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                                                                 บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของครู ในการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี และเพ่ือ
เปรียบเทียบ ความต้องการมีส่วนร่วม การบริหารงานบุคคล ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณ์การทํางานของครู และช่วงช้ันที่ทําการสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 345 คน 
เครื่องมือที่ได้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 ผลการศึกษา พบว่า 
   1. ความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าระดับสูงสุด 
คือ ด้านร่วมดําเนินการ รองลงมาคือด้านร่วมประเมินผล และตํ่าสุดคือ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ 

2. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานและช่วงช้ันที่ทําการ
สอน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม และรายด้าน 
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The purposes of this research were to study the need to participate in personnel 
administration of the teachers in schools under the office of the Prachin Buri Educational 
Service Area and to compare the need to participate in personnel administration of the 
teachers in schools under the office of Prachin Buri  Educational Service Area. The samples 
were 345 respondents working at schools when the research was conducted. The tool 
used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and one way ANOVA. 

The findings were as follows: 
1. The teachers need to participate in school personnel administration schools as 

a whole at a high level. The aspect with the highest mean level was to participate in 
operation and followed by to participate in evaluation whereas the leanest mean level 
was to participate in interest. 

2. The comparative analysis of Teacher need to panlierpate in school personal 
administration by their working epicenes and by the educational levels was found that the 
statistical sigmilieanet differences were at the level of .05  
  
คําสําคญั   

ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
ความสาํคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพการพัฒนา
ประเทศ ก็ย่อมทําได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอน และรวดเร็วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงาน ที่มีความสําคัญของการจัดการศึกษาในระบบเพราะกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาท่ี
แท้จริงน้ันเกิดขึ้นที่สถานศึกษา          

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างย่ิง 
ในมาตรา 81 ได้กําหนดให้มีการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือปฏิรูปการศึกษา               
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไว้ 5 ด้าน 
คือ ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษา 
ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาและระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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ดังน้ันสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สําคัญ จึงจําเป็นต้องบริหารจัดการ                     
งานทุกอย่างไปพร้อมๆ กันอย่างมีคุณภาพโดยมีงานวิชาการเป็นงานหลัก และงานอ่ืนๆเป็นงานสนับสนุน 
เพ่ือประสิทธิภาพของผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการบริหารที่มีคุณภาพที่สุดในปัจจุบันคือการ  

บริหารแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นการบริหารแบบกระจายอํานาจตามนโยบาย                 
ปฏิรูปการศึกษา เป็นการบริหาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซึ่งให้ความสําคัญ ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เพราะการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีประโยชน์และเทคนิคสําคัญ คือ ช่วยสร้าง
ความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การทราบถึงความต้องการในการพัฒนางาน ขององค์การ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้นลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน ช่วยลดความขัดแย้ง                    
และต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศในการทํางาน เทคนิคสําคัญ คือ ใช้กลุ่ม
งานเฉพาะกิจและคณะทํางาน มีคณะกรรมการให้คําแนะนํา การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเน่ืองทั่วถึง                    
การระดมความคิด การฝึกอบรมต่างๆ ที่จําเป็น ยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546: 187)   

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเห็นว่าครูคือผู้เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคล อันเป็นงานหลักที่สําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูทุกคน                 
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาของตนท้ัง 5 งาน คือ การวางแผนอัตรากําลัง                       
และกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                       
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) โดยให้ครูมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and T. Uphoff, 1977: 6) ใน 4 ระดับ คือระดับ 1 ร่วมตัดสินใจ 
ระดับ 2 ร่วมดําเนินการ ระดับ 3 ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ระดับ 4 ร่วมประเมินผล ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
คุณภาพการบริหารงานบุคคลดีขึ้น ทําให้ครูเกิดขวัญกําลังใจ ในการทํางานมีความผูกพันกับงานที่
รับผิดชอบ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 

ดังน้ันการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของครูในสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานบริหารบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์                    
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่มีประสบการณ์ การทํางานต่างกันมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมการบริหารงานบุคคล แตกต่างกัน อย่างไร 

2. ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทําการสอนต่างช่วงช้ันกันมีความต้องการ
มีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล แตกต่างกัน อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี        

2. เพ่ือเปรียบเทียบ ความต้องการมีส่วนร่วม การบริหารงานบุคคล ของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณ์การทํางานของครู และช่วงช้ันที่ทําการสอน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
1) ประสบการณ์การทํางาน นับเป็นปี 
2) ระดับช่วงช้ันที่ทําการสอน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามกรอบงานที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในมาตรา 38 กําหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่บริหารงานบุคคลเพียง 5 ด้าน คือ การวางแผนอัตรากําลัง               
และกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านร่วมตัดสินใจ 
2) ด้านร่วมดําเนินการ 
3) ด้านร่วมรับผลประโยชน์ 
4) ด้านร่วมประเมินผล 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ในปีการศึกษา 2550 ซึ่งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamana อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 108) ได้ 345 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรต้นที่

ต้องการศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์การทํางาน ช่วงช้ันที่ทําการสอนเป็นแบบสํารวจ รายการ 
(Checklist) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยครอบคลุมงาน 2 งาน คือ การเสริมสร้าง
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้พัฒนาจากแนวคิดของ โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen and 
Uphoff, 1977: 6) ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล เป็น
เครื่องมือการวัด โดยมีระดับความต้องการมีส่วนร่วม 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ  1  ต้องการมีส่วนร่วม น้อยที่สุด 
ระดับ  2  ต้องการมีส่วนร่วม น้อย 
ระดับ  3  ต้องการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
ระดับ  4  ต้องการมีส่วนร่วม มาก 
ระดับ  5  ต้องการมีส่วนร่วม มากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
1. ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีมีระดับการมีส่วนร่วมทั้งโดยรวม

และรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมดําเนินการ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้าน
ร่วมประเมินผล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะได้มีการทําให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทํางานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทํางาน และทํางานที่ตนรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพประสบความสําเร็จเป็นที่พอใจของโรงเรียน 
และส่วนร่วมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ 
และได้มีการร่วมจัดการศึกษาทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชนตัวแทนศิษย์เก่า และรับผิดชอบ               
ในการจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของฟอเลอร์    
(Fowler, 1986: 3204 - A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับขวัญกําลังใจ
ในการทํางานของครู อาจารย์ ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ครูอาจารย์ ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับขวัญกําลังใจในการทํางาน และ
พบว่า การมีส่วนร่วมในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับครูอาจารย์ ในโรงเรียนที่
ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการทํางานแตกต่างกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามสถานภาพครู อันได้แก่ ประสบการณ์                  
ในการทํางาน และช่วงช้ันที่ทําการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า โดยรวม
ของความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้าน พบรายข้อที่เป็นประเด็นที่จะนําไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 

1. ควรที่จะมีการนิเทศการปฏิบัติงานหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างจริงจัง จัดทํา
โดยการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทําประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือบริหาร การรวมพลังของบุคคลที่เก่ียวข้องกับองค์การในการ
ปฏิบัติภารกิจ จะทําให้องค์การน้ันมีประสิทธิผลวิธีการหน่ึง ในการร่วมพลังความคิด สติปัญญาคือการ
ให้มีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การจะต้องให้บุคคล มีส่วนเก่ียวข้อง (Involvement)  

กับการปฏิบัติภารกิจจะทําให้บุคคลน้ันเกิดความผูกพัน (Commitment) กับกิจกรรมและ
องค์การ ในที่สุด  

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรหรือครูผู้สอนน้ันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เพราะเป็น
กรรมวิธีจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลดี                     
มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การ 

3. ควรที่จะมีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์            
ในการทํางาน เพราะงานองค์การในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นทุกทีจําเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานของชาติให้บรรลุผลดีได 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการร่วมดําเนินการหรือการมีส่วนร่วมของการดําเนินงานในแต่ละโรงเรียน  

ตามความต้องการของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือที่จะนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
ต่อไป 

2. ควรที่จะศึกษาวิจัยความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือนําผลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป และสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างบุคลากรหรือครูผู้สอนให้มีส่วนร่วมกันมากย่ิงขึ้นไป 
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