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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) ระดับการท างานเป็นทีมของครู 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 178 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน  2) ระดับการท างานเป็น
ทีมของครูอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างาน
เป็นทีมของครู /สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว มี
ความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การท างานเป็นทีม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to investigate 1) The level of participative management 
2) The level of teacher teamwork and 3) The relationship between participative management and 
teacher teamwork of Non-formal and Informal Education office in Sakeaw province. The populations 
in this research were school director and teacher. Number 178 people use purposive sampling. The 
tools used in this research were questionnaire. The valuation metrics 5 level. The statistics used in 
data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. The research findings were as 1) The level of participative management were at the high 
level as a whole and in each aspect 2) The level of teacher teamwork were at the high level as a 
whole and in each aspect and 3) The relationship between participative management and teacher 
teamwork of Non-formal and Informal Education office in Sakeaw province relationship were at the 
high level and was significant at .01 level. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีวาง
กรอบการพัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” มีการเชื่อมโยง ทกุมิติ ทั้งมิติตัวบุคคล สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง คนจึงเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา เป็นกระบวนการสร้างความ
เจริญงอกงามให้แก่บุคคลและสังคม ท าให้เป็นคนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ [1]  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา ที่ ได้ รั บความสนใจในวงการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบที่
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 เมื่อน าไปใช้ในสถานศึกษาจึงมีประโยชน์ เป็น
การระดมผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อร่วมกันจัด
การศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ครูเจ้าหน้าที่และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญของสถานศึกษา เป็นการ
ระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษา สร้างและ
สนับสนุนให้เกิดผู้น าใหม่ๆ ในทุกระดับ เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได้เสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วม
และมีสิทธิในการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารและ
การตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการท าโครงการใหม่ๆ  [2] ดังนั้น
ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีการจัดกระบวนการ การท างานอย่าง
เป็นระบบ โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์  เงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ และระยะเวลาในการด าเนินงาน การร่วมมือร่วม
ใจกันปฏิบั ติ งานด้ วยใจรับผิ ดชอบ เพื่ อ ให้ บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
การท างานเป็นทีม [3] เพราะการท างานเป็นทีม จะท าให้
สมาชิกเกิดการเรียนรู้กันและกัน เห็นแบบอย่างในการ
ท างานของเพื่อนร่วมงาน จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้
สถานศึกษามีบุคลากรทีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและช่วยพัฒนา
สถานศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น [4] 
 ในการปฏิบัติงานในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ของครูสังกัด ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และครูสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ที่ติดชายแดน ไม่มี
ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียน ท่ีทันสมัย งบประมาณที่
จ ากัด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง และภารกิจหลายด้านท าให้บุคคลที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณดังกล่าวต้อง เสี่ยงภัยในหลายๆ ด้าน แล้วต้องมี
ภารกิจในส านักงาน การจัดท าเอกสารด้านวิชาการและ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การรับการประเมิน เช่น 
ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล (ครู 
กศน. ต าบล) ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ครู
ศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) และครูสอนผู้พิการเกิด
การท้อแท้บ้างในบางครั้ง แต่ บางคนยังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง ครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
มีสถิติการลาออกและรับสมัครใหม่บ่อยมาก และในการ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุด
ควรพัฒนา ด้านการประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อ
ร่วมจัดการเรียนรู้และการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [5]  
 ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใ จ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
ท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
เ พื่ อ เ ป็ นปร ะ โ ยชน์ ต่ อ ก า ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานเป็นทีม
ของครู ตลอดจน เพื่ อ เป็ นแนวทาง ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว  
2.2  เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของครู สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
2.3  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงาน
ส่ง เสร ิมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
 
3.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1  เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู
และน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้พัฒนาบทบาทของครู
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 
3.2  เ ป็ นแนวทาง ในการพัฒนาสถานศึ กษา ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
4.1  การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก 
4.2  การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก 
4.3  การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของ
ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
กา รศึ กษ าต าม อั ธ ย า ศั ย  ใ นจั งห วั ด ส ร ะแ ก้ ว  มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ศึกษาตามขอบข่ายจาก
แนวคิ ดของ สวอนส์ เ บิ ร์ ก  ( Swansburg)  [6] มี  4 
ประการได้แก่ 1)  การไว้วางใจกัน (Trust) 2)ความยึดมั่น
ผูกพัน (Commitment) 3)การก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของงาน (Goals and Objectives) 4)ความ
มีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy)  
 เนื้อหาเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ศึกษาตามขอบข่ายแนวคิด
ของร้อบบิ้นส์ (Robbins) [7]  มีความเห็นว่าการท างาน
เป็นทมีที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 4 
ด้าน ได้แก่ 1) การจัดรูปแบบงาน (Work Design)) การ
จัดองค์ประกอบ (Composition) 3) การจัดบริบท 
(Context) 4) การจัดกระบวนการ (Process) 
5.2  ด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 178 คน 
5.3  ด้านวิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่ งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวม  ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของ
ประชากรและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง 
(Content Validity) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 178 คน จากสถานศึกษา 3 
กลุ่ม ได้แก ่1)ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว จ านวน 1 แห่ง 2)ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในจังหวัด
สระแก้ว จ านวน 9 แห่ง 3)ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาสระแก้ว จ านวน 1 แห่ง 
 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน 
และครู จ านวน 167 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 178 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2.1  ลักษณะของเครื ่องม ือในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ ค ือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถาม
ปลายปิด (Close-ended) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) [6] ซึ่ง
ผู ้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปร 
ได้แก่ 1)การไว้วางใจกัน (Trust) 2)ความยึดมั่นผูกพัน 
( Commitment) 3 ) ก า ร ก า ห น ด เ ป ้า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของงาน (Goal and Objective) และ 4)
ค ว า ม ม ีอ ิส ร ะ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น  ( Autonomy) 
แบบสอบถามมีจ านวน 18 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert Scale)  
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการท างาน
เป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ตามแนวคิดของร้อบบิ้นส์ (Robbins) [7] ประกอบด้วย 
4 ตัวแปร คือ 1) การจัดรูปแบบงาน (Work Design) 2) 
การจัดองค์ประกอบ (Composition) 3) การจัดบริบท 
(Context) 4) การจัดกระบวนการ (Process) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราวัดประเมิน
ค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 22 ข้อ 
6.2.2 การสร้างเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ว ิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื ่องมือ ที ่เป็น
แบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนด โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  ต ารา 
บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและ
ตรงตามเนื ้อหาของเรื ่องที ่ท าการวิจ ัย  มีผู ้เ ชี ่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง 
(Content Valiality) ของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้(Try out) ซึ่ง
ผลการตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบว่า
ทุกข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0และน าแบบสอบถามที่
ได้จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั ่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .960 ตอนที่ 
3 เกี ่ยวกับการท างานเป็นทีมของครูมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท่ากับ .982  และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้ง
ฉบับเท่ากับ .971  
6.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
6.3.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ 
และใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage 
= %)   
6.3.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 
ระดับ จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean 
=  )และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
deviation =  ) ด ้วยโปรแกรมส าเร ็จร ูปทาง
คอมพิวเตอร ์ แล ้วน าผลการว ิเคราะห ์ที ่ได ้มาแปล
ความหมายรายข้อ รายด้านและความหมายในภาพรวม
แปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนของ เบสท์ (Best) [8] 
6.3.3  ตอนที ่ 3 เกี ่ยวกับการท างานเป็นทีมของครู 
ส ังก ัดส าน ักงานส ่งเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัย  ในจ ังหว ัดสระแก ้ว  เป ็น
แบบสอบถาม แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก/5/ระดับ 
จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปล
ความหมายรายข้อ รายด้านและความหมาย ในภาพรวม
แปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนของ เบสท์ (Best) [8] 
6.3.4 น า ข ้อม ูลที ่ไ ด ้แปลความหมายของร ะด ับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
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ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศ ัย ในจ ังหว ัด
สระแก้ว โดยการใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพ ียร ์ส ัน  (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) ได้แล้วน าค่าที ่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วแปลความหมาย [9] 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
7.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 178 คน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 -30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาเป็น
พนักงานราชการ มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี 
7.2  ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม/สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของ/ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ข้าราชการ พนักงานราชการ และอัตราจ้าง
พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน
พบว่า ด้านการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก( = 4.02,  = 0.62) และ
ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ใน
ระดับมาก ( = 3.88,  = 0.69) 
7.3 ระดับการท างานเป็นทีมของครู  สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและอัตราจ้าง 
พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
รายด้านพบว่า ด้านการจัดกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก ( = 4.01,   = 0.60) และด้านการจัดบริบท 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในระดับมาก ( = 3.95,  = 0.67) 
7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ตาม
ความคิดเห็นของ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และอัตราจ้าง ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจั งหวัดสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (  = 0.87) เป็นไปตาม

สมมติฐานของ การวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน 
พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม กับการท างานเป็นทีมของ
ครู ด้านการจัดรูปแบบงานมีความสัมพันธ์สูงสุด ในระดับสูง 
( = 0.84) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจ
กันกับการท างานเป็นทีมของครู ด้านการจัดกระบวนการมี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด ในระดับปานกลาง ( = 0.60) 
 
8. การอภิปรายผล 
8.1  จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านการก าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและเล็งเห็นประโยชน์ของผู้เรียน
และผู้รับบริการทางการศึกษาและชุมชนเป็นส าคัญ ด้วย
นโยบายและจุดเน้นของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระบุในพันธกิจ ข้อที่ 2 
ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศอาเซียนผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากร [10] ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ มีการปฏิบัติและ
ร่วมรับผลประโยชน์การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการแก้ ไขปัญหาต่ างๆอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ แสงสิริ 
[11] ทีพ่บว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดโดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชิด
ชนก รอดเ งิน  [12 ] ที่พบว่ าการมีส่ วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้าน
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมากเนื่องจากสถานศึกษาได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกงบประมาณ มีการประชุมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู ้เรียน เพื ่อร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์  
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อัตลักษณ์ ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ความคิด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา จุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาส-อุปสรรค เพื่อ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา และมีการมอบหมาย
ให้บุคลากรจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
[13] มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเพ่ือปรับกลยุทธ์ใช้งบประมาณ 
ทรัพยากร ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาและจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ให้
สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันมากขึ้นเปิดโอกาสให้
ครูผู้สอน ผู้ เ รี ยน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษายอมรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
งานและที่ส าคัญมีการนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
8.2  การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งนี้เป็นเพราะครูส่วนใหญ่ที่มี
ต าแหน่งเป็นพนักงานราชการให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานโดย
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ครูทุกคนแสดง
ความคิดเห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม และได้ รับการสนับสนุน จากทีมงานในด้าน
การแสดงออกระหว่างกันด้วยความจริงใจซึ่ งท าให้
บรรยากาศในการท างานเป็นทีมมีการตอบสนอง
ความรู้สึกในทางบวก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าได้ รับค าแนะน า
และค าปรึกษาจากผู้บริหารและข้าราชการครูที่มีความรู้
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษา ซึ่งมีผลท าให้ครู
ร่วมกันปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ออสตินและ
แบลดวิน (Austin & Baldwin) [14] ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกันของอาจารย์ในวิทยาลัยเนื่องจาก
พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเพิ่มช้ัน
ความรู้ต่าง ๆ ท าให้อาจารย์ต้องร่วมมือกันท างาน 
โดยเฉพาะในบทบาทด้านการสอนและการวิจัย ซึ่งการ
ร่วมมือกันท างาน จะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมของสถาบัน ปริมาณงาน และขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอีกหลายประการ ได้แก่ลักษณะของสมาชิก คือ มี
การสื่อสารที่ดี สมาชิกเป็นทั้งผู้ดู ผู้ฟัง ผู้เขียนได้ชัดเจน 
สามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้มีการรับรู้ถึง
ความแตกต่างกันในบทบาทและสามารถใช้ความแตกต่าง
ให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มได้ในเวลาที่ต่างกันในสภาพของ
กลุ่มความแตกต่างของอายุ ความยึดมั่นผูกพันของกลุ่ม 
และระยะเวลาที่ ร่วมมือกันท างานของกลุ่ม   
8.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
การท างานเป็นทีมของครูสั งกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กันทุกด้านกับการ
ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได้ด าเนินตามนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปี งบประมาณ 
2556 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา กศน. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการที่น าพา
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ โดยผู้บริหารจะ
เน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จึงมีการ
จัดการประชุมและการระดมความคิด ร่วมกันวาง
แผนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางก าหนด เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินแผนงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณ ของคณะท างานของสถานศึกษา [13] และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมฤดี ศิริชัย[15] ที่พบว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
โดยรวมอยู่ในระดับสูง การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพอร์สัน (Person) [16] ที่พบว่าการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับ
ประสิทธิผล ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ไม่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผล ระยะเวลาในการด ารง
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ต าแหน่งของผู้บริหารไม่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผลของ
สถาบนัของวิทยาลัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาฤนี  
เหมือนโพธิ์ทอง [17] ที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันลักษณะคล้อยตามกัน 
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