ มีคุณภาพ และมีความผูกพนั            
ต่อองค์การไวก้บัสถานศึกษา จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบปัญหาว่า                 
แต่ละปีมีการโยกยา้ยและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่สถาบนัการอาชีวศึกษา ในทุกๆปี ปีละ2 คร้ัง และจ านวน
การโยกยา้ยแต่ละคร้ังมีจ านวนมาก จากสถิติประจ าปีการศึกษา 2560 ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีมติให้ยา้ยขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สั่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 จ านวน 395 ราย และวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 364 ราย (ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กำร
อำชีวศึกษำ ,2560: ออนไลน์) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรครู ในสถาบันการ
อาชีวศึกษา อาจจะขาดความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ จากสถิติการโยกยา้ยก็เป็นปัญหาส าคัญ
ประการหน่ึงของการจัดการศึกษา ซ่ึงท าให้สถานศึกษาเดือดร้อน  เพราะขาดก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา  

 

สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงควรสร้างความประทบัใจต่อ
ผูร่้วมงาน การน าหลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารมาใชใ้นสถานศึกษา จะท าใหบุ้คลากรเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติังาน รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และน าไปสู่ความยึดมัน่ผกูพนักบัองคก์ารในท่ีสุด ซ่ึงการยึดมัน่
ผูกพนักับองค์การจะลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรอยู่ในองค์กรอย่าง                      
เต็มใจมีความสุข และท างานบรรลุวตัถุประสงค์ ดงัท่ีจอมพงศ์  มงคลวนิช (2556:110) ไดก้ล่าวว่า                     
ความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การท าให้ องค์การไม่สูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพราะมี
ขวญัก าลงัใจ มีความมัน่คง ความกา้วหนา้ และความปลอดภยั บุคลากรจึงเต็มใจท่ีจะอยูก่บัองคก์าร 
องค์การมีความก้าวหน้าได้เร็วและมีความมัน่คง เน่ืองจากสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได้ 
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บุคลากรมีก าลงัใจท างานจึงทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจอยา่งเต็มท่ีเพื่อเป้าหมายองค์การ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของโสมยสิ์รี  มูลทองทิพย ์(2556: 66)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร                
มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร โดยความผูกพนัต่อองค์การเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกว่า
ตนเป็นส่วนหน่ึง ขององค์การและจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานเพื่อองค์การ ถา้บุคคลยิ่งมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารสูงมากเท่าไหร่แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์ารไปก็ลดนอ้ยลงไป  

 

จากเหตุผลความส าคญั และปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่า สถาบนัการอาชีวศึกษาไม่

ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรในประสิทธิผล และประสิทธิภาพขององค์การ ซ่ึงประเด็นส าคัญ                     

ส่วนหน่ึง คือ การลาออกและการโยกยา้ยสถานศึกษาของครู อาจจะเกิดจากปัญหาต่างๆ  และปัญหา

หน่ึงท่ีส าคญัอาจจะเป็นความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ และการตระหนักถึงความส าคญัของการ                

มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา หากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไม่เห็นความส าคญั และไม่รีบท าการ

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาการขาดครูท่ีมีศกัยภาพ และไม่มี

ความยึดมั่นผูกพันกับสถานศึกษาก็อาจมีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริหาร                       

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงท่ีผ่านมามีการวิจัยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือ                   

ความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารเท่านั้น แต่ยงัไม่มีการศึกษาความสัมพนัธ์ใน 2 ประเด็น ดงักล่าว และ

เน่ืองจากสถาบนัการอาชีวศึกษาพบปัญหาอตัราก าลงัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

เร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร”  
 

ค ำถำมกำรวจัิย 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดบัใด 

2. ความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดบัใด 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมัน่ผูกพนักับองค์การของครูในสถาบนัการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื ่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื ่อศึกษาระดบัความยึดมัน่ผ ูกพนักบัองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนักบั
องคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร ไดใ้ช้แนวคิดของของ Cohen,J & Uphoff,N  (1980)  ซ่ึงระบุการมี
ส่วนร่วมใน 4 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ                    การ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

ความยึดมัน่ผูกพนัในองคก์าร ไดใ้ชแ้นวคิดของ Meyer & Allen (1990) ซ่ึงการวดัระดบัความ ยึด
มัน่ผูกพนักบัองคก์าร  มี 3 ดา้น คือ ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นจิตใจ ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นการคงอยู ่และ
ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

1.1   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ขา้ราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จากวิทยาลยัทั้งหมด 13 วิทยาลยั จ านวน 677 คน ประกอบดว้ย วิทยาลยัขนาดเล็ก 1 วิทยาลยั 
ขนาดกลาง 8 วิทยาลยั และขนาดใหญ่ 4 วิทยาลยั 

 

1.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ขา้ราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 286 คน แลว้จึงท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
ขนาดของสถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดไว ้
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการ

บริหาร ตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัการ 

ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงานในองค์การประสบผลส าเร็จ                  

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้มามีส่วนในการตดัสินใจ

ทั้งการให้ข้อมูล ร่วมคิดหาแนวทาง การร่วมตดัสินใจก าหนดแนวทางในการด าเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย                      

แผนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ การเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสม

ท่ีสุดในการบริหารองคก์าร และการประเมินผล 

- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ หมายถึง เป็นการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตาม

แผนงาน พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน รวมทั้งการประสานขอความร่วมมือในการปฏิบติัการ 

- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแบ่งปันส่ิงท่ีได้

ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวตัถุ สังคม และส่วนตัว ท่ีเกิดจากการ

ด าเนินงาน องคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 

- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ให้ขอ้มูลพื้นฐาน ควบคุม ติดตามและ

การตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 
 

2. ความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การ หมายถึง การท่ีบุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึกยึดถือ                
อยา่งมัน่คงต่อองคก์าร โดยยึดมัน่ผูกพนัดา้นจิตใจ แสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร และ
เต็มใจท่ีจะอุทิศกาย และใจ มีความยึดมัน่ผูกพนัดา้นการคงอยู่ มีความตอ้งการท่ีจะอยู่ในองค์การ
ต่อไป พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ความ
จงรักภกัดี ยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยม และทศันคติท่ีดีต่อองค์การ เพื่อพฒันาองค์การให้ประสบ
ผลส าเร็จในเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

- ความยึดมั่นผูกพนัด้านจิตใจ (Affective commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ี
เกิดข้ึนจากความรู้สึก เป็นความรู้สึกผูกพนั และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร รู้สึกวา่ตนเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์าร มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในองค์การ เต็มใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนให้กบั
องคก์าร 
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- ความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ผกูพนัท่ีเกิดจากการคิดค านวณของบุคคล โดยพิจารณาถึงตน้ทุนท่ีบุคคลให้กบัองคก์าร ทางเลือกท่ีมี
ของบุคคล และผลตอบแทนท่ีบุคคลจะไดรั้บจากองค์การ ว่าการอยูใ่นองคก์ารจะไดรั้บประโยชน์
มากกว่าเสียประโยชน์ พนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นน้ี จะแสดงออกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอยู่ใน
องคก์าร 

- ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึก
ผูกพนัท่ีเกิดจากค่านิยม วฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสังคม เป็นการตอบแทนท่ีเกิดข้ึน เพื่อ             
ตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร หรือความเป็นหน้ีบุญคุณ ท่ีท าใหต้อ้งอยูใ่นองคก์ารต่อไป 
พนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นน้ี จะแสดงถึงความคิดท่ีวา่เขาควรจะอยูใ่นองคก์าร การอยู่ในองคก์าร
เป็นส่ิงท่ีควรกระท าเพื่อความเหมาะสมในสังคม 

 

3. การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4 ฝ่าย ทั้งฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

 

4. สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายถึง สถาบนัในก ากบัของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มกรุงเทพมหานครโดยเปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตรี(สาย
ปฏิบติัการ) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 

5. ครู หมายถึง ขา้ราชการครู ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการสอน ประจ าในสถานศึกษา สถาบนัการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 

1. สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สามารถเอาผลจากการศึกษาไปจดัท านโยบาย
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และให้สถานศึกษาเห็นความส าคญั และเน้นรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาท่ีใหทุ้กฝ่าย ทุกองคก์ารเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารใหม้ากท่ีสุด   

2. สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สามารถเอาผลจากการศึกษาความยดึมัน่ผกูพนั
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการน าไปปรับปรุงการบริหารใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้น เพื่อใหค้รูมีความยึดมัน่ผกูพนั
กับองค์การ และลดปริมาณการลาออกหรือโยกย้ายของครู  ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

3. ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารให้มีประสิทธิภาพตลอดจน
ส่ง เส ริมความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถานศึกษา  สถาบันการอาชีว ศึกษา
กรุงเทพมหานคร 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

“ การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการ

อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ” ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 

1.1  ความหมายของการบริหาร 

1.2  หลกัการบริหาร 

1.3  การบริหารสถานศึกษา 

1.4  การบริหารงานในอาชีวศึกษา  

2. การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.3 ประโยชน์และความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.5 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

3. ความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์าร 

3.1 ความหมายของความยดึมัน่ผูกพนักบัองคก์าร 

3.2 แนวคิดความยึดมัน่ผกูพนักบัองคก์าร 

3.3 ความส าคญัของความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์าร 

3.4 ผลของความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์าร 

4. สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.1 งานวจิยัในประเทศ 

 5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

6. กรอบแนวคิดในการวจิยั
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1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการการบริหาร 

1.1 ความหมายของการบริหาร 

  การบริหารมีความหมายตามทัศนะของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เป็นการลงมือกระท า

หลังจากวางหลักการบริหารแล้ว โดยมีกระบวนการท่ีชัดเจน  เพื่ อท าให้ เกิดความส าเร็จ                             

ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป ร่วมมือกนั                       

ท  ากิจกรรม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน โดยใช้ขบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม                        

(ประพนัธ์  สุริหาร,2542: 9) 
  

  Herbert A. Simon (อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2551: 10) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง 

ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ไดรั้บการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ผูบ้ริหารมิใชผู้ป้ฎิบติัแต่ใช้

ศิลปะ ท าใหผู้ป้ฏิบติังานท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ 
 

  Amadi-Eric,C. (2008: 3) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการจดัระบบและประสาน

ทรัพยากรมนุษยแ์ละวสัดุให้กบัองค์กรอยา่งเป็นระบบโดยมีวตัถุประสงค์หลกั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย            

ท่ีก าหนดไวข้ององคก์รนั้น 
 

  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553:41) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของ                  

นกับริหารใหท้ างานประสบผลส าเร็จ การบริหารจะมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

1. มีวตัถุประสงค ์

2. อาศยัคนเป็นปัจจยัส าคญั 

3. ตอ้งใชท้รัพยากรการบริหารเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน 

4. ด าเนินการในลกัษณะเป็นกระบวนการ 

5. เป็นการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป ดังนั้ นจึงต้องอาศัยความร่วมมือ                 
ของกลุ่ม (Groub Co-operation) เพื่ อให้ เกิดพลังกลุ่ม (Group Effort) อันจะส่งผลให้ภาระกิจบรรลุ
วตัถุประสงค ์
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 Herbert A.Simon (อา้งถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช 2556: 21) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 

“กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง” ซ่ึงความหมายของการบริหารนั้นมาจากการมองว่าการบริหารเป็นกิจกรรมอย่าง

หน่ึงท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ 

- เป็นกิจกรรมกลุ่ม ไม่ใช่ของคนใดคนหน่ึง 

- สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกนัท าอยา่งประสานสัมพนัธ์กนัไม่ใช่ต่างคนต่างท า 

- เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างทั้งท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกัน                 

ของกลุ่ม (เป้าหมายองคก์าร) และเป้าหมายของสมาชิกแต่ละบุคคลซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั 
 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556:22) ได้รวบรวมความหมายของนักวิชาการอีกจ านวนมากมายท่ีได้

กล่าวถึงความหมายของการบริหารไว ้ดงัน้ี 
 

- การบริหาร หมายถึง ศิลปะของการท างานใหส้ าเร็จโดยอาศยับุคคลอ่ืนในการมีส่วนร่วม 
- การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีร่วมกนัปฏิบติัการให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
- การบริหาร หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกนัท างานเพื่อจุดประสงค์อย่าง

เดียวกนั 
- การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกันด าเนินการให้บรรลุ

จุดประสงคร่์วมกนั 
- การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลปะในการน าทรัพยากรการบริหาร 

(Administrative Resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration)ให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ 
หมายความว่าผูบ้ริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบติั แต่ใช้ศิลปะท าให้ผูป้ฏิบติังานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตาม
จุดหมายขององคก์ารหรือตรงตามจุดหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ 
 

  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลทั้ง
แต่ 2 คนข้ึนไป โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์การเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้                                
ซ่ึงจะตอ้งบริหารทั้งบุคลากร วสัดุ งบประมาณ มาจดัการตามหลกัการท่ีวางไว ้เพื่อให้งานต่างๆสามารถ
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารตอ้งการ   
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1.2  หลกัการบริหาร 
 

  เน่ืองจากการบริหาร เป็นกระบวนการจดัการให้มีการท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป                 
ตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงาน ซ่ึงจะตอ้งบริหารทั้งบุคลากร วสัดุ งบประมาณ มาจดัการตาม
หลกัการท่ีวางไว ้เพื่อมุ่งไปสู่วตัถุประสงคท่ี์องคก์ารตอ้งการ  ผูป้ฏิบติัอาจมีวธีิการหรือหลกัการใน การ
บริหารงานท่ีดีและเหมาะสมส าหรับองคก์รท่ีปฏิบติังานอยู ่ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาหลกัการบริหารไว ้ดงัน้ี 
 

  LUTHER GULICK and L. URWICK  (1937: 13) ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ 
โดยเสนอหลกัการบริหาร ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีช่ือว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของ นักบริหาร                   
7 ประการ คือ 

1. Planning การวางแผน หมายถึง การจดัวางโครงการ แผนปฏิบติังาน และวธีิการปฏิบติังาน
ไวล่้วงหน้า ผูจ้ดัการองค์กรตอ้งวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน เพราะแผนงานจะเป็น
แนวทางปฏิบติัทั้งองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย แผนงานหลกั และแผนงานยอ่ย แผนงานตอ้งมีลกัษณะ
ยดืหยุน่ 

2. Organizing การจัดองค์การ หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี  การแบ่ง       
ส่วนงาน และการจดัสายงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3. Staffing  การจดับุคลากรปฏิบติังาน หมายถึง การบริหารงานดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การจดั
อตัราก าลงั  การสรรหาและพฒันาบุคลากร การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ 
สวสัดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน "คน" เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีส่งผลให้
งานส าเร็จหรือลม้เหลว  

4. Directing  การอ านวยการ หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบงัคบับญัชา และการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน หวัหนา้ตอ้งมอบหมายหนา้ท่ีให้
ลูกน้องแต่ละคนตามล าดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง 
ประกาศใชร้ะเบียบใหป้ฏิบติัตาม มีการตดัสินใจสั่งการ อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

5. Coordinating การประสานงาน หมายถึง การประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการ
ท างานมีความต่อเน่ืองกนั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และราบร่ืนเพื่อให้เกิดมี
การร่วมมือท่ีดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนั 

6. Reporting การรายงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากรระดบัต่างๆ ใน
หน่วยงาน เพื่อใหผู้บ้ริหารและสมาชิกหน่วยงานไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวและความคืบหนา้ของ
กิจการอยา่งสม ่าเสมอ  
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7. Budgeting การจดัท างบประมาณ หมายถึง การจดัท างบประมาณ การจดัท าบัญชีการ            
ใชจ่้ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางดา้นการเงินและทรัพยสิ์น 
 

 หลักก ารบ ริห ารของ LUTHER GULICK and L. URWICK ช่ื อ ว่ า  “POSDCoRB” เป็ น
หลกัการบริหารท่ีใชก้นัทั้งในภาครัฐ และเอกชน ท่ีผูมี้อ  านาจบริหารมีหนา้ท่ี และบทบาทการบริหาร
อยู ่7 ประการ นอกจากน้ี  Henri Fayol ไดเ้สนอทฤษฎีหลกัการบริหารจดัการ ไวว้า่ 
 

 สมชาย เทพแสง และคณะ (2552: 2) กล่าวว่า Henri Fayol ได้เสนอทฤษฎีหลกัการบริหาร
จดัการ โดยเนน้ผูน้ าและกระบวนการบริหารจดัการ กรอบแนวคิดของการบริหารจดัการ และหนา้ท่ี
ของผูจ้ดัการ ไดแ้ก่   การวางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบับญัชา การประสานงาน และการควบคุม 
หลักการส าคัญจะเน้นเก่ียวกับการแบ่งงาน อ านาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบ ความมีวินัย                    
ความมีเอกภาพในการสั่งการ เอกภาพในการก ากบังาน การกระจายงานตามความสนใจของบุคลากร                  
การรวมศูนยก์ลาง การออกค าสั่ง ความเสมอภาค ความสามารถของบุคลากร ความคิดสร้างสรรค ์
 

Henri Fayol (อา้งถึงใน วนัชยั  มีชาติ, 2556:35) เสนอองคป์ระกอบของการบริหาร  5 ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) ซ่ึงไดแ้ก่ การก าหนดภาพในอนาคตท่ีองค์การตอ้งการจะบรรลุ
และวิธีในการด าเนินการให้ประสบผล การวางแผน จะต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ คือ มีความเป็น
เอกภาพ (unity) มีความต่อเน่ือง (continuity)มีลักษณะยืดหยุ่น (flexible)และมีความกระชับและ
ชดัเจน (precision)การวางแผนจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์อนาคตขององคก์าร 

2. การจดัรูปแบบหรือการจดัองค์การ (organizing) องค์ประกอบในเร่ืองการจดัการเป็นการ
พิจารณาแบ่งงานภายในหน่วยงานวา่ใครควรท าอะไรในองคก์ารควรจะประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ย
มากนอ้ยเพียงใด และแต่ละหน่วยงานยอ่ยควรจะท าหนา้ท่ีใดจึงจะท าใหง้านในองคก์ารบรรลุผล 

3. การสั่งการ (command) ได้แก่ การก าหนดหรือการมอบหมายให้ผูป้ฏิบติังานด าเนินการ
ตามท่ีต้องการได้ ผู ้ท่ีสั่ งการจะต้องมีความรู้ในเร่ืองของคน สามารถจัดการหรือขจัดผู ้ท่ีไร้
ความสามารถออกไปจากองคก์ารได ้สามารถยกตวัอยา่งท่ีเห็นชดั สามารถสรุปการท างานท่ีผา่นมา
ได้ และไม่หมกมุ่นอยู่กบัรายละเอียดมากนัก มีความสามารถในการเช่ือมโยงงานและบุคคลเข้า
ดว้ยกนั 

4. การประสานงาน (co-ordination)เป็นการสร้างความกลมกลืนในการปฏิบัติงานของ
องค์การให้ทุกส่วนในองคก์ารท างานเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิดเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ โดยการเช่ือม
กิจกรรมต่างๆในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั เป็นการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองคก์าร 
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5. การควบคุม (control)ไดแ้ก่ การตรวจสอบการด าเนินการขององคก์ารให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้การควบคุมจะเป็นหน้าท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนอย่างชัดเจน การควบคุมจะมุ่ง
พิจารณาถึงขอ้ผดิพลาดและจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 
 

 หน้าท่ีทางการบริหารทั้ งห้าประการน้ีรู้จักกันในช่ือ POCCC ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู ้บริหารต้อง
ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดผลตามท่ีวางไว ้
 

 จากแนวคิดของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัหลกัการต่างๆในการบริหาร ทั้งการวางแผน การจดัการองคก์าร 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การสั่งการ การควบคุม  หลกัการเหล่านั้นจะตอ้งอาศยับุคคลต่างๆใน
การด าเนินงานในองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

1.3 การบริหารสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุด โดยผูบ้ริหารเป็นบุคคลส าคญัยิง่ท่ีตอ้ง
อาศยัผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ เขา้มาบริหาร โดยใชท้ั้งศาสตร์ และศิลป์มาใชใ้นการบริหารอยา่งมี
หลกัการ แต่การท่ีผูบ้ริหารจะปฏิบติัภารกิจของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งไดรั้บการยอมรับ 
และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์                    
ซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งบุคลากร วสัดุ งบประมาณ มาจดัการตามหลกัการท่ีวางไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรแต่ละ
คนมีบทบาทและหนา้ท่ีในสถานศึกษา อนัจะเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารด าเนินไปอยา่งราบร่ืน
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดของการบริหารสถานศึกษาไดมี้นกัการศึกษาไทยไดใ้หค้วามหมาย
ของการบริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  นิพนธ์ กินาวงศ์ (2543:36) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการต่างๆ 
ของผูบ้ริหารเพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มหน่ึง (นักเรียน) ได้เจริญงอกงามไปสู่จุดประสงค์ท่ีต้องการ                       
โดยก าหนดใหค้นกลุ่มหน่ึง (ครู)เป็นตวัแทนในการด าเนินการ 

ธวชั  นนัทวาส (2547 :11)  กล่าววา่ การบริหารโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล 
เพื่อพฒันาการบริหารจดัการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพทางสังคม 

บุญส่ง  เจริญศรี(2550:12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการบริหารงาน
ด้านต่างๆของสถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานอาคารสถานท่ี งานธุรการ และ
การเงินงานกิจกรรมนักเรียน และงานความสัมพนัธ์กับชุมชนโดยเป็นไปเพื่อการพฒันา ผูเ้รียนให ้                 
มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ตามจุดหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน                       
การบริหาร 
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ณัฐรฎา พวงจนัทร์ (2553:14) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน คือ กระบวนการบริหาร การพฒันา 

และปรับปรุงวิธีการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อน าพาโรงเรียนสู่ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญ                

ดา้นความคิด ความรู้ ควบคู่กบัการสอดแทรกคุณธรรมแก่นกัเรียนเพื่อให้ไดน้กัเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 

Wohlstetter (อา้งถึงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน์,2560: 60) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง 

การกระจายอ านาจการควบคุมจากส่วนกลางไปยงัชุมชนและสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู ผู ้ปกครอง สมาชิกในชุมชน และใน                                 

บางสถานศึกษาได้มีตวัแทนนักเรียนร่วมเป็นกรรมการด้วย ให้มีอ านาจในการควบคุมส่ิงท่ีเกิดข้ึน                 

ในสถานศึกษา การท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร จะท าให ้

เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษามากข้ึน และท าใหผ้ลการปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับ

ไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556 :55) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร                             

จดัการศึกษาของสถานศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน โดยการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครู ผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน นักเรียน และองค์กรอ่ืนๆ มารวมพลังกันในการตดัสินใจเก่ียวกับ                   

การบริหารจดัการทรัพยากรและด าเนินการพฒันาวิชาการ กิจกรรมและงานของสถานศึกษาในระยะสั้น

และระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

  จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน

ในการบริหารงานด้านต่างๆในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยอาศยับุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการ                

จดัการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงทั้งผูบ้ริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา จะตอ้งมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารสถานศึกษา เพื่อสามารถ                 

จดักิจกรรมต่างๆให้ด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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1.4 การบริหารงานในอาชีวศึกษา  
 

          ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบตัิหนา้ที่ตาม 
ระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 เพื่อให้
การปฏิบตัิ ราชการของสถานศึกษาด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ 
บงัเกิดผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ โดยมอบหมายงานให้กบัขา้ราชการและเจา้หนา้ใน
วิทยาลยัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ขา้ราชการครู ขา้ราชการพลเรือนสามญั 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวไดป้ฏิบติัตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาวา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา ดงันั้น อ าศยัอ านาจตามความในขอ้ 48 แห่งระเบียบฯ 
และอ าศยัอ านาจต ามความในพระราชบญัญติั ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 
จึงมีรูปแบบการบริหารงานในอาชีวศึกษา มี 4 ฝ่าย (วิทยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี,2560) ดงัต่อไปน้ี  
 

1. ฝ่ายวชิาการ  ประกอบดว้ย  
1. หวัหนา้แผนกวชิา  
2. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  
3. งานวดัผลและประเมินผล  
4. งานวทิยบริการและหอ้งสมุด  
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  
6. งานส่ือการเรียนการสอน  
7. งานบณัฑิตวทิยาลยัฯ  
8. ครู-อาจารยใ์นสถานศึกษา 

 

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประกอบดว้ย  
1. งานบริหารงานทัว่ไป  
2. งานบุคลากร  
3. งานการเงิน  
4. งานการบญัชี 
5. งานพสัดุ 
6. งานอาคารสถานท่ี  
7. งานทะเบียน  
8. งานประชาสัมพนัธ์  
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3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประกอบดว้ย 
 

1.  งานวางแผนและงบประมาณ  
2. งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ  
3. งานความร่วมมือ  
4. งานวจิยั พฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ 
5. งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
6. งานส่งเสริมผลิตผล การคา้ และประกอบธุรกิจ  

7. งานศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา  
 

4. ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดว้ย 
 

1. งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา  
2. งานครูท่ีปรึกษา  
3. งานปกครอง  
4. งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน  
5. งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา  
6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  

 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายมีการปฏิบติังานตามหลกัการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึง
จะตอ้งอาศยับุคคลต่างๆในการด าเนินงานในสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้คือ   

1. การตัดสินใจ ทั้ งการให้ข้อมูล ร่วมคิดหาแนวทาง การร่วมตัดสินใจก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไม่วา่จะเป็น ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ การเลือกกิจกรรมหรือแนวทาง
ท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดในการบริหารองคก์าร และการประเมินผล 

2. การปฏิบัติการ เป็นการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน พัฒนา ส่งเสริม 
สนบัสนุน รวมทั้งการประสานขอความร่วมมือในการปฏิบติัการ 

3. ผลประโยชน์ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแบ่งปันส่ิงท่ีไดต้ามความตอ้งการ ไม่วา่จะ
เป็นผลประโยชน์ทางด้านวตัถุ สังคม และส่วนตวั ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน องค์การจะตอ้งเป็น
เสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 

4. การประเมินผล หมายถึง ให้ขอ้มูลพื้นฐาน ควบคุม ติดตามและการตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 
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2. การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 

การด าเนินงานต่างๆในองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการ

บริหารของบุคลากรทุกฝ่ายจัดว่าเป็นการท างานท่ียอมรับกันในยุคปัจจุบัน เพราะค านึงถึง

ความส าคญัของผูร่้วมงานทุกระดบั   ซ่ึง Cohen,J & Uphoff,N (1980 :220) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม

ในการบริหาร คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินกิจกรรม ร่วมใน 

การปฏิบติัการ ร่วมในผลประโยชน์ และร่วมในการประเมินผลทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อให้การ

ด าเนินงานในองคก์ารประสบผลส าเร็จ 
 

 บุญส่ง  เจริญศรี (2550 :32)กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ บุคคลในองค์กร                  
มีความส าคญัเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดความรักในองค์กร เกิดความอยากพฒันา เกิดความรู้สึกในการ                  
เป็นเจา้ของและเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอยากร่วมบริหาร ดงันั้น 
การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอนตั้ งแต่การร่วมคิด  ร่วมให้ก าลังใจ ร่วมปฏิบัติ                    
การร่วมประเมินผล จะเกิดการบริหารตรงตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารก าลงัเป็นท่ีนิยม โดยเนน้เป้าหมายของการมีพนัธสัญญาร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553:16) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมใน                    

การบริหาร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล นอกจากน้ีการเข้ามา                    

มีส่วนร่วมจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและศกัด์ิศรี อีกทั้งกระตุน้ให้ทุกฝ่ายได้

ส านึกในหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ผูท่ี้ละเลยหรือเฉยเมยไม่เขา้ร่วม จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ยอ่มท าให้

เสียสิทธ์ิหรือมีสิทธ์ิดอ้ยกว่าผูท่ี้เขา้ร่วมในกิจกรรมหรือกล่าวได้ว่าการละเลยไม่สนใจเป็นสภาวะ                     

ท่ีบุคคลปลีกตวัเองออกจากสังคมนั้นเอง 
 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (อา้งถึงในเมตต์ เมตต์การุณ์จิต,2553:14) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมใน

การบริหาร คือ เป็นการท่ีบุคลากรหรือคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนท าประโยชน์ในเร่ือง

หรือกิจกรรมต่างๆอาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหาร 
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การบริหารโดยให้บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

จากความหมายดังกล่างข้างต้นได้มี ส่วน ร่วมในการร่วมคิด  ร่วมให้ก าลังใจ ร่วมปฏิบัติ                                

การร่วมประเมินผล การบริหารท่ีได้สนับสนุนทั้ งด้านก าลังความคิด ก าลังกาย ก าลังใจ และ                        

ก าลงัทรัพย ์พร้อมทั้งร่วมก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพ                 

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ทั้งน้ี ณฐัรฎา  พวงจนัทร์ (2553:25) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

คือ ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจรวมถึงอิสระในการท างาน ตลอดจนมีสิทธิ                

เสนอความคิดเห็นเพื่ อ ร่วมกันแก้ปัญหาช่วยให้หน่วยงานเกิดผลการท างาน ท่ี มี คุณภาพ                                  

มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการศึกษา ความส าเร็จในหน่วยงานจะเกิดข้ึนด้วย                 

การร่วมปฏิบติังาน ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรง ร่วมใจกนั 

และท่ีส าคญัผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัคนในหน่ายงาน ดงันั้น การมีส่วนร่วมในองค์การ                  

จึงเป็นปัจจยัในการบริหารท่ีควรสร้างให้เกิดข้ึนในทุกองคก์าร เพราะการมีส่วนร่วมในแต่ละระดบั

จะมีบทบาทท่ีร่วมปฏิบัติได้มากน้อยต่างกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูจึงมีผลต่อ                        

การบริหารงานโรงเรียน เพราะการมีส่วนร่วมของครูก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยผลกัดนัการขบัเคล่ือน

กลไกลการท างานของผูบ้ริหารให้ด าเนินไปด้วยดี เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของ

บุคลากรทุกฝ่าย จะช่วยลดการต่อตา้นการท างานของผูบ้ริหารและเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ท่ีตน

ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทยั นกเผือก (2554: 14) 

ท่ีได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ เป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริหาร บุคลากรในองค์กร และ

สมาชิกของชุมชน ร่วมคิด ร่วมมือ กันท า และร่วมกันประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงาน                     

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล                  

เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ร ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการสร้างความผูกพนัเป็นการสร้างความยึดมั่น
ผูกพนั ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึง Keith  Davis (อา้งถึงใน
อุทยั นกเผือก 2554: 14) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ การเก่ียวขอ้งทางจิตใจและ
อารมณ์ของบุคคลหน่ึง ในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการ
บรรลุจุดหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งให้ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของจอมพงศ์  มงคลวนิช (2556:228) กล่าวคือ บุคลากรมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการ
ด าเนินกิจการและการตดัสินใจ ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อการขบัเคล่ือนองคก์ารหรือเครือข่าย เพราะมีผล
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ในทางจิตวิทยาเป็นอยา่งยิ่ง กล่าวคือ ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมยอ่มเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบติัเพื่อการพฒันา และท่ีส าคญัผูท่ี้มีส่วนร่วมจะ
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการหรือองค์การ ความรู้สึกเป็นเจา้ของจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน
องค์การและหน่วยงานท่ีดีท่ีสุด และรุ่งนภา  แดงดี (2557:47) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คือ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการท างานร่วมกนั เกิดความเห็นพอ้งตอ้งกนั ใน
เร่ืองของความตอ้งการและทิศทางการเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การบริหารงานในองคก์ร 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการใชภ้าวะผูน้ าอยา่งไม่เป็นทางการของผูบ้ริหารท่ีจะ

จดัให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การปฏิบติัการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล

ในงาน ท่ีเป็นตวัอย่างของการบริหารแบบประชาธิปไตย ดังท่ี  Davis and Newstrom (อ้างถึงใน     

รุ่งนภา แดงดี,2557: 48)ไดอ้ธิบายไวว้่า การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองการเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (Involvement) 

เม่ือเก่ียวขอ้งก็คิดช่วยเหลือกนั (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ(Responsibility) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ (2558: 12) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง การท่ีกลุ่ม

บุคคลมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่เร่ิมต้น ทั้ งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น                  

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบติั ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้

เกิดการด าเนินการพฒันา และการเปล่ียนแปลง เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึง ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพราะเม่ือ

บุคคลไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมแลว้ จะไม่ค่อยเกิดการต่อตา้น รวมทั้งช่วยลดความขดัแยง้และความเครียด

จากการท างาน ท าให้บุคคลไดร่้วมกนัพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน บุคคลจะรู้สึก   

พึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการสร้าง

ความส าเร็จให้กบัองค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและผูกพนักบัองคก์ร เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของ

องคก์ร และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 

             จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ การท่ี

บุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการบริหารตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ              

ทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัการร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผลเพื่อให้การ

ปฏิบติังานในองคก์ารประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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2.2 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

แนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัผูร่้วมงาน ในฐานะท่ี

เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั และควรค่าแก่การดูแลรักษาขององค์การเป็นอย่างยิ่ง และเปิดโอกาสให้

ผู ้ร่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการองค์การ ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบนั องค์การต่างๆต่างให้การยอมรับ และน ามา

ประยุกต์ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ส าหรับนักการศึกษาไทย  ได้ให้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ               

มีส่วนร่วมในการบริหารไวม้ากมาย อาทิเช่น 
 

บุญส่ง เจริญศรี (2550:33) ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารว่า เป็นกระบวนการระหว่าง                 

ผู ้บังคัญบัญชา กับผู ้ใต้บังคับบัญชา โดยการสร้างบรรยากาศการท างานแบบประชาธิปไตย                         

เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่าย เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ รวมถึงการก าหนดวิสัยทศัน์ และการก าหนดเป้าหมายขององค์การ เพื่อความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกบั เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553:10) หลักการส าคญั                 

ของการมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย                          

เพื่อนร่วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และรับผิดชอบส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้

ผูร่้วมงานเกิดความเขา้ใจปัญหาของหน่วยงาน ส าหรับการเพิ่มค่าจา้งนั้นมิใช่เป็นส่ิงจูงใจให้ท างาน

ไดอ้ยา่งเต็มท่ีแต่การให้รางวลัดว้ยการชมเชย ยกยอ่ง  ให้เกียรติ กลบัเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดพลงัต่างๆในการท างาน เม่ือประสบความส าเร็จ คนท่ีท างานย่อมมีความภาคภูมิใจ 

แมจ้ะมิไดรั้บเงินหรือค่าจา้งเป็นการตอบแทนก็ตาม ในทางตรงกนัขา้มการท างานท่ีนายจา้งคิดค านึง

แต่ผลประโยชน์ดา้นเดียวดว้ยการให้ท างานตามตาราง ท าตามกรอบท่ีก าหนดมีการควบคุมท่ีเวลา 

และกฎระเบียบ โดยมิให้ผู ้ป ฏิบัติมี ส่วนร่วมในกิจการองค์การย่อมไม่สามารถพัฒนาให้

เจริญกา้วหนา้ไดดี้ เพราะสมาชิกในหน่วยงานไม่เขา้ใจวตัถุประสงค ์และอาจไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย 

การยอมท าตามค าสั่งของผูบ้ริหาร(Consent) จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัตอ้งท างานอยา่งฝืนใจ ดงันั้น 

ผลผลิตท่ีไดจึ้งไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะไม่ไดเ้กิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ เน่ืองจากความส าเร็จเกิด

จากผลงานของผูบ้ริหารทา้ยท่ีสุดในองค์กรก็จะมีพฤติกรรมการท างานในลกัษณะท าไปตามหน้าท่ี

เท่านั้นเป็นผลใหข้าดการแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ดๆ 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการใหค้วามส าคญัต่อผูร่้วมงานในการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในกระบวนการบริหาร ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรในองคก์ารให้เกิดความรู้สึก สร้างการปฏิบติังานจริง 

สร้างความผูกพัน ให้เกิดข้ึนในองค์การ  การมีส่วนร่วมในการบริหารจะท าให้เกิดประโยชน์                    

ต่อองค์การ ท าให้การบริหารและการจดัการองค์การบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงแนวคิด ทฤษฎี                     

ท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นท่ียอมรับกันในยุคปัจจุบัน Keith and Girling,                              

(อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2556: 10-8) กล่าวถึง หลกัการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน 

ดงัน้ี 

1. การพฒันาค่านิยมการมีส่วนร่วมขององค์การ (develop a set written values) การพฒันา
ค่านิยมการมีส่วนร่วมขององค์การ เป็นการเขียนภาพในอนาคตขององค์การ โดยให้บุคลากรระดบั
ปฏิบติัร่วมกนัเขียนภาพพจน์ความส าเร็จท่ีจะเกิดในองค์การ และส่ิงท่ีควรปฏิบติัไปสู่ความส าเร็จ
เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงจะเป็นความรู้สึกความต้องการของบุคลากรท่ีอยากจะท าให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

2. การสร้างขอ้ผูกพนัของบุคลากร (get the personal commitment) การสร้างขอ้ผูกพนัของ
บุคลากรต่อองคก์ารเป็นการด าเนินการตามแผนอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารในระดบัสูงและระดบัปฏิบติั
ยดึมัน่ในขอ้ผกูพนัท่ีท าข้ึนไวแ้มจ้ะมีการปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงก็ยงัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะท างานให้
ส าเร็จตามแผนท่ีวางไวใ้นองคก์าร 

3. การฝึกอบรมทักษะท่ีจ าเป็น  ( train employees to develop the necessary skills) การ
ฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะกระบวนการตดัสินใจเป็นพื้นฐาน
ท่ีดีท่ีจะสนบัสนุนให้มีการมีส่วนร่วมมากข้ึน และมีทกัษะเชิงเทคนิคต่างๆ จะช่วยให้การด าเนินงาน
ส่งผลต่อผลผลิตขององค์การ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานตอ้งอุทิศตนและเวลาในการฝึกอบรมทกัษะ
ต่างๆท่ีจะช่วยเพิ่มผลผลิตขององคก์าร 

4. การส่ือสารทัว่ทั้งองค์การ(confirm the information flow up and down the organization)
การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการตดัสินใจท่ีทุกระดบัจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์าร 

5. การเร่ิมต้นเก่ียวข้องกับกระบวนการวางแผน (begin with broad involvement in the 
planning process) การมีส่วนร่วมควรเร่ิมตน้ให้บุคลากรทุกระดบัขององค์การเก่ียวขอ้งตั้งแต่ระดบั
การวางแผน การจดักิจกรรมให้การด าเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร การให้บุคลากร             
มีส่วนร่วมรับรู้เป้าหมายขององคก์าร จะน าไปเป็นเป้าหมายของงานท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบ จะท า
ใหเ้กิดเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งบุคคลและองคก์าร 
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Shadid,Prins & Nas (อา้งถึงใน จรินทร์ ถาวรสิน,2550:20) เห็นวา่แนวคิดท่ีไดรั้บการพฒันา
อย่างเป็นระบบมากท่ีสุด คือ แนวคิดของ Cohen,J&Uphoff,Nซ่ึงได้จ  าแนกประเภทของการ                
มีส่วนร่วมออกเป็นเร่ืองของการตัดสินใจ(Decision Making) การด าเนินงาน(Implementation) 
ผลประโยชน์(Benefit) และการประเมินผล(Evaluation) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในกระบวนการของการตดัสินใจนั้นประการแรกท่ีสุด  
ท่ีจะกระท า ก็คือ การก าหนดความต้องการและจดัล าดบัความส าคญั ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบาย                  
และประชากรท่ีเก่ียวข้องการตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน                    
และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของการด าเนินงานจะไดม้า
จากค าถามท่ีว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น    
การช่วยเลือกทรัพยากรการบริหารงาน การประสานงาน  และการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยงัจะตอ้งพิจราณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของงานน้ี รวมทั้งผลท่ีเป็นประโยชน์ในทางบวก และ              
ผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของงาน ซ่ึงเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งนั้นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) 
ความชอบ ( Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซ่ึ งจะมีอิทธิพล สามารถเปล่ียน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆได ้
 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดของ Cohen,J&Uphoff,N มาใช้ในการวิจยั
ซ่ึง Cohen,J&Uphoff,N (1980: 220-223)  ไดก้ล่าวถึง ประเภทหรือลกัษณะของการมีส่วนร่วม ได้
สร้างกรอบพื้นฐานของการมีส่วนร่วมประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( participation in decision making)   การท่ีบุคคลเขา้
มามีส่วนในการตดัสินใจทั้งการให้ขอ้มูล ร่วมคิดหาแนวทาง การร่วมตดัสินใจก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไม่วา่จะเป็นร่วมตดัสินใจในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ การเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นว่า                
ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดในการบริหารองค์การ และการประเมินผล ด้วยเหตุผลน้ีจึงแยกความ
แตกต่างของการตดัสินใจไว ้3 ประเภท  



23 

 

 1.1 การตดัสินใจเบ้ืองตน้  เร่ิมตน้ดว้ยการระบุถึงความตอ้งการขององคก์ารและวธีิการท่ี
บุคลากรจะไดรั้บการติดต่อผา่นโครงการหน่ึง ๆ เป็นการตดัสินใจในระยะเร่ิมตน้ 

1.2  การตัดสินใจช่วงกิจกรรม  เกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจเบ้ืองต้นแล้ว อาจมี
ความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของงานมากกว่าการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเบ้ืองตน้ มีโอกาส
มากมายในการคน้หาความตอ้งการและความส าคญัใหม่ ๆ ท่ีงานสามารถตอบสนองไดเ้ช่นเดียวกบั
การด าเนินโครงการดว้ยวธีิท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูค้นไดดี้ท่ีสุด 

1.3  การตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรม ตั้ งเป้าหมายในการตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกบัองคก์ารดว้ยความพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมในดา้นการส่งมอบขององคก์าร กรอบการ
ท างานท่ีได้ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ เช่น องค์ประกอบของบุคลากร 
กระบวนการประชุมการคดัเลือกผูน้ าและอิทธิพลขององคก์ร 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (participation in implementation)  เป็นการเขา้ร่วมด าเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ งการประสานขอความร่วมมือในการ
ปฏิบติัการแบ่งได ้3 วธีิหลกั ไดแ้ก่  

 2.1 การมีส่วนร่วมของทรัพยากร  การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรสามารถใช้
รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดหาแรงงาน เงินสด สินค้า วสัดุ และข้อมูล ปัจจัยการผลิตดังกล่าว                                 
มีความส าคัญ ต่อการปฏิบัติงาน ท่ีต้องการหาแหล่งทรัพยากรในองค์การ การมีส่วนร่วม                               
ของทรัพยากร เป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะท่ีจะรู้ว่าใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมและวิธีการบริจาคของบุคคล               
ไม่ว่าจะเป็นความสมคัรใจ ค่าตอบแทน หรือถูกบีบบงัคบั  ระดบัท่ีบุคคลได้จดัให้เป็นรายบุคคล 
หรือส่วนรวมและไม่ว่าจะเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ หรือต่อเน่ืองก็ตาม ค าถามเหล่าน้ีเป็นค าถามท่ีส าคญั
มากเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากรมกัเป็นทั้งความไม่เท่าเทียมและการแสวงประโยชน์ 

2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน เป็นวิธีท่ีสองท่ีบุคลากรใน
องคก์ารจะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ บุคลากรมีบทบาทในการประสานงานกบักิจกรรมต่างๆของ
การท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงานอาจเพิ่มการพึ่งพาตนเองของบุคลากร
ได้โดยการฝึกอบรมในด้านเทคนิคในการด าเนินงานแต่อาจมีขอ้มูลภายในและค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการแกปั้ญหา และขอ้จ ากดัท่ีมีผลกระทบต่องานท่ีก าหนด 

2.3 การเขา้ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติัการ  สุดทา้ยอาจเป็นรูปแบบท่ีใชก้นั
มากท่ีสุดในการเขา้ร่วมปฏิบติัการ คือ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติัการในประสบผลส าเร็จ  
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3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefit)ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ส่ิงท่ีไดต้ามความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ สังคม และส่วนตวั ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงาน องคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ คือ 

3.1 ประโยชน์ทางวสัดุ อาจสรุปได้ว่าเป็นการเพิ่มข้ึนของการบริโภครายได้หรือ
ทรัพยสิ์น  

3.2 ประโยชน์ทางสังคม มกัเป็นบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก    

3.3 ประโยชน์ส่วนบุคคล มกัเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากแมว้า่จะไม่บรรลุผลเป็นรายบุคคล 
แต่ก็เป็นท่ีมาของสมาชิกในกลุ่มเน่ืองจากบุคคลไดรั้บอ านาจทางสังคมและการเมืองมากข้ึนจากการ
ด าเนินงาน เราเรียกวา่ประโยชน์ส่วนบุคคลเพื่อแยกความแตกต่างจากผลประโยชน์ของ 'วสัดุ' และ 
'สังคม'  

        4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  ให้ขอ้มูลพื้นฐาน ควบคุม ติดตามและการ

ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป การ

มีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยออ้มอาจเกิดข้ึนได ้หากมีขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบติัการ

อยา่งเป็นทางการ  

กิจกรรมการประเมินผลท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคลด้วย

ความหวงัน้ีจะมีผล ต่อเคร่ือข่าย ท่ีตอ้งการส าหรับความต่อเน่ืองหรือการปรับเปล่ียนท่ีเป็นไปไดข้อง

การปฏิบติัการ พยายามท่ีจะใช้ส่ือ เช่นผ่าน "จดหมาย" เพื่อส่งเสริมความคิดเห็นท่ีดีหรือไม่เป็นท่ี

พอใจของการปฏิบัติการหรือเพื่อแนะน าการปรับปรุงบางอย่าง น่ีเป็นแนวทางท่ีมีการกระจาย                  

กนัมาก แต่อาจถือไดว้า่เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นไปไดใ้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

มีนักวิชาการได้ให้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมไวว้่า สถานศึกษาจะต้องพัฒนาค่านิยม                     

การมีส่วนร่วมขององคก์าร, สร้างขอ้ผกูพนัของบุคลากร, ฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็น, การส่ือสารทัว่ทั้ง

องค์การ และการเร่ิมตน้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผน แต่แนวคิดท่ีได้รับการพฒันาอย่างเป็น

ระบบมากท่ีสุด คือ แนวคิดของ Cohen,J&Uphoff,N ซ่ึงได้จ  าแนกประเภทของการมีส่วนร่วม

ออกเป็นเร่ืองของการตดัสินใจ(Decision Making) การด าเนินงาน(Implementation) ผลประโยชน์

(Benefit) และการประเมินผล(Evaluation) 
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 จากแนวคิดของ Cohen,J&Uphoff,N จะเห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมไดแ้บ่งออกเป็น 4 ลกัษณะคือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือการท่ีบุคคลเขา้มามีส่วนในการตดัสินใจทั้งการ

ใหข้อ้มูล ร่วมคิดหาแนวทาง การร่วมตดัสินใจก าหนดแนวทางในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไม่วา่

จะ เป็น  ร่วมตัด สินใจในการก าหนดวิสั ยทัศ น์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุท ธ์  เป้ าหมาย                      

แผนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ การเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสม

ท่ีสุดในการบริหารองคก์าร และการประเมินผล 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เป็นการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน รวมทั้งการประสานขอความร่วมมือในการปฏิบติัการ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแบ่งปันส่ิงท่ีได้ตาม

ความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ สังคม และส่วนตวั ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 

องคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือให้ขอ้มูลพื้นฐาน ควบคุม ติดตามและการ

ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 

ซ่ึงทั้ง 4 ลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสถานศึกษา ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะน าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบในการส ารวจระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ของสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

2.3 ประโยชน์และความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นกระบวนการท างานท่ีมีส่วนร่วมกนัของบุคลากรในองคก์าร
นั้นๆเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินกิจกรรม ร่วมได้รับผลประโยชน์                
และร่วมประเมินผล ซ่ึงลกัษณะการร่วมงานน้ีก่อให้เกิดความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ ดงัท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 

ธรรมรส โชติกุญชร (อ้างถึงใน รัตนา อยู่นุช,2552:29) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสมหวงั ความเช่ือถือตนเอง อนัเป็นความตอ้งการของมนุษย ์และ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารมีหลายประการ คือ 
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1. เม่ือมีผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการท างานหรือโครงการ เขาจะยอมรับการเปล่ียนแปลง

แทนท่ีจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา – ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความราบร่ืนมากข้ึนความ

ไม่พอใจการร้องทุกขน์อ้ยลง 

3. ความผกูพนัของบุคคลกบัองคก์ารจะรู้สึกผกูพนัมากยิง่ข้ึน 

4. บุคลากรจะไวว้างใจฝ่ายบริหารมากยิ่งข้ึน เพราะบุคลากรรู้แรงจูงใจและความตอ้งการ

ของฝ่ายบริหาร 

5. การบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความง่ายข้ึน เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการเปล่ียนแปลง 

6. การตดัสินใจในการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน 

7. การติดต่อส่ือสารระหวา่งองคก์รระดบัสูงกบัระดบัต ่าดีข้ึนก่อให้เกิดการสร้างทีมงานท่ี

มีประสิทธิภาพ 
 

 สมยศ นาวีการ (อา้งถึงใน ณัฐรฎา พวงจนัทร์,2553 :19) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม

ในการบริหารไวด้งัน้ี 

1. มีการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากกวา่ ซ่ึงการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง

ท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงและท าใหบุ้คลากรมีจิตใจยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

ขอ้สรุปดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผล เม่ือบุคคลถูกบอกให้กระท าบางส่ิงบางอย่างจากบุคคล

บางคนท่ีไม่ตอ้งการกระท า หรือมองไม่เห็นความจ าเป็นใดๆ แล้วอาจจะต่อตา้นการกระท าหรือ

กระท าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทางกลบักนัเม่ือบุคคลมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง จะ

ผูกพันกับการเปล่ียนแปลงมาก เพราะว่ามีผลได้เสียกับความส าเร็จของการปฏิบัติตามการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ี 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา-ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารสหภาพแรงงานมี

ความราบร่ืนมากข้ึน  

3. ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน เม่ือพนกังานมีส่วนร่วมในองคก์ารท่ีส าคญั  

ดงันั้นพนกังานสามารถเห็นความตอ้งการ ความเช่ือถือตนเองและความสมหวงัของชีวติได ้

4. ความไวว้างใจฝ่ายบริหารมีมากข้ึน  
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5. การบริหารผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชามีความง่ายมากข้ึน เน่ืองจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด

ลดลง ดงันั้นบุคคลเตม็ใจยอมรับอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชามากข้ึน 

6. การตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถเพิ่ม

คุณภาพของการตดัสินใจทางดา้นการบริหารให้ดีข้ึนได ้ภาษิตโบราณท่ีว่า “สองหัวดีกวา่หัวเดียว” 

ยงัคงเป็นความจริงอยู่การรวมความรู้และความสามารถของบุคคลหลายคนเข้าด้วยกันในการ

แกปั้ญหา จะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีกวา่การตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีขงัตวัเองอยูใ่นส านกังานเพียง

คนเดียว 

7. การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองบนดีข้ึน การมีส่วนร่วมบังคับให้การติดต่อส่ือสารจาก                 

เบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน  การมีส่วนร่วมช่วยใหอ้งคก์ารมีส่ิงยอ้นกลบัจากพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

8. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประโยชน์อย่างสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร คือ การมีส่วนร่วมช่วยปรับปรุงทีมงานให้ดีข้ึน ทีมงานเห็นความจ าเป็นในการแกปั้ญหาท่ี

ซบัซ้อนท่ีเผชิญโดยองคก์ารส่วนใหญ่ในปัจจุบนัน้ี องคก์ารจะขาดประสิทธิภาพ ถา้หากวา่พนกังาน

มีเป้าหมายท่ีขดัแยง้ระหวา่งกนั   
 

การมีส่วนร่วม ช่วยสร้างกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสานงานระหว่างกันได้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเมตต์  เมตต์การุณ์จิต (2553: 33) ว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร คือ 
 

1. เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพก าลังจากบุคคลต่างๆ เช่น พลังความคิด 

สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นตน้ 

2. เป็นการสร้างบรรยากาศและพฒันาประชาธิปไตยในการท างาน 

3. ช่วยให้ลดความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน เพราะเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนั มีส่วนช่วยใหป้ระสานงานกนัดี 

4. การมีส่วนร่วม จะท าใหง้านมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี เพราะจะมีความผิดพลาดนอ้ย 

5. ผลงานท่ีเกิดข้ึนจะก่อให้ เกิดความภูมิใจแก่บุคลากร เพราะทุกคนมีส่วนร่วมใน

ความส าเร็จของงาน 

6. ช่วยใหก้ารท างานส าเร็จลงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว เพราะมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท า 

7. สร้างความสมดุลระหวา่งฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปฏิบติั 
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จอมพงศ ์มงคลวนิช (2556: 228) กล่าววา่ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ 
 

1. ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหามีความหลากหลายเป็นไป
อยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้งความรอบรู้และ
ประสบการณ์ 

2. ท าใหมี้การถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั โดยมิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจมากเกินไป 
ซ่ึงอาจน าไปสู่การใชอ้  านาจในทางท่ีไม่ถูกตอ้งอนัเกิดผลเสียหายแก่องคก์ารได ้

3. เป็นการขจดัปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใดๆมีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากหรือน้อย
เกินไป ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได ้

4. ก่อใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี ท าใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
5. การรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังท่ีเขม้แข็ง สามารถขบัเคล่ือน

กิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารมีประโยชน์ต่อองค์การเพราะสามารถลดช่องหว่างระหว่าง
ผูบ้ ังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคบับัญชาได้ ทั้ ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจ รับรู้ความต้องการของแต่ละฝ่าย                 
ฝ่ายบริหารสามารถท างานได้ง่ายข้ึนผู ้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย                  
การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารเป็นไปไดท้ั้ง 2 ทาง สร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติั
อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้น าพาให้องค์การเจริญกา้วหน้า และสร้างความผูกพนั
ของบุคคลกบัองคก์ารจะรู้สึกยดึมัน่ผกูพนัมากยิง่ข้ึน 
 

ความส าเร็จขององค์การข้ึนอยู่กบัการรวมพลงัของบุคคลในหน่วยงานท่ีตอ้งให้ทุกภาคส่วน

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร ซ่ึงนับเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสร้างการปฏิบติังานในองค์การ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความส าคญัต่อการจดัการองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
 

1. ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติังานท่ีมุ่งหวงั 

2. กระบวนการตดัสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรไดก้วา้งขวาง

และเกิดการยอมรับได ้

3.  เป็นหลักการของการบริหารท่ีเป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผล

ววิฒันาการเพื่อความคิด  (การเปิดกวา้ง)   การระดมความคิด  (ระดมสมอง)  ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจได ้

4. ลดช่องวา่งของระบบการส่ือสารในองคก์รและขจดัปัญหาความขดัแยง้ได ้
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 ในการพิจารณาลกัษณะงานว่างานใดควรท าคนเดียว หรืองานในควรท าแบบเป็นกลุ่ม ซ่ึง

เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2553:11)ไดน้ าเสนอแนวคิดในการพิจารณาโดยแสดงในแผนภาพ ดงัน้ี  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 : แสดงการท างานของคนคนเดียว  (เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต ,2553:11) 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ภาระงานทุกอย่างตกอยู่ท่ีคนๆเดียว การท างานคนเดียวจะท าให้การ
ปฏิบติังานล่าชา้ เรียกไดว้า่งานเสร็จ แต่เหน่ือย เพราะงานแต่ละอยา่งตอ้งอาศยัทกัษะในการท างานท่ี
ต่างกนั หากตอ้งท างานท่ีไม่เคยท ามาก่อน จะรู้สึกว่าการท างานไม่ราบร่ืน ติดขดั ขอ้ดีคือสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องรอการตัดสินใจของคนอ่ืน เพียงแต่ต้องมั่นใจใน
ความสามารถของตวัเอง แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่หลากหลายเท่าท่ีควร เม่ือตอ้งท างานคนเดียว 
แทบจะไม่ไดมี้โอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัใคร ไม่ไดคุ้ยกบัใครเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ไม่มีคน
คอยให้ค  าปรึกษา อาจจะท าให้เกิดความเครียดได ้และตอ้งเป็นคนท่ีมีความสามารถรอบดา้น ไม่มี
สิทธิเลือกวา่จะท างานส่วนน้ี แต่ไม่ท างานส่วนน้ีได ้เพราะในทีมมีเพียงคนเดียว ไม่สามารถโอนยา้ย
ไปให้คนอ่ืนท าได ้เรียกไดว้า่คนหน่ึงคนตอ้งท างานให้ครบทุกอยา่ง จริงหรือไม่ท่ีการท างานเป็นทีม
จะใหผ้ลส าเร็จของงานดีกวา่การท างานเพียงคนเดียว ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

ท ำคนเดียว 

(ตอ้งท ำทุกอยำ่ง) 

หวัหนำ้ 

(ตนเอง) 

แผนก 

(ตนเอง) 

แผนก 

(ตนเอง) 
แผนก 

(ตนเอง) 

ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/การสร้างทีมให้สำเร็จ
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/การสร้างทีมให้สำเร็จ
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  ภาพประกอบที ่2 : แสดงการท างานแบบรวมกลุ่มกนั (เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต ,2553:11) 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าการท างานเป็นทีม จะมีโครงสร้างองค์การ แบ่งหน้าท่ีกนัอย่างเห็นได้

ชดัเจน ช่วยใหก้ารท างานรวดเร็วข้ึน เพียงแค่ท างานส่วนของตนเองให้ดีท่ีสุด  การท างานก็จะเร็วข้ึน

เป็นเท่าตวั อาจจะเสียเวลาในการรอความคิดเห็นจากคนอ่ืน แต่ทุกคนในทีมไดมี้ส่วนร่วม ท าให้

มัน่ใจได้ว่าได้ท าตามความคิดเห็นของส่วนรวม ไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหน่ึง หากมีความ

ผิดพลาดเกิดข้ึน ทุกคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั ท าให้เกิดความผูกพนัในทีมมากข้ึน และทุกคนยงัมี

ส่วนร่วมในการท างาน ในการออกความคิดเห็นเพื่อคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดด้วย  สามารถเลือกไดว้่าจะ

ท างานอะไร เพราะทุกคนต้องแบ่งหน้าท่ีกนัให้ชัดเจน หากไม่ถนัดท่ีจะท างานอีกอย่าง สามารถ

เลือกมาท างานอีกอยา่งได ้เพียงแต่ตอ้งบอกความจ าเป็น และขีดจ ากดัของความสามารถของตวัเอง

ใหที้มไดรั้บรู้ก่อน การไดท้  างานท่ีตรงกบัความสามารถ จะช่วยใหท้ างานออกมามีคุณภาพ  

จะเห็นไดว้า่ในองคก์ารถา้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จะมีความคิดในเชิงสร้างสรรค ์

ผลงานท่ีออกมามีความภาคภูมิใจ ประทบัใจ กบังานท่ีเก่ียวขอ้งก็จะเกิดความผกูพนักนัมากกวา่ท่ีจะ

มาขัดแยง้กัน คัดค้านไม่ร่วมมือกัน ผลงานท่ีออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ และท าให้องค์การ

บริหารงานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์หรืออาจจะชา้ลงกวา่ท่ีก าหนด ดงัภาพ 

ท ำหลำยคน 

(ร่วมกนัท ำงำน-แบ่งงำนกนัท ำ) 

หวัหนำ้ 

รองหวัหนำ้ 

ฝ่ำย ฝ่ำย 

แผนก แผนก แผนก แผนก 
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ภาพประกอบที ่3 : แสดงผลของการมีส่วนร่วมในการบริหาร (เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต ,2553:32)    
  
 จากภาพจะเห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมในการบริหารมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหาร
องค์การช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศท่ี
ก่อให้เกิดความผูกพันทั้ งด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ท่ีมีต่อกิจกรรมนั้ นๆ สอดคล้องกับ                   
เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2558 :14) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันา
คุณภาพองคก์ร การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจ ความสมคัรใจ สามารถตดัสินใจไดเ้อง การมี
ส่วนร่วมจะช่วยลดความขดัแยง้ เกิดความรู้สึกผูกพนั รู้สึกเป็นเจา้ของมากข้ึน จึงจะท าให้การพฒันา
เกิดความย ัง่ยนื 
 

 สนธยา พลศรี (อา้งถึงใน เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ,2558 :14) กล่าวถึง ความส าคญัของการ

มีส่วนร่วมไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
 

1. เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยช์นท่ี

ประชาชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทุกระดบั 

2. สอดคลอ้งกบัปรัชญา แนวความคิด และหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน 

3. เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน

และทอ้งถ่ิน 

กำรมีส่วนร่วมใน

กำรบริหำร 

เชิงท่ีสร้ำงสรรค ์

เชิงท่ีขดัแยง้ 

มีส่วนเก่ียวขอ้ง มีควำมผกูพนั 

คดัคำ้น/ไม่ร่วมมือ ผลงำนไม่มีประสิทธิภำพ 

ผลยอ้นกลบั (Feedback) 

- มีควำมภูมิใจ 

- ประทบัใจ 



32 

 

4. น าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน 

5. ท าใหด้ าเนินการพฒันาชุมชนไดต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนและชุมชน 

6. เป็นการพฒันาศกัยภาพ กลุ่มและองคก์รในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 

7. เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกนั มีความชอบธรรม เป็นท่ียอมรับร่วมกนัภายในกลุ่ม 

ไม่สร้างความขดัแยง้ใหเ้กิดในชุมชน 

8. ท าใหเ้กิดความรัก หวงแหน รับผดิชอบ และเป็นเจา้ของชุมชน 

9. เป็นกระบวนการส าคญัในการสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนให้ประสบ

ความส าเร็จ 

10. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพฒันาคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและ

เพื่อคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง รัฐบาลเป็นเพียงผูส้นบัสนุนในบางส่วน 
  

 การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์การท าให้

องค์การประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนทุกฝ่าย สมคัรใจ เต็มใจปฏิบัติท างาน เพราะ              

ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั ทุกคนพร้อมท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ปรับทศันคติเข้าหากัน               

เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาและหาข้อยุติต่างๆ ทุกคน                  

มีความภาคภูมิใจ พึงพอใจในผลงานท่ีออกมา ส่งผลให้เกิดความผูกพนัในองค์การ การมีส่วนร่วม

ในการบริหารลกัษณะน้ีจะท าใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

2.4 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 

  วิธีการท่ีจะท าให้งานประสบความส าเร็จได้  นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับ

ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นบุคคลส าคญัแลว้  ยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร  และวฒันธรรม

องคก์าร ท่ีจะมีปัจจยัต่างๆท่ีส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วม หรือปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค์ต่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งน าปัจจยัทั้ง 2 อยา่งน้ี มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหาร ท าให้การมีส่วนร่วมใน

การบริหารประสบความส าเร็จ  ดงัท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2556:10-9) พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ี

ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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1)  ปัจจัยทีส่่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 
 

 1.1  ปัจจยัดา้นบุคลากรในองคก์าร  ตอ้งให้ความส าคญัแก่บุคลากรในฐานะท่ีเป็นทรัพยากร

ท่ีส าคัญและต้องดูแลรักษา  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการ

องค์การ  โดยให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์การ  

วเิคราะห์อุปสรรค และโอกาสจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก การประเมินภาระหนา้ท่ีขององคก์าร  ทรัพยากร  

ทักษะด้านต่างๆ  ของบุคลากรทุกระดับมีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมช่วยเหลือ  

สนับสนุนและรับผิดชอบ  การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จในองค์การ  และ                 

มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทกัษะ  พฒันาความรู้ความสามารถในการท างานให้เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  และสังคมท่ีเปล่ียนไป 
 

 1.2  ปัจจยัดา้นการจูงใจ  การจูงใจท่ีมีจุดมุ่งหมายสนบัสนุนความพยายามในการท างานให้
บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้ โดยมีระบบการให้รางวลั  การตอบแทนท่ีเหมาะสมใน
การท างานแก่บุคลากรในองคก์าร  สร้างขวญั  ก าลงัใจ  และความพึงพอใจในการท างาน  ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานและค่าจา้งตอบแทนการท างานท่ีเหมาะสมตามผลการปฏิบติังาน  จูงใจ
ให้บุคลากรท างานหนกัเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ลดตน้ทุนการผลิต  และมีส่วนแบ่งในเงินท่ี
ประหยดัได ้ หรือไดป้ระโยชน์จาการลดตน้ทุนการผลิต  เพื่อขจดัความสูญเปล่า  ผูบ้ริหารดูแลความ
ปลอดภยัในการท างาน  ความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร  การสนบัสนุนเคร่ืองมือ  นวตักรรมใหม่ใน
การท างาน  การจ่ายค่าตอบแทนและการยกยอ่งใหเ้กียรติต่อบุคลากร  ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความร่วมมือ
ร่วมใจในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารใหป้ระสบผลส าเร็จ 

 

 1.3 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมการท างานองคก์ารแต่ละองคก์าร มีการก าหนดวสิัยทศัน์  เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากเป้ าหมายขององค์การท่ีแตกต่างกัน                            
การด าเนินงานท่ีจะให้บรรลุตามเป้าหมายนั้นบุคลากรจะมีค่านิยม  วฒันธรรมการท างานท่ีแตกต่าง
กนั  โดยหลกัการแลว้ทุกองคก์ารมุ่งให้บุคลากรในองคก์ารมีโอกาสท างานร่วมกนัเป็นทีมงาน หรือ
เป็ นก ลุ่มงาน มี ส่ วน ร่วมและยอม รับ ช่วยกันแก้ ปัญหาเป็น ที ม  บ รรยากาศการท างาน                                 
แบบประชาธิปไตย สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ มีการยอมรับให้ เกียรติ ยกย่อง                              
ซ่ึงกนัและกนั  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของบุคคลในองค์การ ท าให้บุคลากรมีความสุข ไม่คิดแต่เร่ือง
ค่าตอบแทนผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว  มีความรักความสามคัคี ลดความขดัแยง้ในองคก์าร รวมทั้ง
อิทธิพลของกลุ่มมีความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ 
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2)  ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 
 

 2.1  ปัจจยัดา้นบุคลากรในองคก์าร  บุคลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ฉนัมิตรท่ีนอ้ยทั้งใน

ระดบัปฏิบติังานดว้ยกนั  และความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารมีน้อยเช่นเดียวกนั ไม่มีความรักผูกพนัใน

องค์การ  ไม่ท าตามมาตรฐานการปฏิบติังาน ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นใน

การแก้ปัญหาการท างานขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่สนใจใฝ่หาความรู้ในการปฏิบัติงาน                        

มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานน้อย  ท าให้ผลผลิตขององค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ไวข้ององคก์าร 
 

 2.2  ปัจจยัดา้นการจูงใจ  การมีส่วนร่วมในการบริหาร การจูงใจดว้ยวิธีการยกย่อง ชมเชย  

ให้รางวลั  รวมทั้งค่าตอบแทนในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม  จะท าให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วม 

อย่างเต็มใจ  ท่ีจะผลกัดนัให้ผลิตผลขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ขาดความเขา้ใจใน

การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ  ไม่ค  านึงถึงภาวะจิตใจ  และก าลงัความสามารถและสมคัรใจ              

เขา้ร่วมกิจกรรมของบุคลากรก็ไม่สามารถน าการมีส่วนร่วมไปใชไ้ดส้ าเร็จในองคก์าร 
 

 2.3  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมการท างาน  การมีส่วนร่วมในการบริหารท่ีไม่ประสบความส าเร็จ  

เน่ืองจากวฒันธรรมการท างานของบุคลากรในองค์การ  ขาดความร่วมมือประสานงานระหว่าง

หน่วยงานยอ่ยในองคก์ารไม่มีบรรยากาศท่ีจะสนบัสนุนให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในหารแกปั้ญหา

การท างาน โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหว่างบุคคล  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารในระดบั

ผูบ้ริหาร ไม่มีการท างานเป็นทีม ไม่มีการเสียสละร่วมกนั ไม่มีความรู้สึกอยากร่วมงาน ไม่มีขวญั

ก าลงัใจในการท างาน วฒันธรรมการท างานดงักล่าว ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารองคก์าร  นอกจากน้ียงัมีนกัทฤษฎีต่างประเทศไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
 

William W.Reeder (1998 อา้งอิงใน เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ 2558: 15) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลไว ้11 ประการ ดงัน้ี 
 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเช่ือพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล                        

ดูเหมือนจะเลือกวธีิปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัความเช่ือพื้นฐานของตนเอง 
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2. มาตรฐานคุณค่าบุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบติัในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณค่าของตนเอง 

3. เป้าหมายบุคคลและกลุ่มบุคคล ดูเหมือนจะส่งเสริม ป้องกันและรักษาเป้าหมายของ
ตนเอง 

4. ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลบางคร้ังมาจากประสบการณ์ท่ี

ผดิปกติธรรมดา 

5. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว่าจะต้องประพฤติใน

สถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยงัชอบปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีตนคาดหวงัจากผูอ่ื้นดว้ย 

6. การบีบบงัคบั บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมกัจะท าในส่ิงต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนเองตอ้ง

กระท าเช่นนั้น 

7. การมองแต่ตวัเอง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมกัจะท าในส่ิงต่างๆซ่ึงคิดว่าตนเองตอ้งกระท า

เช่นนั้น 

8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะท าในส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีนิสัยชอบกระท า เม่ือ

อยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ 

9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลจะมามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติงานของสังคม 

โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยให้

เขา้มามีส่วนร่วมในการกระท าเช่นนั้น 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง ท่ีคนเห็นว่า

สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้ขาท าสถานการณ์เช่นนั้น 

11. การสนบัสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคล มกัจะเร่ิมปฏิบติัเม่ือเขารู้สึกวา่ไดรั้บการสนบัสนุน

ท่ีดี 
 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารนอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับ

ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นบุคคลส าคญัแลว้  ยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร  และวฒันธรรม

องคก์าร ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร ท าให้การบริหาร

ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารได ้ 
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2.5 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 

การบริหารสถานศึกษามีความส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิตามพนัธกิจ การบริหารสถานศึกษา 
นอกจากจะเป็นบทบาทของผูบ้ริหารแลว้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน 
อาจจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารเพิ่มข้ึนดงัท่ีจอมพงศ์ มงคลวนิช (2556: 228)                 
ได้พูดถึงปะโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารเอาไว ้ทั้ งน้ี เมตต์  เมต์การรุณ์จิต (2553:18)                 
ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในหลกัการบริหารจดัการจะมีกระบวนการและ
ขอบเขตท่ีแน่นอน เช่น มีการใชท้รัพยากร ใชเ้ทคนิคในกระบวนการบริหาร ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณา
ว่ากิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมมีลกัษณะใดและเขา้ข่ายของการบริหารจดัการหรือไม่ ในกรณีน้ีบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีก าหนดข้ึนใหม่นั้น จะเขา้ลกัษณะของการร่วมบริหารกิจการ
ของสถานศึกษาเพราะมีการวางแผน การประชุม การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน                              
การรายงาน และติดตามผล เป็นตน้ 
 

นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยงัพิจารณาได้หลายมุม ซ่ึงมีทั้ งทางตรงและทางออ้ม มีทั้ งกรณี
เป็นไปอยา่งแทจ้ริงหรือเป็นไปในลกัษณะเทียมหรือจอมปลอม ซ่ึงการมีส่วนร่วมในการบริหารแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

1. การมีส่วนร่วมโดยตรง ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการตดัสินใจเป็นส าคญั ดงันั้นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้า

โครงการ มกัจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีให้ขอ้คิด 

ขอ้เสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรคไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี                    

จึงจ าเป็นต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ผลการตัดสินใจเป็นท่ียอมรับ                          

แก่คนทั่วไป หรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคัญอยู่ท่ีว่า                             

เป็นการร่วมอยา่งเป็นทางการ และมกัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนงัสือเชิญประชุม                  

บนัทึกการประชุม เป็นตน้ 
 

2. การมีส่วนร่วมโดยออ้ม การมีส่วนร่วมโดยออ้มเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ไดร่้วมในการตดัสินใจในกระบวนการบริหาร 

แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้ น เช่น การบริจาคเงิน 

ทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ยนิดีร่วมมือ เป็นตน้ 
 



37 

 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2556:10-17) จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา มีวธีิการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 

 1.  การสร้างการมีส่วนในการรับรู้  ร่วมตดัสินใจการจดัการศึกษาขององคก์ารทางการศึกษา
สถานศึกษา  ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งสร้างความพร้อมขององค์การทางการศึกษา/สถานศึกษาในการสร้าง
การมี ส่วนร่วมในการรับ รู้ การตัดสินใจ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอและของ
คณะกรรมการและบุคคลากรในองค์การทางการศึกษา/สถานศึกษาเก่ียวกับแผนพัฒนา/                          
แผนยุทธศาสตร์ท่ี มีนโยบายกรอบทิศทางการด าเนินงานประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ตัวช้ีวดัตามแผนงานโครงการ  รายละเอียดด้านงบประมาณการติดตาม
ประเมินผลตามแผน  

 2.  การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจดัการศึกษ าให้มากข้ึนของ
ครอบครัวและชุมชน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถานศึกษา บทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและบุคลากรในองคก์ารทางการศึกษา/สถานศึกษาให้มีความรู้  ความเขา้ใจในอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบมากนอ้ยเพียงใดวา่เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือเป็นคณะกรรมการท่ี
มีหนา้ท่ีตดัสินใจการบริหารจดัการศึกษา โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน 

 3.  การประชาสัมพนัธ์องค์การทางการศึกษา/สถานศึกษา  โดยการแจง้ข่าวการด าเนินงาน
ขององค์การทางการศึกษา/สถานศึกษาในทุกๆด้านให้ผูป้กครองนักเรียนและชุมชนรับรู้การ
ด าเนินงาน   

 4.  การสร้างแรงจูงใจ  องคก์รทางการศึกษามุ่งเนน้การกระตุน้ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ารทางการศึกษา/สถานศึกษาเพื่อให้เกิดพลงัในการด าเนินงานร่วมมือทาง
การศึกษาเป็นการท างานร่วมกนัของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน สถาบนัทางการศึกษา องคก์ารภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบนัทางสังคมและสถานประกอบการ ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัโดย                  
มีส่วนร่วมในการวางแผน การก ากบัตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานการจดัการศึกษา 
 

 5.  การพฒันาระบบสารสนเทศขององค์การทางการศึกษา/สถานศึกษา โดยการกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศจากผูบ้ริหารไปสู่ครู  ผูป้กครอง  ชุมชน  นักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข่าวสารสนเทศ  จะเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสร้างความร่วมมือในการตดัสินใจทั้งทางดา้น
การศึกษาององคก์ารทางการศึกษา/สถานศึกษา ท่ีเร่ิมตน้ดงัน้ี  1.  การวิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์าร
ทางการศึกษา/สถานศึกษา ท่ีตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบนัและมีคุณภาพ  2.ใช้ขอ้มูลในการ
ก าหนดนโยบาย เป้นหมาย วิสัยทศัน์ ท่ีเป็นภาพในอนาคต ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนท่ีจะเป็นกระบวนการท า
ให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องมีความรู้สึกผูกพัน  มุ่งมั่น และร่วมด าเนินการก าหนดโยบาย  และเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 3. การร่วมวางแผนในการพฒันาคุณภาพศึกษา 4. ร่วมด าเนินงาน/
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ร่วมกิจกรรมโดยการเก็บรวบรมขอ้มูลในขณะปฏิบติังานและแก้ไขการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 5. การร่วมประเมินผลเป็นการตรวจสอบทบทวนการท างานขององคก์ารทางการศึกษา/สถานศึกษา 

 

 6. การพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การทางการศึกษา/

สถานศึกษา โดยพฒันาความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบั

ผูป้กครองและชุมชน  เช่นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เป็นตน้ 
 

 7.  การพฒันาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการศึกษาขององค์การทางการศึกษา/

สถานศึกษา  เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ได้แก่  สมาคมศิษย์เก่า                    

สมาคมผูป้กครองและครู  องค์การปกครองท้องถ่ินควรมีบทบาทในการพฒันาการจดัการศึกษาของ

ท้องถ่ิน  ชุมชน  สังคมจนถึงระดับชาติ ต่างฝ่ายต่างเก้ือหนุนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  เช่น                  

สมาคมศิษยเ์ก่า  สมาคมผูป้กครองและผูส้นบัสนุนปัจจยัการบริหารท่ีพฒันางานดา้นวิชาการงบประมาณ  

บุคลากร  และบริหารงานทัว่ไปให้เกิดความคล่องตวัรวดเร็วข้ึน การสนบัสนุนงบประมาณจดัสวสัดิการ

แก่ครู และนักเรียน ท่ีท ากิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมของสังคม ชุมชนทอ้งถ่ิน     

การสร้างเครือข่ายผูป้กครองในการพฒันาสถานศึกษา  เป็นตน้  การพฒันาเครือข่ายการมีส่วนร่วม ให้

ประสานงานในการด าเนินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้มีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์โดยความร่วมมือ

จากบุคคล และชุมชนในทอ้งถ่ินส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 8.  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีและบรรยากาศการท างานวฒันธรรมท างานท่ีเหมาะสมขององคก์าร 

ทางการศึกษา/สถานศึกษา  ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี  สถานท่ีปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการท างาน  เอ้ือต่อ

การเรียนรู้มีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทุกหน่วยงานโดยกระตุน้ให้

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมวฒันธรรมการท างาน เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เปล่ียนรูปแบบ                    

การท างานจากต่างคนต่างท ามาเป็นการท างานเป็นท่ีมีการร่วมคิด  ร่วมคิดและร่วมตัดสินใจ โดย                         

การพฒันาภาวะผูน้ าของบุคลากรทุกระดบั และประสานแนวคิดการบริหารจดัการโดยทีมงานมีการ

ประชุมปรึกษาหารืออยา่งสม ่าเสมอ  อยา่งมีส่วนร่วมโดยเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจ  

การมีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในการให้แรงจูงใจ  การมีส่วนร่วมในการ

ประสานงานการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการจดัการศึกษาขององคก์าร

ทางการศึกษา/สถานศึกษา 
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  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เป็นความร่วมมือของทุกคน ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการ               
มีส่วนร่วมทางตรง หรือทางออ้ม  มีส่วนในการจดัการศึกษาท่ีเร่ิมตั้งแต่บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบนัทาง
การศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรเอกชน  สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคม                        
ประเด็นส าคญัของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คือ เปิดโอกาสให้ครูเขา้มามีบทบาทในการบริหาร
ทุกขั้นตอนตามกรอบแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือ 

- การมีส่วนร่วมตดัสินใจ  
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารบริหารสถานศึกษา บรรลุตามวตัถุประสงค ์อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

3. ความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การ 
3.1  ความหมายของความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การ 

 

  ความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การ มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร และต่อ
ประสิทธิผลขององคก์าร เพราะหากบุคคลมีความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารแลว้จะมีพฤติกรรมต่างๆท่ี
ส่งผลให้องคก์ารประสบผลส าเร็จในเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงัท่ี Meyer and Allen.(1997: 309) ไดใ้ห้
ความหมายของความยึดมั่นผูกพันกับองค์การเอาไวว้่า เป็นสภาวะทางจิตใจท่ีแสดงลักษณะ
ความสัมพนัธ์ของบุคลากรกับองค์การ และแสดงให้เห็นถึงการตดัสินใจท่ีจะเป็นสมาชิกอยู่ใน
องคก์ารต่อไป  ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 ดา้น คือ 
 

1. ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ (Affective commitment) คือ ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรู้สึก เป็นความรู้สึกผูกพนั และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในองคก์าร เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์าร 

2. ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นการคงอยู ่(Continuance Commitment) คือ ความผูกพนัท่ีเกิดจาก
การคิดค านวณของบุคคล โดยพิจารณาถึงตน้ทุนท่ีบุคคลให้กบัองคก์าร ทางเลือกท่ีมีของบุคคล และ
ผลตอบแทนท่ีบุคคลจะได้รับจากองค์การ ว่าการอยู่ในองค์การจะได้รับประโยชน์มากกว่าเสีย
ประโยชน์ พนกังานท่ีมีความผกูพนัดา้นน้ี จะแสดงออกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอยูใ่นองคก์าร 

3. ความยดึมัน่ผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) คือ ความรู้สึกผกูพนัท่ีเกิด
จากค่านิยม วฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสังคม เป็นการตอบแทนท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบแทนในส่ิงท่ี
บุคคลได้รับจากองค์การ หรือความเป็นหน้ีบุญคุณ ท่ีท าให้ตอ้งอยู่ในองค์การต่อไป พนักงานท่ีมี
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ความผูกพนัดา้นน้ี จะแสดงถึงความคิดท่ีวา่เขาควรจะอยูใ่นองคก์าร การอยูใ่นองคก์ารเป็นส่ิงท่ีควร
กระท าเพื่อความเหมาะสมในสังคม 
  Steers  (อา้งถึงในโสมยสิ์รี  มูลทองทิพย์, 2556: 8) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์าร หมายถึง 
ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเต็มใจ เสียสละ ประโยชน์ส่วนตวัเพื่อ
องคก์าร และปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารนั้นตลอดไป นอกจากน้ี ความผูกพนัองคก์ารยงั
เป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององคก์ารในลกัษณะหน่ึง  
 Mowday  et al. (1979:224-247) เห็นว่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นการแสดงออกท่ีมากกว่า
ความจงรักภกัดีทีเกิดข้ึนตามปกติ เพราะเป็นความสัมพนัธ์หนาแน่น และผลกัดนัใหบุคคลเต็มใจท่ี
จะอุทิศตนเองเพื่อสร้างสรรคใ์หอ้งคกา์รอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน 
 

      ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานเป็นความมุ่งมั่น และความสามารถท่ีจะอุทิศตนเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นระดบัความพยายามอย่างละเอียดรอบคอบของ
พนกังานท่ีอุทิศเวลา สติปัญญา และแรงกายแรงใจในการท างาน นอกจากน้ี Buchannan  (อา้งถึงใน 
มนต์สิงห์ ไกรสมสุข ,2552:40)ให้ความหมายของค าว่าความยึดมั่นผูกพนักับองค์การ หมายถึง 
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ความผกูพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และการปฏิบติังาน
ตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

1. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขององค์การ (identification) โดยการเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติังานยอมรับในค่านิยม และวตัถุประสงคข์ององคก์าร และถือเสมือนวา่องคก์ารเป็นของตน 

2. การมีส่วนร่วมในองค์การ (involvement) หมายถึง การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององคก์ารตามบทบาทของตนอยา่งเตม็ท่ี 

3. ความจงรักภกัดีต่อองค์การ (loyalty) หมายถึง ความรู้สึกรักและเล่ือมใสและผูกพนั
ต่อองคก์าร 
 

Porter และคณะ (อา้งถึงใน มนต์สิงห์ ไกรสมสุข,2552:40)ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ความ

ผูกพันกับองค์การ เป็นระดับของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสมาชิกต่อองค์การท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ ดงัน้ี คือ 

1. สมาชิกเป็นเจตคติท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์าร 

2. สมาชิกมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อองคก์าร 

3. สมาชิกมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารต่อไป 
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นอกจากน้ียงัมีนกัการศึกษาของไทย โสมยสิ์รี  มูลทองทิพย ์(2556: 8) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความผูกพนัต่อองค์การไวว้่า ความรู้สึกของกลุ่มสมาชิกท่ีปฏิบติังานอยู่ภายในองค์กรมีความรู้สึก
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์กร  ทราบถึงเป้าหมายทีแทจ้ริงขององค์กร และยินดีเสียสละ มุ่งมัน่ 
ร่วมมือกนัท่ีจะปฏิบติัหน้าทีเป็นแรงขบัเคล่ือนให้องค์กรก้าวไปถึงเป้าหมาย ซ่ึงความผูกพนัต่อ
องค์กรจะเกิดข้ึนได้น้ันส่วนหน่ึงย่อม เกิดจากการท่ีองค์กรต้องสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกใน
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนต่างๆ เช่น สวสัดิการการรักษาพยาบาล ยานพาหนะ หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบของอตัราเงินเดือน โบนสั ค่าตอบแทนพิเศษจากการขาย ค่าล่วงเวลา หรือจะ
เป็นในส่วนของความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ท่ี  ให้สมาชิกได้มีโอกาสพิ สูจน์และแสดง
ความสามารถ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้สมาชิกในองคก์รเกิดความ มัน่ใจวา่สมาชิกทุกคนจะมีคุณภาพชีวิต
ทีดี และจะรู้สึกไม่อยากไปจากองค์กร และสร้างผลงานดีๆ เพื่อให้องค์กรกา้วสู่ความส าเร็จไดต้าม
เป้าหมาย  

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การ หมายถึง การท่ีบุคลากรใน
องคก์ารเกิดความรู้สึกยึดถืออยา่งมัน่คงต่อองคก์าร โดยแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร 
และเต็มใจท่ีจะอุทิศกายและใจเพื่อองค์การพร้อมปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะส่วนหน่ึงขององค์การดว้ย
ความจงรักภกัดี ยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยม และทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร มีความตอ้งการท่ีจะคงอยู่
ในองคก์ารต่อไปเพื่อพฒันาองคก์ารใหป้ระสบผลส าเร็จในเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

1.2 แนวคิดความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การ 

ความยึดมัน่ผูกพนักับองค์การของบุคคลเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความรักใคร่ผูกพนั

ต่อเน่ืองกนัไป โดยความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การจะเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลในองค์การปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารไว ้ดงัน้ี 

  Mowday et al.(1979:224-247) มีความคิดเห็นวา่ ความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารเป็นความรู้สึก

ของผูป้ฏิบัติงานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกันกับองค์กร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองค์กร                  

คนอ่ืนๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ เพื่อปฏิบติัภาระกิจขององค์กร ความรู้สึกน้ีจะต่าง

จากความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรอันเน่ืองมาจากการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยปกติตรงท่ี 

พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรอย่างแทจ้ริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ี                

จะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รดว้ยโดยจะประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 
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1. ความเช่ือถือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง การท่ีสมาชิกมี

ทศันคติความเช่ือในทางบวกต่อองคก์ร มีความยึดมัน่ซึมซบัในค่านิยม และสนบัสนุนเป้าหมายของ

องค์กรมีค่านิยมคล้ายคลึงกับองค์กร มีความเช่ือว่าองค์กรท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่นั้นเป็นองค์กร                     

ท่ีดีท่ีสุดและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามการมอบหมายขององคก์ร 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หมายถึง  

การท่ีสมาชิกมีความยินดีเต็มใจท่ีจะเสียสละ อุทิศตนทุ่มเทพลงักาย พลงัความสามารถ สติปัญญา 

และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังาน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้องคก์รบรรลุเป้าหมายแมจ้ะไม่มีผลตอบแทนก็ตาม 

และมีการต่อสู้หรือปกป้ององค์กรจากการถูกคุกคามจากแหล่งอ่ืน รวมทั้งมีการเสียสละความสุข

ส่วนตวัเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

3. ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ หมายถึง การท่ีสมาชิกแสดง

ความตอ้งการและตั้งใจอยา่งแน่วแน่ท่ีจะอยูป่ฏิบติังานในองคก์รต่อไป และใหก้ารสนบัสนุนองคก์ร

ในทุกด้าน มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร คงอยู่กับองค์กร ไม่ปรารถนาจะไปจากองค์กร ถึงแมว้่า

องค์กรอ่ืนจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกขององคก์ร   พร้อมท่ีจะ

บอกวา่ตนเองเป็นสมาชิกองคก์รและมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

  Steers  (อา้งถึงในโสมยสิ์รี  มูลทองทิพย์, 2556: 8) เห็นวา่ ความผูกพนัในองคก์ารเป็นเร่ือง

ส าคญัในการบริหารงาน เพราะการศึกษาเร่ืองความผกูพนัในองคก์ารมีความส าคญัเพราะสามารถใช้

ท านายอัตราการเข้าออกจากงาน ได้ดีกว่าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัใน

องค์การยงัเป็นแรงผลักดันให้ผูป้ฏิบติงานในองคก์ารให้ท างานได้ดีกว่า ผูไ้ม่มีความผูกพนัใน

องคก์ารท่ีตนท างานอยู ่ นอกจากน้ีความผูกพนัต่อองคก์ารยงัเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพขององคก์าร

อีกดว้ย และไดแ้บ่งปัจจยัท่ีก าหนดความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 กลุ่ม คือ    

 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบัติงาน (Personal Characteristics) ประกอบด้วย อายุ เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ต าแหน่ง รายไดแ้ละ เงินเดือน 

 2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Job Characteristic) ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อระดบั

ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ลกัษณะงานท่ีดีจะท าให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยาก

ท างานเพื่อเพิ่มคุณค่ากบัตนเอง แมว้่าผลงานจะไม่ดีก็ยงัคงทุ่มเทความพยายามให้มาก ข้ึนเพื่อเพิ่ม

รางวลัใหก้บัตนเองและคุณภาพงานท่ีดี  
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 3 . ประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั (Work Experiences) คือ การรับรู้ของ สมาชิกต่อส่ิงแวดลอ้ม

ขององคก์ร ซ่ึงในช่วงท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รบุคคลหรือสมาชิกไดรั้บ ประสบการณ์ท่ีเป็นคุณหรือ

โทษ ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่   ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร  

ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพาได ้ ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร และทศันคติต่อ

เพื่อนร่วมงานและองค์กร ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าทศันคติของกลุ่มดีก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ีจะอยู่

กบัองคก์รต่อไป 

 ความผูกพันต่อองค์กรน้ีอาจใช้เป็นเคร่ืองพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิกขององค์กรได ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัราการเปล่ียนงาน อตัราการเขา้ออกจากงานของสมาชิกในองค์กร เน่ืองจาก

สมาชิกท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรมีแนวโน้มท่ีจะอยู่กบัองคก์รนานกว่า และเต็มใจท่ีจะท างานอย่าง

เต็มความสามารถ เพราะเม่ือบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรก็จะมีการแสดงออกมาในรูปของ

พฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง ไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมีความตอ้งการให้เกิดข้ึน

ในองค์กรนั้นอาจจะน าหลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นมาใช้ในการบริหาร

องค์การได้ เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการบริหารของบุคลากร จะท าให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อ

องคก์ร ทั้งน้ี Meyer & Allen (1990:2)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารไว ้3 ดา้น คือ 
 

   1. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนักบัองคก์ารดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ การพึ่งพาได้

ขององค์การ การได้รับการปฏิบัติจากองค์การท่ี เท่ าเทียมกับผู ้อ่ืน ผู ้บริหารระดับสูงรับฟัง                        

ความคิดเห็นของพนักงาน สามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ความชัดเจนของบทบาท 

ความชัดเจนของเป้าหมาย ความท้าทายของงาน ความยากง่ายของเป้าหมายของการท างาน 

ความส าคญัของตนเองท่ีมีต่อบริษทั การได้รับผลสะทอ้นกลบัจากงาน การได้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ความสามารถในการถ่ายโอนทกัษะในการท างานไปสู่การท างานในองคก์ารอ่ืน การลงทุน

ลงแรงในการท างาน เงินบ านาญ และบรรทดัฐานในเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์าร 

   2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ได้แก่                        

เงินบ านาญ และระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกขององคก์าร 

   3. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนักบัองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน ไดแ้ก่ การให ้

การไดรั้บรางวลั 
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 Meyer & Allen (1991:61) มีทศันะว่าความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การเป็นภาวะทางจิตใจท่ีท า

ใหบุ้คคลมีความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
 

  1. ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นจิตใจ (Affective commitment) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมมาก

ท่ีสุดในการวิจยัเก่ียวกบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ เป็นการแสดงถึงความยึดติดทางด้านจิตใจ

ของบุคคลต่อองค์การ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งและเต็มใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ ซ่ึงบุคคลอยู่ใน

หน่วยงานนั้นเพราะวา่เขาตอ้งการจะอยู ่เน่ืองจากไดรั้บประสบการณ์ในการท างานท่ีน่าพึงพอใจจาก

องคก์าร ตลอดจนไดรั้บความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนองการคาดหวงัความตอ้งการพื้นฐาน

ของบุคคล ซ่ึงจะท าให้พฒันาการผูกติดทางอารมณ์ต่อองคก์าร   อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบดา้นน้ีก็

ยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของหน่วยงานดว้ย คือ เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารแบบการกระจายอ านาจใน

การตดัสินใจ หรือคุณลกัษณะภายในตัวบุคคลบางอย่างร่วมด้วย เช่น ความเช่ืออ านาจภายในตน                  

จะมีส่วนช่วยพฒันาความผกูพนัดา้นน้ี การจดัสภาพงานท่ีพึงพอใจ โอกาสในการไดพ้ฒันาทกัษะใน

งาน การไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบังาน การสนบัสนุนทางสังคม 

 การวดัความผกูพนัดา้นจิตใจ ของ Meyer and Allen. (2004:12)  

1. ขา้พเจา้รู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดใ้ชเ้วลาท่ีเหลือในการท างานกบัองคก์รน้ี 

2. ขา้พเจา้รู้สึกราวกบัวา่ปัญหาขององคก์รน้ีเป็นของตวัเอง 

3. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกถึง "ความเป็นส่วนหน่ึง" ขององคก์รของขา้พเจา้ (R) 

4. ขา้พเจา้ไม่รู้สึก "ผกูพนัทางใจ" กบัองคก์รน้ี (R) 

5. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกเหมือนเป็น "ส่วนหน่ึงของครอบครัว" ท่ีองคก์รของขา้พเจา้ (R) 

6. องคก์รน้ีมีความหมายส่วนตวัส าหรับขา้พเจา้ 
 

  2. ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นการคงอยู ่(Continuance Commitment) แสดงถึงการท่ีบุคคลผกูพนั

กบัหน่วยงานของตนเอง เน่ืองมาจากการรับรู้วา่ถา้ออกจากหน่วยงานไปแลว้จะเสียผลประโยชน์ท่ี

ตนได้ลงทุนไวก้ับองค์การขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงการขาดทางเลือกของตนเองหรือการรับรู้ถึง

ทางเลือกท่ีมีจ ากดั ท าให้บุคคลอยูก่บัหน่วยงานเพราะจ าเป็นตอ้งอยู ่จะพฒันาความผูกพนัดา้นน้ีได้

โดยใหพ้นกังานไดล้งทุน 

 
 



45 

 

  การวดัความผกูพนัดา้นการคงอยู ่ของ Meyer and Allen. (2004:12) 
1. ในเวลาน้ีมนัยากมากท่ีขา้พเจา้จะออกจากองคก์าร แมว้า่จะตอ้งการเช่นนั้น 
2. หากขา้พเจา้ตดัสินใจออกจากองคก์ารในตอนน้ี จะก่อใหเ้กิดผลกระทบมากเกินไป 
3. ณ เวลาน้ีการท างานอยูก่บัองคก์ารของขา้พเจา้ เป็นเร่ืองของความจ าเป็นพอๆกบัเป็น

เร่ืองของความสมคัรใจ 
4. ขา้พเจา้เช่ือวา่โอกาสท่ีจะไดง้านใหม่มีนอ้ยมาก หากลาออกจากองคก์ารน้ี 
5. ขอ้เสียประการหน่ึงของการออกจากองคก์ารน้ีคือเร่ืองของการมีทางเลือกใหม่ๆนอ้ย 
6. เหตุผลหลกัท่ีท าให้ขา้พเจา้ตดัสินใจท างานกบัองค์การน้ีต่อไป ก็เน่ืองจากองค์การ

อ่ืนๆอาจไมสามารถใหผ้ลตอบแทนเทียบเท่ากบัท่ีไดรั้บจากองคก์ารน้ี 
 

   3. ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) แสดงถึงการท่ีบุคคลรับรู้
ถึงพนัธะของตนต่อองคก์ารซ่ึงเป็นผลมาจาก 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
  3.1 การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization)ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นการหล่อหลอมทางครอบครัว
และการหล่อหลอมในองคก์ารเช่น จากวฒันธรรมขององคก์าร เพื่อสร้างคุณค่าและความจงรักภกัดี 
  3.2 การแลกเปล่ียน (Exchange) เช่น การไดรั้บรางวลั ไม่วา่จะเป็นรางวลัทางสังคมและ
รางวลัจากองค์การหรือการลงทุนของหน่วยงานในตัวบุคคล เช่น การพฒันาพนักงานด้วยการ
ฝึกอบรม การใหทุ้น ท าใหบุ้คคลรู้สึกผกูพนัเพื่อตอบแทนองคก์ารเป็นความรู้สึกวา่ควรจะอยู ่

 การวดัความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ของ Meyer and Allen. (2004:12) 
1. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกผกูพนัท่ีจะตอ้งอยูก่บันายจา้งคนปัจจุบนัของขา้พเจา้ (R) 
2. ขา้พเจา้คิดวา่การออกจากองค์การในขณะน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง แมว้่าจะเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของขา้พเจา้เอง 
3. ขา้พเจา้จะรู้สึกผดิถา้ขา้พเจา้ลาออกจากองคก์รของขา้พเจา้ตอนน้ี 
4. องคก์รน้ีสมควรไดรั้บความภกัดีจากขา้พเจา้ 
5. ขา้พเจา้จะไม่ลาออกจากองคก์รของขา้พเจา้ตอนน้ีเพราะขา้พเจา้มีความรู้สึกผกูพนัต่อ

บุคคลในองคก์ารน้ี 
6. องคก์ารน้ีไดใ้หส่ิ้งท่ีดีๆแก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด 

 

สรุปแนวคิดทั้ง 3 แนว คือ ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นส่ิงซ่ึงแสดงออกถึงสัมพนัธภาพระหวา่ง 

บุคคลกบัองคก์ร ถา้คนยิง่มีความผกูพนัต่อองคก์รสูงมากเท่าไหร่แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์ร

ไป ก็ลดนอ้ยลงไปเท่านั้นแต่อยา่งไรก็ตามแนวความคิดทั้ง 3 แนวต่างกนัตรงท่ี   
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แนวคิดแรก คนท่ีท างานกบัองคก์รโดยไม่ลาออกไปไหน เป็นเพราะเขามีความ ปรารถนาท่ีจะ

อยูก่บัองคก์ร 

 แนวคิดท่ีสอง คนตอ้งอยูก่บัองคก์ร เพราะเขาจ าเป็นตอ้งอยูไ่ม่เช่นนั้นจะสูญเสีย ผลประโยชน์

หลายๆ อยา่งท่ีเขาควรไดจ้ากการลงทุนไป 

  แนวความคิดท่ีสาม  คนผูกพนัต่อองคก์ร เพราะเขาคิดวา่เขาควรจะอยูห่รือเป็นส่ิงท่ีควรจะท า 

ทั้งน้ีเพื่อความถูกตอ้งและความเหมาะสมทางสังคม   ซ่ึงทั้ง 3 แนวคิดครอบคลุมกบัความเป็นอยูข่อง

บุคลากร และตรงกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัในองค์การสถานศึกษา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน า

แนวคิดน้ีไปใช้วดัระดับความยึดมัน่ผูกพนัของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร                   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมนตสิ์งห์  ไกรสมสุข (2552,หนา้45) วา่ในปัจจุบนัแนวคิดของ Meyer & Allen เป็น

ท่ีสนใจของนกัวิจยัโดยทัว่ไปเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากไดร้วบรวมสาเหตุของความผูกพนัต่อองคก์าร

ท่ีเป็นประเด็นถกเถียงกนัทั้ง  3 สาเหตุมาไวใ้นแนวคิดเดียว จึงสามารถอธิบายปรากฎการณ์ของ

ความผูกพนัต่อองค์การได้ดีกว่า แนวคิดของ พอร์เตอร์และคณะ ซ่ึงจุดด้อยคือ ใช้แนวคิดความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแบบมิติเดียว คือ ความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นจิตใจ จึงไม่ครอบคลุมหรืออธิบายถึง

พนักงานท่ีอยู่ในองค์การเน่ืองจากรู้สึกถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีตอ้งอยู่ในองคค์การต่อไป 

หรือพนกังานท่ีอยูใ่นองคก์ารเพราะมีความจ าเป็นได ้เช่นเดียวกบั พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ 

(2552: 213) ไดก้ล่าวไวว้่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ารในประเทศไทย ส่วนใหญ่

ใช้แนวทางของ Steers และ Mowday เป็นเกณฑ็ในการสร้างแบบสอบถาม และเร่ิมมีงานวิจยัท่ี

อา้งอิงจากชุดค าถามของ Meyer and Allen มากข้ึนเน่ืองจากพบว่าสามารถวดัได้ครอบคลุมความ

ผกูพนัในสามมิติ คือ ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน 
 

 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์าร คือ การท่ีผูป้ฏิบติังานในองคก์าร

มีเจตคติและพฤติกรรมไปในทางบวกกบัองคก์ารอยา่งแทจ้ริงจะมุ่งเนน้ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน

ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารของ Meyer and Allen 

สามารถวดัความผูกพนัด้านจิตใจ ดา้นการคงอยู่ขององค์การและด้านบรรทดัฐานไดดี้ เพราะได้มี

การอธิบายความผูกพนัต่อองคก์ารไดค้รอบคลุมไว ้3ดา้นอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการ

ท างานและวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา 
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3.3 ความส าคัญของความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การ 
 

       ความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์าร นบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีช่วยให้องคก์ารมีประสิทธิผลและอยูร่อด
ตลอดไป นอกจากองค์การจะสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาเป็นสมาชิกขององค์การแล้ว การ
รักษาให้บุคลากรเหล่านั้นคงอยูก่บัองคก์ารอยา่งมีคุณค่าดว้ยการสร้างทศันคติท่ีส่งเสริมความยึดมัน่
ผูกพนัของสมาชิกในทางท่ีดีกับองค์การ เพื่อน าทางองค์การให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ดังท่ี              
ทนงศกัด์ิ   คุ ้มไข่น ้ า (2547:11) กล่าวไวว้่า ความยึดมั่นผูกพนักับองค์การจะท าให้บุคลากรใน
องคก์ารมีความทุ่มเทในการท างานมากข้ึนจากบทบาทท่ีรับผดิชอบโดยตรง ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการ
ท างาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมในอตัราท่ีสูงกวา่ มีความเล่ือมใสศรัทธาต่อองคก์าร ซ่ึงส่งผลดีต่อการ
ท างานใหแ้ก่องคก์ารในท่ีสุด 
 มาลา  โงว้อมราภรณ์ (2551:17) กล่าววา่ ความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์การมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัมีผลต่อทศันคติและอารมณ์ จิตใจ              
มีแรงจูงใจในการท างานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การ สามารถใช้ท านายอัตรา                    
เขา้-ออกจากงานไดดี้กวา่ความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์าร เป็นทศันคติ
ของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ แต่ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อแง่มุมใดแง่มุมหน่ึง                 
ของงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติ ดังนั้ น ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจึง                            
มีเสถียรภาพมากกวา่ ซ่ึงเป็นตวัช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิผลขององคก์าร 
 มนต์สิงห์ ไกรสมสุข (2552:47) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ มีความส าคญัต่อองค์การ
อย่างมาก โดยความผูกพันต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกับนักทฤษฎีต่างประเทศอย่าง Buchannan(อ้างถึงใน มนต์สิงห์                        
ไกรสมสุข,2552: 45)  ความผูกพนัเป็นทศันคติท่ีส าคญัยิ่งส าหรับองคก์ารไม่วา่จะเป็นองคก์ารแบบ
ใด เพราะความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่างจินตนาการของมนุษยก์บัจุดหมายขององค์การ ท าให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร และเป็นผูท่ี้มีส่วนเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู ่               
ท่ีดีขององคก์าร รวมทั้งช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกดว้ย ดงันั้น โดยสรุปแลว้ความผูกพนัต่อ
องคก์ารเป็นเง่ือนไขล่วงหนา้ส าหรับองคก์ารทางสังคม ท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นเขายงัได้
กล่าวเพิ่มเติมว่า ความผูกพนัของผูจ้ดัการต่อองค์การเป็นส่วนส าคญัต่อความอยู่รอดและความมี
ประสิทธิภาพขององค์การ เพราะความรับผิดชอบในการรักษาองค์การให้คงอยู่ในสภาวะท่ีดีนั้น                    
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพถูกมองวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก
รับผดิชอบและการอุทิศตน เพื่อเก้ีอกูลใหอ้งคก์ารอยูใ่นสภาพท่ีสามารถปฏิบติังานต่อไปได ้
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 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ  และคณะ(2552:158) กล่าวโดยสรุปความผูกพันต่อองค์การมี
ความส าคญั ดงัน้ี 
 

1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถท านายอัตราเข้า-ออกจากงาน (Turnover rate)ของ
สมาชิกองค์การไดดี้ บุคคลท่ีมีความผูกพนัสูงมกัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะอยู่กบัองค์การ
ต่อไป ส่งผลใหอ้ตัราการยา้ยงานและการขาดงานลดลง 

2. ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกขององคก์ารให้ท างานไดดี้กว่าผูท่ี้
ไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ ทั้ งน้ีเน่ืองจากสมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในองค์การ                  
และต่างมีส่วนในการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การของตน งานวิจัย Mowday  และคณะ (1974) 
ช้ีใหเ้ห็นวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะปฏิบติังานไดดี้กวา่ผูท่ี้มีความผกูพนัต ่า 

3. ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นปัจจยัเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายของสมาชิกองค์การกบั
เป้าหมายขององค์การ โดยท่ีบุคคลท่ียอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การจะมีแนวโนม้ท่ีจะให้
ความร่วมมือปฏิบติัตามนโยบายขององคก์าร 

4. ความผูกพนัต่อองค์การช่วยลดการควบคุมจากภายนอก บุคคลท่ีมีความผูกพนัสูงจะ
เตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามในการท างานกบัองคก์าร 

5. ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัช้ีวดัหลกัท่ีอธิบายความมีประสิทธิภาพขององคก์าร 
  ความรู้สึกผกูพนั (Commitment) คาดหวงัไดว้า่บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัสูงจะเตม็ใจท่ี
จะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการท างานให้กับองค์กร  ซ่ึงในหลายกรณีความพยายาม
ดงักล่าวมีผลท าใหก้ารปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเหนือคนอ่ืน 
 

  ดงันั้นองค์กรนอกจากจะสรรหา  คดัเลือก  บรรจุ  และแต่งตั้งบุคคลเขา้สู่ระบบแลว้  องค์กร

ย ังต้องรักษาบุคคล (Maintenance) ไว้ด้วยการพยายามสร้างเจตคติด้านความยึดมั่นผูกพัน 

(Commitment Attitude) ให้เกิดกบัสมาชิกแต่ละบุคคลภายในองค์กร เจตคติความยึดมัน่ผูกพนัจึงมี

ความมีความส าคญัต่อองคก์ร คือ 
 

1. ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กร  สามารถใช้ท านายอตัราการการเขา้-ออก  (turnover)  จาก

งานได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน  ดงันั้น  ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรเป็นแนวคิดท่ีครอบคลุม

มากกวา่ความพึงพอใจในงาน  เพราะจะสามารถสะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองต่อองค์กร 

ขณะท่ีความพึงพอใจในงานสะทอ้นให้เห็นถึงการสนองตอบของบุคคลต่อเง่ือนไขของงานในแง่

หน่ึงโดยเฉพาะเท่านั้น 
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2. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน แม้ว่า

เหตุการณ์ประจ าวนัหรือสถานท่ีท างาน  จะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังาน  

แต่สภาพการณ์ชั่วคราวจะไม่ มีผลกระทบต่อความยึดมั่นผูกพันของบุคคลท่ีมี ต่อองค์กร                         

สเตียร์ (Steers,1977) อยา่งทนัทีทนัใดในส่ิงแวดลอ้มการท างาน ในขณะท่ีเจตคติความยึดมัน่ผูกพนั

ต่อองคก์รจะพฒันาอยา่งชา้ๆ แต่มัน่คงตามระยะเวลาท่ีผา่นไป 

3. ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององคก์ร   

4. ความยึดมัน่ผกูพนัองคก์รจะเป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี  และทุ่มเท

ก าลงักาย ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากความรู้สึกของการเป็นเจา้ขององคก์รดว้ย 
 

 จอมพงศ ์มงคลวนิช (2556:110) ไดใ้หค้วามส าคญัของความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์าร ดงัน้ี 

1. องคก์ารไม่สูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพราะมีขวญัก าลงัใจ มีความมัน่คง 

ความกา้วหนา้ และความปลอดภยั บุคลากรจึงเตม็ใจท่ีจะอยูก่บัองคก์าร 

2. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องคก์ารเพราะไม่สูญเสียบุคลากรบ่อยคร้ัง เน่ืองจากองคก์าร

ไดมี้การเอาใจใส่ดูแลพนกังานอยา่งดีไม่ใช่มุ่งแต่ใชง้านอยา่งเดียว 

3. ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากไม่ตอ้งใชจ่้าย และเสียเวลาด าเนินการ สรรหา 

และคดัเลือกบุคลากรใหม่ การท่ีต าแหน่งวา่งท าให้ผลผลิตลดลง บุคลากรใหม่กว่าจะเขา้มาฝึกงาน

และสร้างความคุน้เคยกบังานก็ตอ้งใชเ้วลานาน 

4. องค์การมีความก้าวหน้าได้เร็วและมีความมัน่คง เน่ืองจากสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพได ้บุคลากรมีก าลงัใจท างานจึงทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจอยา่งเตม็ท่ีเพื่อเป้าหมายองคก์าร 
 

 ความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การมีความส าคญักบัองค์การอย่างมาก เน่ืองจากองค์การตอ้งการ

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทศันคติและอารมณ์ จิตใจ มีแรงจูงใจในการท างาน

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององคก์าร ทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจอยา่งเตม็ท่ีเพื่อเป้าหมายองคก์าร

และมีประสบการณ์ในการท างาน การรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นคงอยูก่บัองค์การอยา่งมีคุณค่าดว้ย

การสร้างทศันคติท่ีส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพนัของสมาชิกในทางท่ีดีกบัองคก์าร เพื่อน าทางองคก์าร

ใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้
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3.4 ผลของความยดึมั่นผูกพนัต่อองค์การ 
 

ความผูกพนักบัองค์การนอกจากจะท าให้รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวแ้ล้วยงัสามารถสร้าง

ประสิทธิผลในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และถา้หากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าหลกัการมีส่วนร่วม

มาใชใ้นการบริหาร ก็อาจจะส่งผลดีต่อองคก์ารท าให้บุคลากรมีความยึดมัน่ผูกกพนัต่อองคก์ารมาก

ยิ่งข้ึน มีนักวิชาการได้กล่าวถึงระดบัความผูกพนัไว ้3 ระดบัโดยแต่ละระดบัส่งผลต่อบุคคลและ

องค์การ ไวด้งัน้ี มนต์สิงห์  ไกรสมสุข (2552: 51-54 ) กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์การนอกจากจะ

ช่วยในการท านายประสิทธิผลขององคก์ารแลว้  ยงัสามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะปฏิบติั

ต่อองค์การได้  ดังนั้ น  ความผูกพนัต่อองค์การจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล                   

โดย  แรนดลัล์ (Randall) ไดเ้สนอความเห็นวา่ การมีความผูกพนัในระดบัต่างๆ นั้น ลว้นมีผลดีและ

ผลเสียต่อบุคคลและองคก์าร เขาไดแ้ยกระดบัความผกูพนัเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัต ่า ระดบักลาง และ

ระดบัสูง โดยแต่ละระดบัส่งผลต่อบุคคลและองคก์าร ดงัน้ี 
 

  1. การมีความผูกพนัในระดับต ่า  มีผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อบุคคลและองคก์ารซ่ึง ไดแ้ก่ 
  1.1 ผลในแง่บวกต่อบุคคล  ความผูกพนัในระดบัต ่าจะช่วยให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์

ประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ท าให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการหางานใหม่  บางคร้ังอาจ

มองไดใ้นแง่ของการใชท้รัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัช่วยใหบุ้คลากรท่ีไม่ค่อย

มีความอดทนมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนได ้

  1.2. ผลในดา้นบวกต่อองคก์าร  เป็นเร่ืองปกติท่ีบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ยจะมี

การเปล่ียนงานหรือขาดงาน  อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน  ก่อให้เกิดความเสียหายและอาจเป็น

สาเหตุแห่งความแตกแยกในองค์การได้  แต่การท่ีบุคลากรท่ีไม่ค่อยมีความสามารถในการท างาน

ละเลย และขาดงาน  ไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ารนั้นจะเป็นผลดี  คือ  หน่วยงานมีเหตุผลในการให้

บุคลากรนั้นพน้จากหนา้ท่ีไปโดยปราศการโวยวายไม่ตอ้งฟ้องร้อง และไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใดๆแลว้

องคก์ารก็สามารถสรรหาบุคลากรใหม่ท่ีมีความสามารถทดแทนได ้

  1.3 ผลในดา้นลบต่อบุคคล  การมีความผูกพนัในระดบัต ่าส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ

บุคคล  เพราะถา้หากไม่มีความผูกพนัก็จะไม่มีความมุ่งมัน่ในการท างาน  ท าให้ไม่มีความกา้วหน้า

ในการท างาน  ไม่มีความทะเยอทะยาน  และมกัจะแสดงการต่อตา้นนโยบายองคก์าร  ซ่ึงอาจจะเป็น

สาเหตุใหถู้กไล่ออกได ้ เม่ือจะเปล่ียนงานจึงมีประวติัการท างานท่ีไม่ดี 
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  1.4 ผลในดา้นลบต่อองค์การ  การมีความผูกพนัในระดบัต ่า  มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียน
งาน  การขาดงานสูง  ความล่าช้าในการท างาน  ปริมาณงานต ่า  ความไม่ซ่ือสัตย์ต่อหน่วยงาน               
รวมไปถึงการกระท าผิดต่อองค์การ เช่น  การยกัยอก  และการขดัขวางความเจริญก้าวหน้าของ
องค์การนอกจากน้ีการมีความผูกพนัในระดบัต ่า ยงัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในระดบักลุ่มและระดบั
องคก์ารโดนเฉพาะอยา่งยิ่งถา้บุคคลากรในระดบัหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหารมีความผกูพนัในระดบัต ่า
แลว้จะท าใหเ้กิดผลเสียร้ายแรงต่อองคก์ารได ้
 

  2. การมีความผูกพันในระดับปานกลาง  มีผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อบุคคลและองคก์ารซ่ึง 
ไดแ้ก่ 
  2.1 ผลในแง่บวกต่อบุคคล  การท่ีบุคคลมีความผูกพนัต่อองค์การอย่างแน่วแน่จะท าให้
บุคคลเกิดความเช่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีและองคก์าร  มีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร  มีความมัน่คงในการ
ท างาน  แต่ไม่ได้หมายความว่าการท่ีบุคคลมีความผูกพนัในระดบัปานกลางจะไม่ท าให้บุคคลไม่
ซ่ือสัตยต่์อองคก์าร  หากแต่จะท าให้บุคคลมีความเป็นตวัของตวัเอง  ไม่รู้สึกวา่ถูกบงัคบัหรือทนฝืน
อยู่ในระบบขององค์การ  แต่จะท าให้บุคคลกล้าแสดงออกตามความคิดเห็นของตวัเอง  ดังนั้ น                     
การมีความผูกพนัในระดบัปานกลาง  จึงเป็นผลสะทอ้นของความสามารถในการยอมรับค่านิยม
บางส่วนขององค์การไม่ใช่ยอมรับทั้งหมด  แต่จะเลือกรับเฉพาะค่านิยมหรือบรรทดัฐานหลกัของ
องคก์ารเท่านั้น แต่จะปฏิเสธหลกัการท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัเขาเอง 
  2.2 ผลในด้านบวกต่อองค์การ  การเพิ่มความผูกพนัเป็นส่ิงท่ีควรแก่การเอาใจใส่เพราะ                  
ผลก าไรขององคก์ารมาจากความซ้ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของบุคลากร ดงันั้น ผลดีของ
ความผูกพนัต่อองค์การ คือ การท างานในระยะยาว การจ ากดัการลาออก การเปล่ียนงาน และเป็น
การเพิ่มความพึงพอใจในการท างานดว้ย 
  2.3 ผลในด้านลบต่อบุคคล  การมีความผูกพนัในระดบัปานกลาง ไม่ได้มีผลดีต่อบุคคล
เสมอไป  เพราะบุคคลท่ีไม่ได้ให้ความส าคญัแก่นายจ้างเป็นอนัดับแรก อาจจะต้องประสบกับ                
ความล่าช้าในการเล่ือนต าแหน่งและความไม่แน่นอนในการท างาน  ในท่ีสุดก็จะท าให้เกิดความ
ล าบากใจในการสร้างความผกูพนัของตนเองใหเ้กิดข้ึน 
  2.4 ผลในดา้นลบต่อองค์การ เจา้ของกิจการหรือนายจา้งมกัจะร้องขอความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน แต่บุคคลท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารไม่เต็มท่ี  มกัจะจ ากดับทบาท
ในการท างานของตนเองลงไปดว้ย  ดงันั้น ถา้จะให้เลือกระหวา่งความซ่ือสัตยต่์อองคก์ารกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมแลว้ คนท่ีมีความผูกพนัระดบัปานกลางอาจตอ้งเลือกความรับผิดชอบต่อสังคม
และบุคคลก็มกัมีเหตุท่ีดีพอในการหลีกเล่ียงการวา่กล่าวจากองคก์ารและบุคคลอ่ืนได ้
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  3.  การมีความผูกพนัในระดับสูง  มีผลกระทบต่อบุคคลและองคก์าร  ดงัน้ี 

  3.1. ผลในแง่บวกต่อบุคคล  การมีความผกูพนัในระดบัสูงจะท าใหบุ้คคลมีความกา้วหนา้ใน

การประกอบอาชีพและการเพิ่มค่าจา้งหรือผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

  3.2. ผลในดา้นบวกต่อองค์การ  บุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การสูงมกัจะท างานอย่าง

ทุ่มเท  ดงันั้น  องคก์ารท่ีมีบุคลากรท่ีมีความผูกพนัสูงจึงประสบความส าเร็จตามเป้าประสงคโ์ดยไม่

ยากนกั  เพราะบุคลากรเต็มใจท่ีจะยอมรับความตอ้งการผลิตขององคก์ารอยา่งเตม็ท่ีองคก์ารจึงมัน่ใจ

ไดว้า่ผลการปฏิบติังานจะอยูใ่นระดบัสูงและสมบูรณ์แบบ 

  3.3. ผลในดา้นลบต่อบุคคล  ความผูกพนัในระดบัสูงอาจเป็นการจ ากดัความกา้วหน้าหรือ

โอกาสในการพฒันาของบุคคล  อาจท าให้บุคคลรู้สึกอึดอดัในการท่ีจะสร้างสรรค์หรือเสนอแนะ               

ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมา  ยิ่งถา้มีความผูกพนัต่อกลุ่มในระดบัสูงมาก  ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย คือ

บุคคลสามารถฆ่าตวัตายเพื่อกลุ่มได ้ นอกจากน้ีในดา้นส่วนตวั  ความผูกพนัในระดบัสูงเป็นสาเหตุ

ท าลายความสัมพนัธ์ในครอบครัวเพราะตอ้งการผลผลิตสูง  จ  าเป็นตอ้งอาศยัการทุ่มเทความพยายาม

และเวลาบุคคล  กล่าวโดยสรุปก็คือ  คนท่ีเป็นความผกูพนัในระดบัสูงมกัจะขาดความสมดุลระหวา่ง

ชีวติส่วนตวัและการท างาน 

  3.4. ผลในด้านลบต่อองค์การ แม้ว่าองค์การจะได้รับประโยชน์จาการท่ีบุคลากรมี                    

ความผกูพนัต่อองคก์ารสูง แต่ถา้เป็นความผกูพนัในทางท่ีผดิก็สามารถสร้างความเสียหายแก่องคก์าร

ได ้ ดงันั้น  องคก์ารจึงตอ้งรู้จกัใชค้วามพยายามของบุคคลใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์าร

เพราะไม่เช่นนั้นแลว้  ความพยายามและการทุ่มท่ของบุคคลท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารสูงก็จะเป็น

ส่ิงเปล่าประโยชน์  นอกจากน้ีการมีความผูกพนัสูงยงัเป็นการบัน่ทอนความยืดหยุ่นขององค์การ 

และเป็นตน้เหตุให้องค์การล้าหลงั  เพราะไม่มีการดดัแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ 

และนวตักรรมให้ทนัสมยั  ท าให้ยึดแนวปฏิบติัเดิมๆ มีการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ข้ึนมา ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของบุคลากรในองคก์าร  ความผูกพนัในระดบัสูงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคลได ้ และท่ีส าคญัท่ีสุดความผกูพนัในระดบัสูงอาจเป็นสาเหตุให้บุคลากรท าในส่ิงท่ีผิด

กฎหมายและขดัต่อจริยธรรมได ้
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 ส่วน Newstorm and Davis ได้แสดงตารางผลของความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การในระดบั
ความผกูพนัต่างๆ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1 ผลของความยดึมั่นผูกพนัต่อองค์การในระดับความผูกพนั 
 

ระดับความผูกพนั 
ผลของความผูกพนัต่อองค์การ 

ด้านบวก ด้านลบ 
4. ระดบัต ่า - การลาออกลดนอ้ยลง 

- ความเสียหายในการปฏิบติังาน
นอ้ยลง 

- คุณธรรมของบุคลากรเพิ่มข้ึน 

- การลาออก ความเหน่ือยลา้                      
การขาดงานเพิ่มข้ึน 

- ขาดความตั้งใจท่ีจะคงอยูใ่น
องคก์าร 

- ปริมาณงานต ่า 
- ไม่จงรักภกัดีต่อองคก์าร 

5. ระดบักลาง - บุคลากรคงอยูก่บัองคก์าร 
- สกดักั้นความตั้งใจในการลาออก 
- เพิ่มความพึงพอใจในงาน 

- เกิดพฤติกรรมต่อตา้น 
- บุคลากรจะจ ากดับทบาทของตวัเอง 
- บุคลากรจะช่างน ้าหนกัระหวา่ง
ความตอ้งการขององคก์ารกบัความ
ตอ้งการไม่ท างาน 

- ประสิทธิผลขององคก์ารลดลง 
6. ระดบัสูง - รู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจในงาน 

- บุคลากรยอมรับความต้องการ
ขององคก์ารในการเพิ่มผลผลิต 

- ระดับการแข่งขันในหน้าท่ีการ
งานเพิ่มข้ึน 

- จุดประสงค์ขององค์การบรรลุ
เป้าหมาย 

- ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีในองค์การจะ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไม่ได ้

- บุคลากรขาดความยืดหยุ่นขาด
ความคิดสร้างสรรค์ และขาดการ
ปรับตวั 

- บุคลากรหงุดหงิดกบัเพื่อนร่วมงาน
จะท าผดิกฎ และเขา้ขา้งองคก์าร 

ท่ีมา : J.W. Newstorm and K.Davis, Organizational Behavior (New York : McGraw – Hill}1989),98 
 

  ผลของความผูกพนักบัองค์การทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัต ่า  ระดบัปานกลาง และระดบัสูง มีทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย ดงันั้นการเสริมสร้างความผูกพนัของบุคลากรจะตอ้งท าให้เกิดความสมดุล โดย
ค านึงถึงการพฒันาและการยอมรับในเร่ืองชีวติส่วนตวัของบุคคลดว้ย 
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4. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

4.1 ความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้  สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถรวมกนัเป็นสถาบนัได ้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจดัตั้งเป็นสถาบนัการอาชีวศึกษา
ให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสาน                        
ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 13 โดยมีหลกัการส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี  
    

 1. ความเป็นเลิศในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิต
และพฒันาก าลงัคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้
ไดร้ะดบัมาตรฐานสากล 
 2. การกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบติั เพื่อให้การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพในทุกระดบั มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนกัเรียนและ
นกัศึกษา 
 3. ตอบสนองความตอ้งการการผลิตและการพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพ ระดบัฝีมือ ระดบั
เทคนิค ระดบัเทคโนโลยี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 4. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี
ชั้นสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพฒันาศกัยภาพของการจดัการ
อาชีวศึกษา 
 5. การประกันคุณภาพและการก ากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล              
สถาบนัอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (Institute of Vocational Education: Bangkok) เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจาก
การรวมตวักนัของกาญจนภิเษกวิทยาลยั ช่างทองหลวง วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัพณิชยการ และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มกรุงเทพมหานคร เพื่อท าหน้าท่ีผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่
ตลาดแรงงานซ่ึงในปัจจุบนัถือว่ามีความตอ้งการสูง และเพิ่มอตัราก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาขั้นสูง โดยเปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตรี (สายปฏิบติัการ) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีศูนย์กลางตั้ งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม                   
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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4.2  วทิยาเขตสถาบันการอาชีวศึกษา 
 

1. ศูนยก์ลางฯวทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม 
2. กาญจนาภิเษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง 
3. วทิยาลยัการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก 
4. วทิยาลยัเทคนิคกาญจนภิเษกมหานคร 
5. วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
6. วทิยาลยัเทคนิคดุสิต 
7. วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี 
8. วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน 
9. วทิยาลยัพณิชยการบางนา 
10. วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
11. วทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
12. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา 
13. วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี 

 

4.3 แนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

 หลกัการการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจดัตั้งเป็นสถาบนัการอาชีวศึกษา ให้ค  านึงถึงการ
ประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใชท้รัพยากรร่วมกนั และเพื่อสร้างความเขม้แข็งใน
การจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับและทุกประเภทวิชา ให้พิจารณาสถานศึกษาเพื่อจดัตั้ งสถาบันการ
อาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาก าลงัคน เพื่อสนับสนุนแผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ตามภาคการผลิต การพาณิชยแ์ละการบริการ ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนัค านึงถึงการประสาน
ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใชท้รัพยากรร่วมกนั  5 ประการ 
 1. ความเป็นเลิศในการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
 2. การตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนในการพฒันาประเทศ 
 3. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจดัการ 
 4. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน ซ่ึง
น าไปสู่ความสามารถการพึ่งพาตนเอง 
 5. การประกนัคุณภาพและการก ากบัมาตรฐาน 
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  โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถาบนัการอาชีวศึกษาเป็นสถาบนัอุดมศึกษา
ดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีช านาญการ
ปฏิบติัการสอน การวิจยัการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม จึงเกิดการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั มีลกัษณะภูมิประเทศ ประเพณี วฒันธรรม ค่านิยม เศรษฐกิจ สังคมมีความ
ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวดั 19 จังหวดั ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี                                 
15 มกราคม พ.ศ. 2555 และมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บญัญติัให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมสถาบนัได ้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสาน
ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั สถาบนัการอาชีวศึกษาเป็นนิติบุคคล และ
เป็นส่วนราชการในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การบริหารจดัการสถาบนัมีแนวทางการ
บริหารในรูปแบบสถาบนัท่ีมีหลายวิทยาลยั (Multi Campus Institute) วิทยาลยัจะเป็นหน่วยงานหลกัในการ
จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี และหลกัสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับ 
ส านกัและศูนย ์หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
และการบริหารจดัการของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ นโยบายของส านกัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยทุธศาสตร์พฒันากลุ่มจงัหวดั 
 

4.4 การบริหารสถานศึกษา  
 

การบริหารสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดก้ าหนดให้สถานศึกษามีหนา้ท่ีจดัการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ย
การอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ด าเนินการจดัการศึกษาให้มีความทนัสมยั ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการด ารงชีวิตตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ท้องถ่ิน วฒันธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง                   
ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน ทั้ งในด้านการจดัการวิชาการ การใช้บุคลากร ทรัพยากรร่วมกัน  และการระดม
ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั้ งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา                              
สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจดักิจกรรม และการจดัหาทุน               
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เพื่อพฒันาการอาชีวศึกษา เพื่อให้ ผูเ้รียนเป็นผูมี้สมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ               
เป็นพลเมืองดีของสังคม  มีความสามารถ ในการคิด เรียนรู้ วางแผน และพฒันาตนเอง โดยเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพ แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการวิจยัเพื่อพฒันา 
องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา 
พลานามยั และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการจดัการศึกษา เชิงธุรกิจ การรับงานการคา้ และการ 
รับจดัท า รับบริการ รับจา้ง ผลิตเพื่อจ าหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน  ทั้งน้ี  ใหส้ถานศึกษา
แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝาย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ                  
ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายวชิาการ  

 

4.5 หลกัเกณฑ์และวธีิการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 กรณี ดงัน้ี 

1. การยา้ยในกรณีปกติ ไดแ้ก่ 
1.1  การยา้ยเพื่ออยูร่่วมกบัคู่สมรส 
1.2  การยา้ยเพื่อดูแลบิดา มารดา 
1.3  การยา้ยกลบัภูมิล าเนา 

2. การยา้ยกรณีพิเศษ 
1.1  การยา้ยติดตามคู่สมรส 
1.2  การยา้ยเน่ืองจากเจบ็ป่วยร้ายแรง 
1.3  การยา้ยเน่ืองจากถูกคุมคามต่อชีวติ 
1.4  การยา้ยเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซ่ึงเจบ็ป่วยร้ายแรง 

3. การยา้ยเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
1.1  การยา้ยเพื่อแกปั้ญหาการบริหารจดัการในหน่วยงานการศึกษา 
1.2  การยา้ยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

 จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา่แต่ละปีมีการโยกยา้ยและ
แต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมใน
สถานศึกษาแห่งใหม่สถาบนัการอาชีวศึกษา ในทุกๆปี ปีละ2 คร้ังและจ านวนการโยกยา้ยแต่ละคร้ัง
มีจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกั ก.ค.ศ. (2556: ออนไลน์)ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการยา้ย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดวธีิการยืน่ค  าร้องขอยา้ยไดปี้ละ 2 คร้ัง  

- คร้ังท่ี 1 ในระหวา่งวนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ ของแต่ละปี 
- คร้ังท่ี 2 ในระหวา่งวนัท่ี 1-15 สิงหาคม ของแต่ละปี 
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5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

5.1 งานวจัิยในประเทศ 
 

ณฐัรฎา  พวงจนัทร์ (2552:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การวิจัยในคร้ังน้ี                       
มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2. เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร                
3. ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4. ศึกษาขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั
พบว่า 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการบริหาร 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่การบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัสูงสุด 2. เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าครูท่ีมีเพศ ประสบการณ์ท างาน และวุฒิการศึกษา
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 3.ปัญหามากท่ีสุดของการ                
มีส่วนร่วมของครูในดา้นการบริหารงานวิชาการ คือ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 
คือ การบริหารการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การบริหารงานงบประมาณ คือ การวางแผน
งานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป คือ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ                           
4.ขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน คือ มีใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   มีการมอบหมายงานตาม ความถนดั 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และการท าใหเ้กิดความร่วมมือในการท างานมากข้ึน 

 

อุทยั  นกเผือก (2554:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

การศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                            

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ตามบทบาทหน้าท่ี 4 ด้าน คือ                      

ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร และดา้นบริหารทัว่ไป ผลการวจิยัพบวา่  
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1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ 

3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สรุปได้ดังน้ี 1. ด้านวิชาการ 

ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันางานวิชาการ การจดัการเรียนการสอน 

และพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. ดา้นงบประมาณ ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการจดัหางบประมาณ

เพื่อพฒันาโรงเรียนวางแผนการใช้งบประมาณ และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

โรงเรียน 3. ดา้นบุคลากร ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ีดา้นบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 4. ดา้นบริหารทัว่ไป 

ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการวางแผนการพัฒนาโรงเรียน การสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี และการร่วมมือประสานงานกบัชุมชนเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั 

เสาวนีย ์เดือนเด่นและคณะ (2558:บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของบุคลากร                

กองบ ริการการศึกษา   ส านักงานอธิการบ ดี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ”การวิจัยค ร้ังน้ี มี                    

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี                            

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เสนอต่อผู ้บ ริหารใช้ เพื่ อ เป็นแนวทางในการป รับปรุง พัฒนา                          

การบริหารงานในดา้นต่างๆ ของกองบริการการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผลการวจิยัพบวา่ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวม ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมีส่วนร่วมมาก (x̄=3.70,S.D.=0.64) เม่ือ

พิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา มี ส่วนร่วมมาก                             

(x̄=3.54,S.D.=0.75) ดา้นการวางแผน มีส่วนร่วมปานกลาง (x̄=3.49,S.D.=0.87) ดา้นการด าเนินงาน/

กิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมมาก (x̄=3.96,S.D.=0.69) ดา้นการติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมมาก 

(x̄=3.74,S.D.=0.64) และดา้นการรับประโยชน์ มีส่วนร่วมมาก (x̄=3.77,S.D.=0.60) 
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มาลา โงว้อมราภรณ์ (2551:บทคดัย่อ)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยึดมัน่
ผูกพนักับองค์การของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลรัฐท่ีผ่านการรับรองคุณภาพแห่งแรกของ
กรุงเทพมหานคร ”การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจยัลักษณะบุคคล ลักษณะงาน 
ประสบการณ์การท างานของพยาบาลประจ าการ 2. ศึกษาความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของพยาบาล
ประจ าการ 3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพนักับองค์การของพยาบาลประจ าการ 
โรงพยาบาลรัฐท่ีผา่นการรับรองคุณภาพแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1. พยาบาล
เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-10 ปี พยาบาลประจ าการมี ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
ปัจจัยลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.55) ปัจจัย
ประสบการณ์การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .86)                         
2. พยาบาลประจ าการมีความยึดม่ีนผูกพันกับองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95                   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .05) 3. ปัจจยัท่ีมีอิธิพลต่อความผูกพนัยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลรัฐท่ีผา่นการรับรองคุณภาพแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัลกัษณะ
งานดา้นบทบาทหน้าท่ี ปัจจยัลกัษณะบุคคลดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน ปัจจยัลกัษณะงานด้าน               
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท างานด้านความรู้สึกตนเองมีความส าคญักับ
องค์การ ซ่ึงสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความยึดมั่นผูกพันองค์การได้ร้อยละ 32                       
( R2 = 0.32) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

มนต์สิงห์  ไกรสมสุข (2552:บทคดัย่อ)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผล                 

ต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ”                                    

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) แรงจูงใจในการท างานของครู  ในโรงเรียนคาทอลิก 

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2)ความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนคาทอลิก                            

สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ 3) แรงจูงใจในการท างานของครูท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของครู  ในโรงเรียนคาทอลิก  สังกดัอคัรฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผลการวจิยัพบวา่ 

1. แรงจูงใจในการท างานของครู  ในโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดอคัรสัฆมณฑลกรุงเทพฯ  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ความผูกพนัต่อองค์การของครู  ในโรงเรียนคาทอลิก  สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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3. แรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียน

คาทอลิก  สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยแรงจูงใจในการท างานของครูดา้นความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชาความส าเร็จของงาน  และความมัน่คงในงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของครู 

ในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัอคัรสังมณฑลกรุงเทพฯ  โดยภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
 

โสมยสิ์รี  มูลทองทิพย ์(2556:บทคดัย่อ)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ ความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษา
ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา                      
2.เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน
มธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา โดยท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา จ านวน 5 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษาทั้งส้ิน 
150 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน  ผลการวิจยัพบวา่  1.ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรท่ีมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก                       
(x̄=4.16,S.D.=0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผูกพนต่ัอองคก์ารอยูใ่น
ระดบัมาก เรียง ตามล าดบั คือ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ ( x̄=4.21,S.D.=0.661) ความ
ตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ (x̄=4.23,S.D.=0.601) และความเช่ือมัน่และการ
ยอมรับ เป้าหมายขององคก์าร (x̄=4.04,S.D.=0.562) 2.จากการศึกษาความสัมพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงาน และปัจจยัดา้น ประสบการณ์การท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร   
 

5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 

Mohamed Mousa&Ruth Alas1(2016:บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ความมุ่งมัน่ขององค์กร: 

กรณีศึกษาของอียิปต์โพสต์ครู” จากผลการปฏิบัติงานของครูการขาดการเก็บรักษาและการ

หมุนเวียนของครูความมุ่งมัน่ขององค์กรไดรั้บความสนใจอย่างมากในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา 

แนวคิดน้ีให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัความวิตกกงัวลความไร้ประสิทธิภาพและความประมาทของพนกังาน

ในระหว่างการท างาน การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีคู่มือการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งซา

ปาในเมือง Menoufia ประเทศอียิปต์เพื่อหาปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อความผูกพนั

ต่อเน่ืองและบรรทัดฐานของครูโดยการสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้างและแบบสอบถามท่ีตั้ งไว ้ 
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ผลการวจิยัพบวา่ภาระผกูพนัเชิงบรรทดัฐานของครูมีค่าสูงกวา่ความมุ่งมัน่และความผกูพนัต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบวา่มิติดา้นจิตวิญญาณในท่ีท างานความหลากหลายทาง

วฒันธรรมประเด็นดา้นความไม่แน่นอนและลกัษณะทางวฒันธรรมขององค์กรเป็นปัจจยัหลกัใน

การมุ่งมัน่ขององคก์รครู 
 

 Rohanie M. Sultan (2017:บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมผูน้ าเชิงปฏิรูปและความผกูพนั                       

ต่อองค์การของคณบดีและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาครู”  สถาบันการศึกษาในเมืองมินดาเนา                            

มีบทบาทส าคญัในการสร้างหลกัธรรมาภิบาลและความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ นบัตั้งแต่การศึกษาเป็น

แรงผลกัดนัในการป้ันตวัละครและคุณค่าของผูน้ าในอนาคตใหก้ลายเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิผลของชาติ

และท าให้เส้นทางสู่สันติภาพและความสามัคคีและความคืบหน้า ด้วยเหตุน้ีนักวิจยัจึงได้ศึกษาถึง

พฤติกรรมการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงและความมุ่งมัน่ขององคก์รท่ีเห็นไดช้ดัในหมู่คณบดีและครูใน

สถาบันการศึกษาครูในเมืองลาไนเดลซอร์  ประเทศฟิ ลิปปินส์  ใช้วิ ธีการส ารวจเชิงพรรณนา                               

และเชิงcorrelation ในการศึกษา มีคณบดี Meranal 23 คน และครูผูส้อน 189 คน ท่ีเข้าร่วมการศึกษา 

แบบสอบถามความเป็นผู ้น าแบบ Multifactor Modified Multiplactor และแบบสอบถามความผูกพัน                        

ต่อองคก์าร คือ เคร่ืองมือท่ีใช ้ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดรั้บการวิเคราะห์และตีความ  ผลการวิจยัพบวา่ทั้งคณบดี

และครูมีความมุ่งมัน่ในระดบัสูงปานกลาง องค์ประกอบดงัต่อไปน้ี   1) ความมุ่งมัน่ทางอารมณ์ในการ

กระตุน้ทางปัญญาและการพิจารณาเป็นรายบุคคล 2) ความมุ่งมัน่ต่อเน่ืองในการกระตุน้ทางปัญญา และ 3) 

ความมุ่งมัน่เชิงบรรทดัฐานในดา้นอุดมคติและแรงบนัดาลใจท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ อยา่งไรก็ตามในการให้

คะแนนของครูเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงของคณบดีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรมการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงกบัความมุ่งมัน่ของครูในองคก์ร สรุปไดว้า่พฤติกรรมการเป็น

ผูน้ าของคณบดีสามารถมีอิทธิพลต่อความมุ่งมัน่ของครูในเชิงบวก 
 

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารและความยึดมัน่

ผูกพนัในองค์การ ยงัไม่ปรากฏว่ามีการท าวิจยัในบริบทของการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจน าแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่

ผกูพนัในองคก์ารมาศึกษาเพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ

สูงข้ึนต่อไป 
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6. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 
  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่4  กรอบแนวคิดในการวจัิย (Conceptual Framework) 

     ความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครู     

ในสถาน ศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มี 3 ด้าน 

1. ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นจิตใจ  
2. ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 
3. ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

     การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู                 
ในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มี 4 ลกัษณะ 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการ

อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชำกร 
 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จาก

วิทยาลยัทั้งหมด 13 วิทยาลยั จ  านวน 677 คน ประกอบดว้ย วิทยาลยัขนาดเล็ก 1 วิทยาลยั  ขนาดกลาง               

8 วทิยาลยั และขนาดใหญ่ 4 วทิยาลยั 
 

กลุ่มตัวอย่ำง 
 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร        

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane)ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ไดค้รูจ านวน 286 คน แลว้จึงท าการเลือกโดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)โดยเทียบ

สัดส่วนตามขนาดวทิยาลยั 



65 
 

 

ตำรำงที ่2 แสดงจ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

 

วทิยำลยั 
เลก็ กลำง ใหญ่ 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตวัอย่ำง 
ประชำกร 

กลุ่ม
ตวัอย่ำง 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตวัอย่ำง 

1. วทิยาลยัเทคนิคดุสิต 37 15     
 

2. กาญจนาภิเษก วทิยาลยั
ช่างทองหลวง 

  
 

15 6 
  

3. วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษ
กมหานคร 

  23 10 
  

4. วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง   74 31   
5. วทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม   56 24   
6. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา   46 19   
7. วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี   48 20   
8. วทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั   39 17   
9. วทิยาลยัการอาชีพกาญจนา
ภิเษกหนองจอก 

  7 3 
  

10. วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี     77 33 
11. วทิยาลยัพณิชยการบางนา     65 28 
12. วทิยาลยั พณิชยการเชตุพน     90 38 
13. วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี     100 42 

รวมทั้งส้ิน 37 15 308 130 332 141 

 

หมำยเหตุ : สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้น =  กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  X  ประชากร 

                     ประชากรทั้งส้ิน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

แบบสอบถำม  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนั

กับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งสอบถามออกเป็น                  

4  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของ Likert Scale 

โดยผูว้จิยัก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนของแต่ละระดบัเป็นดงัน้ี 

5  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบัมาก  

3 หมายถึง    การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2 หมายถึง    การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบันอ้ย  

1  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมัน่ผูกพนักับองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  ตามแนวคิดของ Likert Scale 

โดยผูว้ิจยัก าหนดค่าน ้ าหนกัคะแนนของแต่ละระดบัความยึดมัน่ผูกพนัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ของครู ดงัน้ี 

5  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบัมากท่ีสุด  

4  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบัมาก  

3  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบัปานกลาง  

2  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบันอ้ย  

1  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบันอ้ยท่ีสุด  

ตอนที่ 4  เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ                   

มีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

กบัความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยได้น าแบบสอบถามของเสาวนีย ์เดือนเด่นและคณะ (2558)                   

มาเป็นแนวทาง ซ่ึงใช้ทฤษฎีของ Cohen,J & Uphoff,N (1980) คือ  การมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น                    

4 ลักษณะ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาจดัท าใหเ้ป็นไป

ตามกรอบงานวิจยั และนิยามศพัท ์ทั้งน้ีให้ตรงกบับริบทของการบริหารในสถาบนัการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  

3. แบบสอบถามความยดึมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยไดน้ าแบบสอบถามของมนตสิ์งห์ ไกรสมสุข (2552) มาเป็นแนวทาง ซ่ึงใชท้ฤษฎีของ 

Meyer & Allen (1990) คือ การวดัความยดึมัน่ผกูพนั ต่อองคก์าร  มี 3 ดา้น คือ ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นจิตใจ 

ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นการคงอยู ่และความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  และผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามมา

จดัท าให้เป็นไปตามกรอบงานวิจยั และนิยามศพัท์ ทั้งน้ีให้สอดคล้องกบับริบทของครูในสถาบนัการ

อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

4. หาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใชว้ธีิการ ดงัน้ี 

4.1  น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงให้ตรงตามบริบทของการบริหารในสถาบนัการ

อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร แลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและ

ใหค้  าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4.2  น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) ใหค้ะแนนรายขอ้ของแบบสอบถามมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม

กบันิยามเชิงปฏิบติัการ (IOC) โดยก าหนดขอ้ท่ีน ามาใช้มีค่าไม่ต ่ากว่า 0.5-1 มาใช้เป็นขอ้ค าถาม               

โดยแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ไดค้่าความเท่ียงตรงรวม 0.93 และตอนท่ี 3 ไดค้่าความเท่ียงตรงรวม 0.95 

และน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดฉ้บบัท่ีสมบูรณ์ 
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4.3   น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช(้Try-out) กบัครูจ านวน 30 คน 

ในสถานศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย

ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.973 

4.4  จดัพิมพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัน าส่งแบบสอบถามและติดตามเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง ทุกวิทยาลยั โดย
ประสานกบัครูอาจารยใ์นวทิยาลยั 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการตามขั้นตอนการใชส้ถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ(percentage) 

2. ตรวจให้คะแนนระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี คือ  มากท่ีสุดให้ 5 คะแนน มากให้4 คะแนน                    

ปานกลางให้ 3 คะแนน นอ้ยให้ 2 คะแนน นอ้ยท่ีสุดให้ 1 คะแนน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. ตรวจให้คะแนนระดบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี คือ  มากท่ีสุดให้ 5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน               

ปานกลางให้  3 คะแนน น้อยให้ 2 คะแนน น้อยท่ีสุดให้ 1 คะแนน ส่วนขอ้ค าถามเชิงนิเสธ มีการ

กลับค่าคะแนนเป็นตรงกันข้าม คือ มากท่ีสุดให้ 1 คะแนน มากให้ 2 คะแนน ปานกลางให้                          

3 คะแนน น้อยให้ 4 คะแนน น้อยท่ีสุดให้ 5 คะแนน และมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄) และ                 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 เกณฑ์การแปลความหมายการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยดึมัน่ผูกพนักบัองคก์าร

ของครูใชห้ลกัการแปลผลหาค่าเฉล่ียไปแปรความหมายเปรียบเทียบกบักบัเกณฑ์ของเบสท์ (Best)                 

( มนตสิ์งห์ ไกรสมสุข, 2552, หนา้ 102 ) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00     หมายถึง     การมีส่วนร่วมในการบริหารหรือความยึดมัน่ผูกพนั

กบัองคก์ารของครู ระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49     หมายถึง     การมีส่วนร่วมในการบริหารหรือความยึดมัน่ผูกพนั

กบัองคก์ารของครู ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49     หมายถึง     การมีส่วนร่วมในการบริหารหรือความยึดมัน่ผูกพนั

กบัองคก์ารของครู ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49     หมายถึง     การมีส่วนร่วมในการบริหารหรือความยึดมัน่ผูกพนั

กบัองคก์ารของครู ระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00– 1.49     หมายถึง     การมีส่วนร่วมในการบริหารหรือความยึดมัน่ผูกพนั

กบัองคก์ารของครู ระดบันอ้ยสุด 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนั

กับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ดงัน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.29 ถึง -0.10 หรือ 0.10 ถึง 0.29 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์
ในระดบันอ้ย 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.49 ถึง -0.30 หรือ 0.30 ถึง 0.49 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั- 1.00 ถึง -0.50 หรือ 0.50 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัมาก 

5. การวเิคราะห์เน้ือหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะ 
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บทที ่4 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  เร่ืองการมีส่วนร่วมในการ

บริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

ไดส่้งแบบสอบถามไปยงัวิทยาลยั ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 13 วิทยาลยั ประกอบดว้ย วิทยาลยั

ขนาดเล็ก 1 วิทยาลัย  ขนาดกลาง 8 วิทยาลัย และขนาดใหญ่ 4 วิทยาลัย แต่ละวิทยาลัยมีผูใ้ห้                  

ขอ้มูล คือ ขา้ราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 286คน ผูว้ิจยัได้รับ

แบบสอบถามคืนมา ครบทั้ง 13 แห่ง รวม 286 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง

สถิติ และเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบการบรรยายจ าแนกเป็น 4  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบันการ

อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความยึดมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการ

อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความ                  

ยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูใน 

สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 13 วิทยาลยัรวมทั้งส้ิน 286 คน 

การวิเคราะห์พิจารณาตามประสบการณ์การท างาน และระดับการศึกษา โดยหาค่าร้อยละ                          

ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3  
 

ตารางที ่3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเกีย่วกบัข้าราชการครู จ านวน ร้อยละ 
1. ประสบการณ์การท างาน 

  นอ้ยกวา่ 6 ปี 
    6-9 ปี 

  10 ปีข้ึนไป 

 
71 
53 

162 

 
24.8 
18.5 
56.6 

รวม 286 100 
2. ระดบัการศึกษา  

  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโทและสูงกวา่ 

 
138 
148 

 
48.3 
51.7 

รวม 286 100 
 

 

จากตารางท่ี 3  ผลการศึกษาพบว่า  ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์

การท างาน 6-9 ปี  มีน้อยท่ีสุด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั

ปริญญาโท และสูงกวา่ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 138 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.3  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครู ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูใน 
สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย  (x̄) และ                    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามขอบเขตของเบสท ์(Best)ตามท่ี
ก าหนดไว ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4 และ 5 

 

ตารางที ่4 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครู ในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄=3.63) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก   

ทุกดา้น  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (x̄ =3.68)  
 

 ตารางที ่5 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูใน สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกเป็นรายข้อ 
 

ข้อ การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

3.61 0.62  

1. 
 

มีส่วนร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นวชิาการ 
 

3.68 0.85 มาก 

2. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นวชิาการ 
 

3.72 0.78 มาก 

3. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นวชิาการ 

3.66 0.82 มาก 

ด้าน การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 
1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  3.61 0.62 มาก 
2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 3.62 0.61 มาก 

3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 3.68 0.69 มาก 
4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.62 0.59 มาก 

รวม 3.63 0.54 มาก 
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ข้อ การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

4. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์                   
กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นทรัพยากร                      
ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา  

3.53 0.84 มาก 

5. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นทรัพยากร              
ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 
 

3.57 0.87 มาก 

6. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.51 0.87 มาก 

7. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์                 

กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นแผนงานและ                

การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

3.55 0.81 มาก 

8. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นแผนงานและ

การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

3.66 0.81 มาก 

9. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน

ดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

3.62 0.84 มาก 

10. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์                 

กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นพฒันากิจการ

นกัเรียน/นกัศึกษา 

3.57 0.85 มาก 

11. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นพฒันากิจการ
นกัเรียน/นกัศึกษา 

3.56 0.86 มาก 

12. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

3.66 0.75 มาก 

 

 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นวิชาการ (x̄=3.72) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ มีส่วนร่วมตัดสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน                
ดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา (x̄=3.51) 
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ข้อ การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3.62 0.61  
13. มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน

ดา้นวชิาการ 
3.72 0.80 มาก 

14. มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงาน
ดา้นวชิาการ 

3.77 0.75 มาก 

15. มีส่วนร่วมด าเนินการตามแผนปฏิบติังานในดา้นทรัพยากรทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.59 0.87 มาก 

16. มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนในดา้นทรัพยากร 
ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.52 0.89 มาก 

17. มีส่วนร่วมประชาสัมพนัธ์และประสานงานในดา้นทรัพยากร 
ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.49 0.83 ปาน
กลาง 

18. มีส่วนร่วมจดัสรรเงินในงบประมาณตามแผนการปฏิบติังาน 3.29 0.91 ปาน
กลาง 

19. มีส่วนร่วมปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.56 0.88 มาก 

20. มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงาน
ในดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

3.63 0.79 มาก 

21. มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามโครงการต่างๆในดา้นการ
พฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

3.78 0.79 มาก 

22. มีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุนในกิจกรรมพฒันานกัเรียน/
นกัศึกษา 

3.80 0.83 มาก 

23. มีส่วนร่วมในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาในดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

3.65 0.85 มาก 

  

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ และอยู่ในระดับ                   
ปานกลาง 2 ขอ้ เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนบัสนุนในกิจกรรมพฒันานกัเรียน/นกัศึกษา (x̄=3.80) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วม
จดัสรรเงินในงบประมาณตามแผนการปฏิบติังาน (x̄=3.29)   
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ข้อ การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 3.68 0.69  

24. 
ผลการบริหารวชิาการของสถานศึกษามีผลต่อการปฏิบติังาน
ของขา้พเจา้  

3.71 0.82 มาก 

25. ขา้พเจา้มีส่วนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินการบริหารดา้น
ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.65 0.82 มาก 

26. ผลการด าเนินงานดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือ                
ทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้พเจา้ 

3.63 0.87 มาก 

27. ผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน/นกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
งานของขา้พเจา้ 
 

3.72 0.93 มาก 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน/นกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบังาน
ของขา้พเจา้(x̄=3.72) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผลการด าเนินงานด้านแผนงานและการสร้าง
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้พเจา้(x̄=3.63)   
 

ข้อ การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.62 0.59  
28. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น

บริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

3.71 0.73 มาก 

29. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน  มีการควบคุม 

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นวชิาการ 
 

3.69 0.80 มาก 

30. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น

ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.60 0.79 มาก 

31. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นทรัพยากร ทั้ง

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

3.60 0.80 มาก 
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ข้อ การมีส่วนร่วมในการบริหารของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

32. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น

แผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

3.58 0.75 มาก 

33. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 

ติดตามและตรวจสอบดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือ

ทั้งภายในและภายนอก 
 

3.60 0.76 มาก 

34. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้นการ

พฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 
 

3.62 0.82 มาก 

35. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันากิจการ

นกัเรียน/นกัศึกษา 

3.57 0.83 มาก 

  

   
ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาในแต่ละ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้นบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา(x̄=3.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ด าเนินงาน มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/

นกัศึกษา(x̄=3.57)   
 

 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ระดับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการ

อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

การวิ เคราะห์ระดับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า ความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูใน 

สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัใด ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย  (x̄ ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามขอบเขตของของเบสท ์(Best) ตามท่ี

ก าหนดไว ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6 และ7 
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ตารางที่  6 ระดับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอา ชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

 

ความยึดมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีค่าอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.58,S.D.) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นเรียงตามล าดบั พบวา่ ความยึด
มัน่ผูกพนักบัองค์การของครู มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ความยึดมัน่ผูกพนัด้านจิตใจ                  
(x̄=4.09) รองลงมา คือความยึดมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน   (x̄=3.93) และความยดึมัน่ผูกพนัดา้นการ
คงอยู ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄=2.73)  

 
 ตารางที่  7  ระดับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้าน ความยดึมั่นผูกพันกบัองค์การของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 
1 ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นจิตใจ 4.09 0.64 มาก 
2 ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 2.73 0.82 ปานกลาง 
3 ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 3.93 0.58 มาก 

รวม 3.58 0.46 มาก 

ข้อ ความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 ความยดึมั่นผูกพนัด้านจิตใจ 4.09 0.64  
1. ขา้พเจา้มีความสุขในการท างานใหแ้ก่วทิยาลยั 4.23 0.79 มาก 
2. ขา้พเจา้มีความสุขท่ีไดร่้วมงานกบับุคลากรในวทิยาลยั 4.11 0.82 มาก 
3. ขา้พเจา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยั 4.00 0.80 มาก 
4. ขา้พเจา้รู้สึกมีความผกูพนัทางใจกบัวทิยาลยั 4.02 0.86 มาก 
5. ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในวทิยาลยั 4.01 0.86 มาก 
6. ขา้พเจา้เตม็ใจทุ่มเท และอุทิศตนใหก้บัวทิยาลยั 4.13 0.80 มาก 
7. ขา้พเจา้ภูมิใจเม่ือไดน้ าเสนอประสิทธิภาพของวทิยาลยัใหแ้ก่

บุคคลภายนอกฟัง 
4.13 0.78 มาก 
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ความยึดมัน่ผูกพนัด้านจิตใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้มีความสุขในการท างานให้แก่วิทยาลยั (x̄=4.23) ส่วนขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขา้พเจา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยั (x̄=4.00) 
 

 

ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นการคงอยู่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 5 ขอ้ และอยู่ในระดบัน้อย                 

1 ขอ้ เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้พยายามให้ความร่วมมือกบั

วทิยาลยัเพื่อจะไดอ้ยูก่บัวิทยาลยัแห่งน้ีต่อไป (x̄=3.12) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือขา้พเจา้ยงัคงอยู่

ในวทิยาลยัแห่งน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน (x̄=2.22)   

 

 

 

ข้อ ความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 ความยดึมั่นผูกพนัด้านการคงอยู่ 2.73 0.82  

8. การลาออกจากวทิยาลยัแห่งน้ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาและความ

ยุง่ยากในชีวติของขา้พเจา้* 
2.87 1.05 

ปาน

กลาง 

9. ขา้พเจา้ยงัคงอยูใ่นวทิยาลยัแห่งน้ีเพราะความจ าเป็นส่วนตวั* 
 2.66 0.96 

ปาน

กลาง 

10. ขา้พเจา้อยูใ่นวทิยาลยัแห่งน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน* 
 

2.22 1.17 นอ้ย 

11. ขา้พเจา้คิดวา่คงเป็นเร่ืองยุง่ยากส าหรับขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก

ถา้ตอ้งยา้ยไปอยูห่น่วยงานอ่ืนแมว้า่จะไดรั้บค่าตอบแทน             

เท่าเดิม* 

2.80 1.06 
ปาน

กลาง 

12. ขา้พเจา้เสียดายเวลา และความพยายามท่ีไดทุ้่มเทใหก้บังานใน

วทิยาลยัแห่งน้ีถา้จะตอ้งลาออกไปตั้งตน้ใหม่* 
2.71 1.21 

ปาน

กลาง 

13. ขา้พเจา้พยายามใหค้วามร่วมมือกบัวทิยาลยัเพื่อจะไดอ้ยูก่บั

วทิยาลยัแห่งน้ีต่อไป 
3.12 1.16 

ปาน

กลาง 
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ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้ยงัคงอยู่ในวิทยาลยัแห่งน้ีเพราะรู้สึกผูกพนักบับุคคลและ

ผูร่้วมงาน (x̄=4.06) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แมว้่าจะมีโอกาสท่ีดีกวา่ แต่ขา้พเจา้รู้สึกว่ายงัควร

จะตอ้งอยูช่่วยงานในวทิยาลยัต่อไป(x̄=3.84) 

 ตอนที่  4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความ                 

ยดึมั่นผูกพนักบัองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนักบั

องคก์ารของครู ในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 3 ท่ีวา่ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูในสถานศึกษา สถาบนัการ

อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ตามท่ีก าหนดไว ้

ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 8 

ข้อ ความยดึมั่นผูกพนักบัองค์การของครู x̄ S.D. ค่าระดับ 

 ความยดึมั่นผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 3.93 0.58  
14. ขา้พเจา้คิดวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งทุ่มเทท างานใหแ้ก่วทิยาลยั 3.86 0.85 มาก 
15. แมว้า่จะมีโอกาสท่ีดีกวา่ แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่ยงัควรจะตอ้งอยู่

ช่วยงานในวทิยาลยัต่อไป 
3.84 0.80 มาก 

16. ความจงรักภกัดีต่อวทิยาลยัถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 3.93 0.82 มาก 
17. ขา้พเจา้ยงัคงอยูท่ี่วทิยาลยัแห่งน้ีเพราะรู้สึกผกูพนักบับุคคล

และผูร่้วมงาน 
4.06 0.80 มาก 

18. ขา้พเจา้คิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทดแทนบุญคุณท่ีวทิยาลยั                
มีใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

3.92 0.88 มาก 

19. ขา้พเจา้คิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหดี้ท่ีสุด แมว้า่จะเป็นงานท่ีไม่ชอบก็ตาม 

3.96 0.80 มาก 

20 ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะช่วยงานของสถานศึกษาแมว้า่จะมิใช่หนา้ท่ี
ของขา้พเจา้ 

3.89 0.76 มาก 
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 ตารางที่ 8  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความ               
ยดึมั่นผูกพนักบัองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน 

 
 

ความสัมพนัธ์ (r) 

ความยดึมัน่
ผกูพนัดา้น
จิตใจ 

 (𝑌1) 

ความยดึมัน่
ผกูพนัดา้น
การคงอยู่
(𝑌2) 

ความยดึมัน่
ผกูพนัดา้น
บรรทดัฐาน
(𝑌3) 

รวมความ                
ยดึมั่น
ผูกพนั
(𝑌𝑡𝑜𝑡) 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (𝑥1) .264** .277** .279** .410** 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (𝑥2) .379** .317** .474** .572** 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (𝑥3) .348** .303** .443** .535** 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (𝑥4) .448** .336** .499** .627** 

การมีส่วนร่วมในการบริหารรวม
(𝒙𝒕𝒐𝒕) 

.417** .358** .492** .622** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     

 การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของ
ครู มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .622  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01       

               

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการมีส่วนร่วม พบว่า ในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความยึด
มัน่ผกูพนั  ดงัน้ี 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (𝑥1)กบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูโดยภาพรวม
(𝑌𝑡𝑜𝑡) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .410  เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (𝑥2) กบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูโดยภาพรวม
(𝑌𝑡𝑜𝑡) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .572  เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (𝑥3) กบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูโดยภาพรวม
(𝑌𝑡𝑜𝑡) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .535  เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  (𝑥4) กบัความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครูโดยภาพรวม
(𝑌𝑡𝑜𝑡) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .627  เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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บทที ่5 
 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อสนอแนะ 
 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา                
ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ระดบัความ
ยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 13 วิทยาลยั 
ประกอบดว้ย วิทยาลยัขนาดเล็ก 1 วทิยาลยั  ขนาดกลาง 8 วทิยาลยั และขนาดใหญ่ 4 วิทยาลยั  แต่ละ
วทิยาลยัมีผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ขา้ราชการครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 286 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารของครู ใชแ้นวคิดของ 
Cohen,J & Uphoff,N (1980) และความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครู ใช้แนวคิดของ Meyer & Allen 
(1990) โดยไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมาครบสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(correlation coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

สรุปผลการวจัิย 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ดังนี ้
 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (x̄=3.68)  รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ  และการมี   
ส่วนร่วมในการประเมินผล  (x̄=3.62)  ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (x̄=3.61)  โดยทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่  
 

 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนด
วิธีการด าเนินงานด้านวิชาการ (x̄=3.72) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนด
วิธีการประเมินผลการด าเนินงานด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการศึกษา                 
(x̄=3.51) โดยทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนบัสนุนในกิจกรรมพฒันานกัเรียน/นกัศึกษา (x̄=3.80) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมจดัสรรเงินในงบประมาณตามแผนการปฏิบติังาน (x̄=3.29) มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลการด าเนินงานกิจการ
นกัเรียน/นกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบังานของขา้พเจา้ (x̄=3.72) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผลการ
ด าเนินงานดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อการปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ (x̄=3.63) โดยทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  (x̄=3.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา (x̄=3.57) โดยทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก 

2.  ความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า              
มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ
ความยึดมัน่ผกูพนัดา้นจิตใจ (x̄=4.09) รองลงมา คือ ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (x̄=3.93)โดย
ทั้ง 2 ดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นการคงอยู่               
(x̄=2.73) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ 
 

 ความยึดมัน่ผูกพนัด้านจิตใจ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้มีความสุขในการท างาน
ให้แก่วิทยาลัย (x̄=4.23) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัย                        
(x̄=4.00) โดยทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 

 ความยดึมัน่ผูกพนัดา้นการคงอยู ่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้พยายามให้ความร่วมมือ
กบัวิทยาลยัเพื่อจะไดอ้ยูก่บัวทิยาลยัแห่งน้ีต่อไป (x̄=3.12) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขา้พเจา้ยงัคงอยูใ่นวิทยาลยัแห่งน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน (x̄=2.22)มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบันอ้ย 
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 ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้ยงัคงอยู่ในวิทยาลยั
แห่งน้ีเพราะรู้สึกผูกพนักบับุคคลและผูร่้วมงาน (x̄=4.06) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แมว้่าจะมี
โอกาสท่ีดีกวา่ แต่ขา้พเจา้รู้สึกว่ายงัควรจะตอ้งอยูช่่วยงานในวิทยาลยัต่อไป (x̄=3.84) โดยทั้ง 2 ขอ้มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
                  

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความยดึมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของ
ครู มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .622  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการมีส่วนร่วม พบว่า ในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความยึด
มัน่ผกูพนั  ดงัน้ี 
 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กบัความยึดมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครู มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ กับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครู มีค่ า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 

 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูโดยภาพรวม มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล กบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของครูโดยภาพรวม มี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยดึมัน่ผกูพนัในองคก์ารของครูในสถาบนั
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄=3.63) ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก นโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษา ไดเ้นน้ให้ครูมีส่วนร่วมทุกดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการคิด การตดัสินใจ รวมไปถึงการ
ก าหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ของสถานศึกษาในทุกๆด้าน                      
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2553:16) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะ
ของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล นอกจากน้ีการเขา้มามีส่วนร่วมจะ
ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและศกัด์ิศรี อีกทั้งกระตุน้ใหทุ้กฝ่ายไดส้ านึกในหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ และยงัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ณัฐรฎา  พวงจนัทร์ (2552:บทคดัย่อ) 
ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส านกังานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา่ การบริหารงานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เสาวนีย ์เดือนเด่นและคณะ (2558:บทคดัยอ่)ได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรกองบริการการศึกษา  ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง” พบวา่โดยภาพรวม ทั้ง 5 มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการวเิคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา  ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล และดา้นการรับประโยชน์  

 

จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วม
ตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานด้านวิชาการ (x̄=3.72) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากการบริหารงานวชิาการทุกดา้น ไดแ้ก่ การจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดัท าแผนการ
สอน การจดัการเรียนการสอน การท าส่ือ และการวดัและประเมินผล ซ่ึงทุกงาน ครูจะมีบทบาทส าคญั
ในการมีส่วนร่วม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการศึกษา (x̄=3.51) ท่ีเป็นเช่นน้ี 
เน่ืองจากในสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้ครูไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน เช่น การ
บริหารงานการเงิน พสัดุ การจดัการทรัพยากรบุคคลให้แต่ละฝ่าย เป็นตน้  

 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนในกิจกรรมพฒันานักเรียน/นักศึกษา (x̄=3.80) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี
เน่ืองจาก หน้าท่ีหลกัของครูทุกคน คือ การพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน และแกปั้ญหาผูเ้รียนนกัเรียน/
นกัศึกษาให้มีคุณภาพ ครูจึงมีแนวคิดท่ีปฏิบติัการ คิดคน้กิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์ห้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตาม
ศกัยภาพท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมจดัสรรเงินใน
งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน ( x̄=3.29) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เพราะการจดัสรร
งบประมาณ ผูบ้ริหารอาจจะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา หรือหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน                 
เขา้ร่วมในการจดัสรรงบประมาณในโครงการต่างๆ โดยไม่ไดใ้ห้ครูส่วนใหญ่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาการจดัสรรงบประมาณรวมทั้งรับทราบขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 
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ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน/
นกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบังานของขา้พเจา้ (xˉ=3.72) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ครู
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมพฒันานกัเรียน/นักศึกษา อยู่ในระดบัมากแลว้ ก็จะ
ส่งผลโดยตรงกบัครูผูส้อนไม่วา่จะผลิตผูเ้รียนออกสู่สังคมอยา่งมีคุณภาพแลว้ ยงัส่งผลให้ครูไดเ้ล่ือน
ต าแหน่ง และไดรั้บขั้นเงินเดือนสูงข้ึนตามผลงานท่ีตนไดจ้ดัท าข้ึน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผลการ
ด าเนินงานดา้นแผนงาน และการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อการปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ (xˉ=3.63) เน่ืองจากการปฏิบติังานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีประโยชน์กบัครูแค่บางส่วนเม่ือ
เปรียบเทียบกบั งานฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีครูส่วน
ใหญ่ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั แต่ก็ยงัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากการปฏิบติังานทุกอยา่งของครู
ย่อมมีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่งผลให้ครูมีความยึดมัน่ผูกพนัทางดา้นจิตใจ เพราะจาก
ผลการวจิยัความยดึมัน่ผกูพนัดา้นจิตใจท่ีค่าอยูใ่นระดบัมาก  

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (x̄=3.71) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ครูผูส้อนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิชาการโดยตรง ดงันั้นครูผูส้อนทุกคนมี
ความรู้ในเร่ืองข้อมูลพื้นฐาน และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้ น เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานต่อไป ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา (x̄=3.57) 
ฝ่ายบริหารไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหค้รูส่วนใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผล และตรวจสอบ
การด าเนินงานของฝ่ายกิจการนกัเรียน ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีครูมีหน้าท่ีโดยตรงกบัผูเ้รียน ครูตอ้งมีส่วนในการ
ประเมินผล เพื่อพฒันาผูเ้รียนต่อไป  

2. ความยึดมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีค่าอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.58) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหาร บุคลากรจึงเกิดความรู้สึกยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธรรมรส 
โชติกุญชร (อา้งถึงใน รัตนา อยูนุ่ช,2552:29) กล่าววา่ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารมี
หลายประการ คือ ความผูกพนัของบุคคลกบัองค์การจะรู้สึกผูกพนัมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของมนตสิ์งห์  ไกรสมสุข (2552:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ารของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ” ผลการวิจยัพบว่า 
ความผูกพนัต่อองค์การของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของโสมยสิ์รี มูลทองทิพย ์
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(2556:บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน 
ผลการทดสอบปัจจยัด้านลักษณะงานกับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรพบว่า ปัจจยัด้าน
ลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ การมีส่วนร่วมในการบริหารมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การ โดยความผูกพนัต่อองค์การเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หน่ึง ขององคก์ารและจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน เพื่อองคก์ารถา้บุคคลยิ่งมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารสูงมากเท่าไหร่แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์ารไปก็ลดนอ้ยลงไป  
 

 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ความยึดมัน่ผูกพนัดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̄=4.09) ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากครูส่วนใหญ่รู้สึกมีความสุขในการท างาน เต็มใจทุ่มเท และ
อุทิศตนให้กบัวิทยาลยั มีความสุขท่ีไดร่้วมงานกบับุคลากรในวิทยาลยั รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ผูกพนัทางใจ
กบัวิทยาลยั  มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในวิทยาลยั เลยน าไปสู่ความภาคภูมิใจเม่ือได้น าเสนอ
ประสิทธิภาพของวิทยาลยัให้แก่บุคคลภายนอก และนอกจากน้ีสถานศึกษายงัจดักิจกรรมสร้างความ
ผูกพนักับองค์กร เช่น มีงานเล้ียงสังสรรค์ทุกปี  มีการจดัทศันศึกษานอกสถานท่ี อนัส่งผลให้ครูใน
วทิยาลยัรู้สึกผกูพนักบับุคลากรและผูร่้วมงาน มีความจงรักภกัดีทดแทนบุญคุณใหแ้ก่วทิยาลยัจึงท าใหค้รู
มีความยึดมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมนตสิ์งห์  ไกรสมสุข (2552:บทคดัยอ่)
ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของครูในโรงเรียนคาทอลิก 
สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ” ผลการวิจยัพบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารของครูในโรงเรียนคาทอลิก  
สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  รายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นความยึดมัน่ผูกพนัดา้นจิตใจ 
รองลงมา คือความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
 

 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ ด้านการคงอยู่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ                 
ปานกลาง (x̄=2.73) ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากว่าครูบางส่วน ให้เหตุผลวา่ท่ีท างานในสถานศึกษาแห่งน้ี 
เพื่อรอทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขา้พเจา้ยงัคงอยูใ่น
วิทยาลยัแห่งน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน (x̄=2.22)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อย และครูบางส่วนอยูใ่น
วิทยาลยัแห่งน้ีเพราะความจ าเป็นส่วนตวั (x̄=2.66)  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง จึงอดทนท างาน 
โดยท่ีไม่มีความยดึมัน่ผูกพนักบัองคก์าร อนัส่งผลใหเ้กิดปัญหาการโยกยา้ยไปท างานในสถานท่ีอ่ืน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Meyer and Allen.( 1997: 309) ท่ีสรุปไวว้่า ความยึดมัน่ผูกพนัดา้น
การคงอยู่ จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลไดรั้บประโยชน์จากองค์การมากกว่าเสียประโยชน์ แต่ถา้บุคคล
พบว่ามีทางเลือกอ่ืนท่ีได้ผลประโยชน์มากกว่าก็พร้อมท่ีจะยา้ยไปอยู่กบัองค์การอ่ืน แนวคิดของ 
Porter และคณะ (อา้งถึงใน มนต์สิงห์ ไกรสมสุข,2552:40) ท่ีกล่าวว่า สมาชิกท่ีมีความผูกพนักบั
องคก์ารจะมีความเตม็ใจในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ารอยา่งเต็มท่ี และแนวคิดของ พิชิต พิทกัษเ์ทพ
สมบติั และคณะ(2552:158) ท่ีกล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถท านายอตัราเขา้-ออกจากงาน 
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(Turnover rate)ของสมาชิกองคก์ารไดดี้ บุคคลท่ีมีความผกูพนัสูงมกัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะอยูก่บัองคก์ารต่อไป ส่งผลใหอ้ตัราการยา้ยงานและการขาดงานลดลง 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารของ
ครู มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก เท่ากบั .622 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดง
ว่าการมีส่วนร่วมในการบริหาร ทั้งการตดัสินใจ  การปฏิบติัการ  ผลประโยชน์ และการประเมินผล                   
มีความสัมพนัธ์กบัความยึดมัน่ผูกพนัในองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเมตต์  เมตต์การุณ์จิต 
(2553:11) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารองค์การ
ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการท างานให้ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความ
ผูกพนัทั้ งด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ท่ีมีต่อกิจกรรมนั้นๆ สอดคล้องกับ เสาวนีย์ เดือนเด่น                    
และคณะ (2558 :14) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพองค์กร การมี              
ส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจ ความสมคัรใจ สามารถตดัสินใจไดเ้อง การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความ
ขดัแยง้ เกิดความรู้สึกผูกพนั รู้สึกเป็นเจา้ของมากข้ึน จึงจะท าให้การพฒันาเกิดความย ัง่ยืน และน าไปสู่
ความยึดมัน่ผูกพนัในองคก์าร ส่วนความยึดมัน่ผูกพนักบัองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร และสอดคลอ้งกบัโสมยสิ์รี  มูลทองทิพย ์(2556: 8) ได้กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์กรจะ
เกิดข้ึนได้นั้ นส่วนหน่ึงย่อม เกิดจากการท่ีองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน สร้าง
แรงจูงใจให้กบัสมาชิกในองค์กร ท าให้สมาชิกในองคก์รเกิดความมัน่ใจว่าสมาชิกทุกคนจะมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และจะรู้สึกไม่อยากไปจากองคก์ร และสร้างผลงานดีๆ เพื่อใหอ้งคก์รกา้วสู่ความส าเร็จไดต้าม
เป้าหมาย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนัในองค์การของครูใน 
สถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารให้มีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพนักับ
องคก์ารของครูในสถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครูอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริหารควรส่งเสริม และเปิดโอกาส
ให้ครูไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื่อการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการปฏิบติัการ การไดรั้บ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล 
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2. เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมตัดสินใจก าหนดวิธีประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมจดัสรรเงินในงบประมาณตาม
แผนการปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุมติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมดา้นพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

3. ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การด้านความคงอยู่ ครูส่วนใหญ่อยู่ในวิทยาลยัแห่งน้ีเพราะ
ความจ าเป็นส่วนตวั และเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน ประเด็นดงักล่าวผูบ้ริหารควรให้ขวญัและ
ก าลงัใจ โดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เห็นว่า
การทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานด้วยใจรัก และมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การนั้น                    
จะช่วยใหค้รูมีความมัน่คง และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

4. การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมัน่ผูกพนักับองค์การของครูในสถาบนัการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นฝ่ายบริหารของแต่ละวิทยาลยั 
ควรน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์การในทุกส่วนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนยงัเป็นการสร้างความยึดมัน่ผูกพนักับ
องคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยึดมัน่ผูกพนัในองคก์าร โดย
เปรียบเทียบระหว่างผูบ้ริหาร และครู และขนาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการบริหารกบัความยดึมัน่ผกูพนัในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
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         รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวอ าภา   สมันพืช โทร. 080 – 891 - 4726 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือวทิยาลยัที่ขออนุญาตทดลองเกบ็ข้อมูลเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 

1 วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี 

2 วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 

ที่  สน 0210.4/45              บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยสยาม 
         38 ถนนเพชรเกษม 
         เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

 
 

9  กรกฎาคม  2561 

 

 

เรื่อง ขออนุญาตทดลองเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    เครื่องมือวิจัย 
 
 
 

ด้วย นางสาวอ าภา   สมันพืช นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง“การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถานศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา                
เอ้ือวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ขออนุญาตให้นักศึกษาทดลองเก็บข้อมูลกับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิจัย ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อองค์กรของท่าน จะใช้เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเท่านั้น  

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาทดลองเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาเครื่องมือการ
วิจัย  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร. อมรชัย   ตันติเมธ) 
             รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 329 โทรสาร  0-2868-6852 
Email : phd_ed2@siam.edu 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนักศึกษา นางสาวอ าภา   สมันพืช โทร. 080 – 891 – 4726 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายช่ือวทิยาลยัที่ขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลเพ่ือการวจัิย 

1. วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี 
2. วทิยาลยัพณิชยการบางนา 
3. วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน 
4. วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 
5. กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง 
6. วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
7. วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
8. วทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม 
9. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา 
10. วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี 
11. วทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
12. วทิยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
13. วทิยาลยัเทคนิคดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
ที่  สน 0210.4/48              บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยสยาม 
         38 ถนนเพชรเกษม 

                    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 
 

18  กรกฎาคม  2561 

 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบสอบถาม 
 
 

ด้วย นางสาวอ าภา   สมันพิช นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง“การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์กรของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอ้ือวงศ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์กรของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บ
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยในหน่วยงานของท่าน โดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึด
มั่นผูกพันกับองค์กรของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร. อมรชัย   ตันติเมธ) 
             รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852 
Email : phd_ed2@siam.edu 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนักศึกษา นางสาวอ าภา   สมันพืช โทร. 080 – 891 – 4726 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย เร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยดึมั่นผูกพนัในองค์การของ

ครู ในสถาบันอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

  



 

 

 
 

 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  การมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยดึมั่นผูกพนักับองค์การของครูในสถาบันการ

อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
............................................................... 

ค าช้ีแจง :  
 แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน  35  ขอ้ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมัน่ผูกพนักับองค์การของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน  20  ขอ้ 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 

   ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

อ าภา  สมนัพืช 

       นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา 

         มหาวทิยาลยัสยาม 

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNuaG0--LYAhXFQI8KHZyPBM8QjRwIBw&url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&psig=AOvVaw3HJ2L5wdDZnWbSAHvTL74Z&ust=1516414736275617


 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัข้าราชการครู 

1. เพศ   

   ชาย   

  หญิง 
 

2. อาย ุ
   

  ต  ่ากวา่  30 ปี 
  30-40 
  41-50 
  51-60 
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 

  นอ้ยกวา่ 6 ปี 
    6-9 ปี 

  10 ปีข้ึนไป 
 

4. ระดบัการศึกษา 
  

  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโทและสูงกวา่ 
 
 

 
 
  



 

 

ตอนที ่ 2   การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง :   ขอใหท้่านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องดา้นขวาซ่ึงท่าน

คิดวา่ตรงกบัการปฏิบติัของท่านในการมีส่วนร่วมในการบริหารของท่านเพียงค าตอบ
เดียว โดยมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกตอบ ดงัน้ี 
5  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบัมาก  
3 หมายถึง    การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบัปานกลาง  
2 หมายถึง    การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบันอ้ย  
1  หมายถึง   การมีส่วนร่วมในการบริหารของท่าน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มา
กท

ีสุ่ด
  (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 (1
) 

 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
  

     

1. 

 

มีส่วนร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้น
วชิาการ 
 

     

2. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นวชิาการ 
 

     

3. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นวชิาการ 

     

4. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นทรัพยากร ทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา  

     

5. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นทรัพยากร
ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 
 
 

     

6. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
 

     



 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มา
กท

ีสุ่ด
  (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 (1
) 

7. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นแผนงานและการ
สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

     

8. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นแผนงาน
และการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

     

9. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 

     

10. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นพฒันากิจการ
นกัเรียน/นกัศึกษา 

     

11. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการด าเนินงานดา้นพฒันา
กิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

     

12. มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

     

 
 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ      

13. มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานดา้นวชิาการ 

     

14. มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงานดา้นวิชาการ 

     

15. มีส่วนร่วมด าเนินการตามแผนปฏิบติังานในดา้นทรัพยากร

ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 
 

     

16. มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนในดา้น

ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 
 

     



 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มา
กท

ีสุ่ด
  (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 (1
) 

17. มีส่วนร่วมประชาสัมพนัธ์และประสานงานในดา้น

ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

     

18. มีส่วนร่วมจดัสรรเงินในงบประมาณตามแผนการปฏิบติังาน      

19. มีส่วนร่วมปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

     

20. มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงานในดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

21. มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามโครงการต่างๆในดา้นการ
พฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

     

22. มีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุนในกิจกรรมพฒันานกัเรียน/
นกัศึกษา 

     

23. มีส่วนร่วมในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาในดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 
 

     

 
 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 

     

24. 
ผลการบริหารวชิาการของสถานศึกษามีผลต่อการปฏิบติังาน
ของขา้พเจา้  

     

25. ขา้พเจา้มีส่วนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินการบริหาร
ดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

     

26. ผลการด าเนินงานดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้พเจา้ 

     

27. ผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน/นกัศึกษามีความสัมพนัธ์
กบังานของขา้พเจา้ 
 

     



 

 

 

 

  

ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มา
กท

ีสุ่ด
  (5

) 

มา
ก  

(4)
 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 (1

) 

  

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

     

28. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

     

29. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นวชิาการ 
 

     

30. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น
ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

     

31. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นทรัพยากร ทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

     

32. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น
แผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

     

33. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 
ติดตามและตรวจสอบดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก 
 

     

34. มีส่วนใหข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้นการ
พฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

     

35. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม 
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันากิจการ
นกัเรียน/นกัศึกษา 

     



 

 

ตอนที ่ 3     ความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครูในสถาบนัการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง :   ขอให้ท่านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องดา้นขวา ซ่ึงท่าน
คิดวา่ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของท่านในการปฏิบติังานมากท่ีสุด เพียงค าตอบเดียวโดยมี
หลกัเกณฑใ์นการเลือกตอบ ดงัน้ี 

5  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบัมากท่ีสุด  
4  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบัมาก  
3  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบัปานกลาง  
2  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบันอ้ย  
1  หมายถึง   ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านในระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความยดึมั่นผูกพนั 
มา
กท

ีสุ่ด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 (1

) 

 ความยดึมั่นผูกพนัด้านจิตใจ      

1. ขา้พเจา้มีความสุขในการท างานใหแ้ก่วทิยาลยั      

2. ขา้พเจา้มีความสุขท่ีไดร่้วมงานกบับุคลากรในวทิยาลยั      

3. ขา้พเจา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยั      

4. ขา้พเจา้รู้สึกมีความผกูพนัทางใจกบัวทิยาลยั      
5. ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในวทิยาลยั      
6. ขา้พเจา้เตม็ใจทุ่มเท และอุทิศตนใหก้บัวทิยาลยั      
7. ขา้พเจา้ภูมิใจเม่ือไดน้ าเสนอประสิทธิภาพของวทิยาลยั

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกฟัง 
     

 ความยดึมั่นผูกพนัด้านการคงอยู่      
8. การลาออกจากวทิยาลยัแห่งน้ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาและความ

ยุง่ยากในชีวติของขา้พเจา้ 
     

9. ขา้พเจา้ยงัคงอยูใ่นวทิยาลยัแห่งน้ีเพราะความจ าเป็น
ส่วนตวั 

     



 

 

ตอนที ่ 4  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความยดึมั่นผูกพนั 

มา
กท

ีสุ่ด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 (1

) 

10. ขา้พเจา้อยูใ่นวทิยาลยัแห่งน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 

     

11. ขา้พเจา้คิดวา่คงเป็นเร่ืองยุง่ยากส าหรับขา้พเจา้เป็นอยา่ง
มากถา้ตอ้งยา้ยไปอยูห่น่วยงานอ่ืนแมว้า่จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเท่าเดิม 

     

12. ขา้พเจา้เสียดายเวลา และความพยายามท่ีไดทุ้่มเทใหก้บั
งานในวทิยาลยัแห่งน้ีถา้จะตอ้งลาออกไปตั้งตน้ใหม่ 

     

13. ขา้พเจา้พยายามใหค้วามร่วมมือกบัวทิยาลยัเพื่อจะไดอ้ยูก่บั
วทิยาลยัแห่งน้ีต่อไป 

     

 ความยดึมั่นผูกพนัด้านบรรทัดฐาน      

14. ขา้พเจา้คิดวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งทุ่มเทท างานใหแ้ก่วทิยาลยั      
15. แมว้า่จะมีโอกาสท่ีดีกวา่ แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่ยงัควรจะตอ้งอยู่

ช่วยงานในวทิยาลยัต่อไป 
     

16. ความจงรักภกัดีต่อวทิยาลยัถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า      
17. ขา้พเจา้ยงัคงอยูท่ี่วทิยาลยัแห่งน้ีเพราะรู้สึกผกูพนักบับุคคล

และผูร่้วมงาน 
     

18. ขา้พเจา้คิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทดแทนบุญคุณท่ีวทิยาลยั
มีใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

     

19. ขา้พเจา้คิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหดี้ท่ีสุด แมว้า่จะเป็นงานท่ีไม่ชอบก็ตาม 

     

20. ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะช่วยงานของสถานศึกษาแมว้า่จะมิใช่
หนา้ท่ีของขา้พเจา้ 

     



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การวเิคราะห์ค่าความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 

  



 

 

 
 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  การมีส่วนร่วมในการบริหาร กบัความยดึมั่นผูกพนักบัองค์กรของ

ครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
............................................................... 

ค าช้ีแจง :  
 แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถานศึกษา สถาบนัการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน  36  ขอ้ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมัน่ผูกพนักบัองค์การของครูในสถานศึกษา สถาบนัการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน  19  ขอ้ 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 

                                                  ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

        อ าภา  สมนัพืช 

                                       นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ าทางการศึกษา 

   มหาวทิยาลยัสยาม 

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNuaG0--LYAhXFQI8KHZyPBM8QjRwIBw&url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&psig=AOvVaw3HJ2L5wdDZnWbSAHvTL74Z&ust=1516414736275617


 

 

แบบแสดงความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ต่ีอแบบสอบถาม 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในสถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ค าช้ีแจง :   ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านโดยใส่เคร่ืองหมาย ( ) ลง
ในช่องความคิดเห็นพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

 

ข้อ ข้อความ 
ประมาณค่าความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 

1. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้น
วชิาการ 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการด าเนินการ            
ในงานดา้นวชิาการ 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการประเมินผลการ
ด าเนินงานดา้นวชิาการ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน                    
ดา้นบริหารทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ทางการศึกษา 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการด าเนินการใน
งานดา้นบริหารทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการประเมินผลการ
ด าเนินงานดา้นบริหารทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้น
แผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้



 

 

ข้อ ข้อความ 
ประมาณค่าความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 

8. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการด าเนินการใน
งานดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

9. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการประเมินผลการ
ด าเนินงานดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอก 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

10. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานดา้นการ
พฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการด าเนินการใน
งานดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

12. ขา้พเจา้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดวธีิการประเมินผลการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

13. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนงานดา้นวชิาการ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

14. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงานดา้นวิชาการ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

15. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

16. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบั
การบริหารทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

17. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์และประสานงาน
ในดา้นบริหารทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

18. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการจดัสรรเงินในงบประมาณตาม
แผนการปฏิบติังาน 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้



 

 

ข้อ ข้อความ 
ประมาณค่าความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 

19. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

20. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงานในดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

22. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามโครงการต่างๆใน
งานดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

23. ขา้พเจา้มีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุนในกิจกรรมพฒันา
นกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

24. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในงานดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/
นกัศึกษา 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

25. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการใชผ้ลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษา  

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้

26. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการใชผ้ลประโยชน์ในงานท่ีเก่ียวกบั
การบริหารทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ทางการศึกษา  

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้

27. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการใชผ้ลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานดา้นแผนงานและการสร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอก 

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้

28. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการใชผ้ลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้

29. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการบริหารงานวชิาการของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 



 

 

33.5           =  0.93 
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สรุปว่า แบบสอบถามตอนที ่2   ใช้ได้ 

ข้อ ข้อความ 
ประมาณค่าความคิดเห็น ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 

30. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นวชิาการ 

 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

31. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการบริหารทรัพยากรทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

32. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานมีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้นการ
บริหารทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

33. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นแผนงานและการสร้างความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

34. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบดา้นแผนงานและการสร้าง
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 

 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

35. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน/
นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

36. ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน มีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมดา้นการ
พฒันากิจการนกัเรียน/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้



 

 

แบบแสดงความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ต่ีอแบบสอบถาม 

ความยดึมัน่ผกูพนักบัองคก์ารของครู สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านโดยใส่เคร่ืองหมาย ( ) ลงใน
ช่องความคิดเห็นพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

 

                        18.1           =  0.95 

ข้อ ข้อความ 
ประมาณค่าความ

คิดเห็น 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 
1. ขา้พเจา้มีความสุขท่ีไดใ้ชชี้วิตการท างานใหแ้ก่วทิยาลยั

น้ี 
+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ขา้พเจา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยัแห่งน้ี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ขา้พเจา้รู้สึกมีความผกูพนัทางใจกบัวทิยาลยัแห่งน้ี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในวทิยาลยั
แห่งน้ี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ขา้พเจา้เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัวทิยาลยั
แห่งน้ี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ขา้พเจา้ภูมิใจเม่ือไดก้ล่าวถึงวิทยาลยัแห่งน้ีใหแ้ก่
บุคคลภายนอกฟัง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. การลาออกจากวทิยาลยัแห่งน้ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาและ
ความยุง่ยากในชีวติของขา้พเจา้ 
 

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้

8. ขา้พเจา้ยงัคงอยูใ่นวทิยาลยัแห่งน้ีเพราะความจ าเป็น
ส่วนตวั 
 

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้

9. ขา้พเจา้อยูใ่นวทิยาลยัแห่งน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้
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สรุปว่า แบบสอบถามตอนที ่3 ใช้ได้ 

 

ข้อ ข้อความ 
ประมาณค่าความ

คิดเห็น 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 
10. ขา้พเจา้คิดวา่คงเป็นเร่ืองยุง่ยากส าหรับขา้พเจา้เป็น

อยา่งมากถา้ตอ้งยา้ยไปอยูห่น่วยงานอ่ืนแมว้า่จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเท่าเดิม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11. ขา้พเจา้เสียดายเวลาและความพยายามท่ีไดทุ้่มเทใหก้บั
งานในวทิยาลยัแห่งน้ีถา้จะตอ้งลาออกไปตั้งตน้ใหม่ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

12. ขา้พเจา้พยายามใหค้วามร่วมมือกบัวทิยาลยัเพื่อจะได้
อยูก่บัวทิยาลยัแห่งน้ีต่อไป 

 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

13. ขา้พเจา้คิดวา่จ าเป็นท่ีตอ้งทุ่มเทท างานใหแ้ก่วทิยาลยั
แห่งน้ี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

14. แมว้า่จะมีโอกาสท่ีดีกวา่ แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้ยงั
ควรจะตอ้งอยูช่่วยในวทิยาลยัแห่งน้ีต่อไป 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

15. ความจงรักภกัดีต่อวทิยาลยัถือเป็นส่ิงมีคุณค่าส าคญั
ของขา้พเจา้ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

16. ขา้พเจา้ยงัคงอยูท่ี่วทิยาลยัแห่งน้ีเพราะขา้พเจา้รู้สึก
ผกูพนักบับุคคลและผูร่้วมงาน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

17. ขา้พเจา้คิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทดแทนบุญคุณท่ี
วทิยาลยัมีใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

18. ขา้พเจา้คิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหดี้ท่ีสุด แมว้า่จะเป็นงานท่ีไม่ชอบก็ตาม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

19. ขา้พเจา้เช่ือวา่การท างานตามหนา้ท่ี เป็นส่ิงท่ีส าคญั +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

การวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

การวเิคราะห์หาค่าร้อยละข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

การวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการบริหาร และความ                   

ยดึมั่นผูกพนักบัองค์การของครู 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

การวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความยดึมั่นผูกพนั

กบัองค์การของครู 
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