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บทคัดยอ
การพัฒนางานโดยการบริหารแบบมีส4วนร4วม ผ4านกระบวนการ PLC ที่เน;นการสื่อสารและการสร;าง
ปฏิสัมพันธ@ของสมาชิกในองค@กร เปCนกระบวนการสําคัญที่ทําให;สมาชิกขององค@กรเข;ามามีส4วนร4วมในการคิด
ริเริ่ม ตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานและการร4วมรับผิดชอบในเรื่องต4าง ๆ การบริหารแบบมีส4วนร4วม มีวิวัฒนาการ
มาจาก แนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ@ (Human relation approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม
(Behavioral approach) โดยแบ4งลักษณะของการมีส4วนร4วมไว; 4 ประเภท ดังนี้ 1) การมีส4วนร4วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีสวนร4วมในการปฏิบัติ 3) การมีส4วนร4วมในผลประโยชน@ และ 4) การมีส4วนร4วมในการ
ประเมิ น ผล ซึ่ ง บุ ค คลจะมี ส4 ว นร4 ว ม ในกิ จ กรรมมากน; อ ยเพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู4 กั บ ปX จ จั ย ที่ สํ า คั ญ
2 ประการ ได;แก4 ปXจจัยส4วนบุคคล และปXจจัยทางด;านสภาพแวดล;อม โดยการบริหารแบบมีส4วนร4วมเปCนการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช4วยให;ผู;มีส4วนร4วมเกิดความรู;สึกความเปCนเจ;าของ และจะทําให;ผู;มีส4วน
ร4วม หรือผู;ที่มีส4วนได;ส4วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม และรวมถึงตกลงยอมรับได;อย4างสมัครใจ เต็มใจ และ
สบายใจ อย4างไรก็ตาม การมีบริหารแบบมีส4วนร4วมมีข;อจํากัดในตัวเอง เนื่องจากอาจก4อให;เกิดความขัดแย;งกัน
ดังนั้น จึงควรพัฒนาทักษะการประสานงานกับบุคคลอื่น โดยเริ่มจากการสร;างสัมพันธ@ที่ดีเพื่อเป[ดโอกาสให;เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให;การบริหารแบบมีส4วนร4วมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ: ชุมชนแห4งการเรียนรู;วิชาชีพ, ปฏิสัมพันธ@, การพัฒนางาน
Abstract
Job development through participatory management Through a PLC process that
focuses on communication and interaction of members in the organization. Is an important
process for members of the organization to take part in initiatives, make decisions, and take
responsibility in various matters. Participatory Administration implies giving opportunities to
personnel to participate in initiative ideas, decision making for all performances and
participation in common affairs which affect themselves. It is the evolution of the concept of
human relation approach and behavior approach. The participation patterns are divided into
4 categories namely: 1) participation in decision making ; 2) participation in performance ; 3)
participation in benefits and 4) participation in evaluation. More or less, the concerned
personnel in any activities depends on 2 factors : personnel and development. Participatory
Administration is about the efficient administration as it can make the feeling of possession
among the participants. It, consequently, makes the participants or stakeholders be willing
to work. However, the participatory administration has a limit in itself for that it may occur
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conflicts. So, the development of coordinating skills shall be developed in order to provide
opportunity for ideas exchange among personnel for the purpose of high efficiency.
Keyword: Participatory operation Interaction Develop colleagues
บทนํา
การบริหารงานในยุคไทยแลนด@ 4.0 ซึ่งเปCนยุคแห4งการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ต4อการตัดสินใจในการดําเนินการต4าง ๆ อย4างมาก การสร;างปฏิสัมพันธ@ในการสื่อสารที่ดีภายในองค@กรจึงมี
ความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินการต4าง ๆ สู4เปqาหมายได;อย4างมีประสิทธิภาพ กระบวนการหนึ่งที่จะ
สามารถพั ฒ นาองค@ กรร4 วมกั นได;คือการสร; า งชุ มชนแห4 งการเรี ยนรู; วิช าชีพ หรื อที่ เ รีย กกัน ว4า ย4 อๆ ว4า PLC
(Professional Learning Community) เนื่องจาก PLC เปCนกระบวนการพัฒนางานผ4านการสื่อสารและการ
สร;างปฏิสัมพันธ@ของคนในองค@กร อาศัยหลักการมีส4วนร4วมของผู;ที่เกี่ยวข;องกับการพัฒนาในแต4ละงาน
การมี ส4 วนร4 ว มได; รั บ ความนิ ย มและเปCน ที่ ย อมรั บ กั น มากขึ้ น มีความสํา คั ญ โดยเฉพาะในเรื่ องของ
การพัฒนาที่จะต;องคํานึงถึงการมีส4วนร4วมด;วยเสมอ องค@กรต4าง ๆ โดยเฉพาะในด;านการศึกษาในปXจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงด;านโครงสร;างองค@กร กระบวนการทํางาน และแนวคิด ต;องเผชิญกับความคาดหวังต4อคุณภาพ
บริการของผู;รับบริการมากขึ้น ในขณะที่ต;องใช;งบประมาณ เปCนค4าใช;จ4ายให;ต่ําที่สุด จึงจําเปCนจะต;องสร;าง
ความพึงพอใจให;กับผู;รับบริการให;สูงที่สุดเพื่อที่จะสามารถแข4งขันกับผู;อื่นได;
การเป[ดโอกาสให;บุคลากรเข;ามามีส4วนร4วมในทุก ๆ ด;านจึงมีความสําคัญอย4างยิ่งในการพัฒนาระบบ
คุณภาพโดยรวม เนื่องจาก การกําหนดเปqาหมายนั้น เกิดจากบุคลากรที่อยู4ใกล;ชิดกับงานการแก;ไขปXญหา และ
แนวทางในการปฏิบัติจะมีวิถีทางที่ชัดเจน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ@ต4าง ๆ ระหว4าง
กัน ผู; ปฏิ บั ติ งานเกิ ดความรู;สึ กเกี่ย วข; องและผูกพั น กั บงานหรื อองค@กรในหลาย ๆ สถานการณ@ โ ดยเฉพาะ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปCนพิเศษในเรื่องที่จะตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจได;ดีกว4า ในขณะเดียวกันทําให;
เกิดการยอมรับมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ทําให;ผู;ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ PLC
ชุมชนการเรียนรู;ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เปCนกระบวนการสร;างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู;การปฏิบัติงานของกลุ4มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทํางานร4วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและ
กั น โดมี วั ต ถุ ป ระสงค@ เ พื่ อพั ฒ นาการเรี ย นรู; ข องผู; เ รี ย น ร4 ว มกั น วางเปq า หมายการเรี ย นรู; ข องผู; เ รี ย น และ
ตรวจสอบ สะท;อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส4วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ4านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู; การวิพากษ@วิจารณ@ การทํางานร4วมกัน การร4วมมือร4วมพลัง โดยมุ4งเน;นและส4งเสริมกระบวนการเรียนรู;
อย4างเปCนองค@รวม โดยมีการดําเนินการอย4างน;อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเปqาหมายร4วมกันในการจัดการเรียนรู; /
การพัฒนาผู;เรียนให;พัฒนาอ4างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู;จากหน;างาน / สถานการณ@จริงของชั้น
เรียน 3) ทุกฝuายเกี่ยวข;องร4วมเรียนรู;และรวมพลัง / หนุนเสริมให;เกิดการสร;างความเปลี่ยนแปลงตามเปqาหมาย
4) มีการวิพากษ@ สะท;อนผลกาทํางานพัฒนา และ 5) มีการสร;าง HOPE ให;ทีมงานอันประกอบด;วย (1)
honesty & humanity เปCนการยึดข;อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให;ความเคารพกันอย4างจริงใจ (2) option &
openness เปCนการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให;ผู;เรียนและพร;อมเป[ดเผย / เป[ดใจเรียนรู;จากผู;อื่น (3) patience &
persistence เปCนการพัฒนาความอดทนและความมุ4งมั่นทุ4มเทพยายามจนเกิดผลชัดเจน (4) efficacy &
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enthusiasm เปCนการสร;างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู;ที่เหมาะสมกับผู;เรียนว4าจะทําให;ผู;เรียน
เรียนรู;และกระตือรือร;นที่จะพัฒนาตนอย4างเต็มที่ (เรวดี ชัยเชาวรัตน@, 2558)

PLC คือชุมชนการเรียนรู;ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community = PLC)

มืออาชีพ

การเรียนรู;

ชุมชน

Professional Learning Community : PLC
PLC หมายถึง การรวมตัว ร4วมใจ ร4วมพลัง ร4วมทํา และร4วมเรียนรู;ร4วมกันของผู;มีวิชาชีพเดียวกัน
บนพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมความสั ม พั น ธ@ แบบกั ล ยาณมิ ต ร สู4 คุณภาพการจั ด การเรี ย นรู; ที่เ น; น ความสํ า เร็ จ หรื อ
ประสิทธิผลของผู;เรียนเปCนสําคัญ และความสุขของการทํางานร4วมกันของสมาชิกในองค@กร
วัตถุประสงค@ของ PLC
1. เพื่อเปCนเครื่องมือที่ช4วยให;การแลกเปลี่ยนเรียนรู;มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให;เกิดความร4วมมือ รวมพลังของทุกฝuายในการพัฒนาสู4คุณภาพ
3. เพื่อให;เกิดการพัฒนาวิชาชีพ
องค@ประกอบสําคัญของ PLC
1. ต;องมีวิสัยทัศน@ร4วมกัน หมายถึง มีเปqาหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ4งสู4การพัฒนาการเรียนการสอน สู4
คุณภาพผู;เรียน
2. ร4วมแรง ร4วมใจ และร4วมมือ หมายถึง ต;องเป[ดใจ รับฟXง เสนอวิธีการ นําสู4การปฏิบัติและประเมิน
ร4วมกัน Open เป[ดใจรับและให; Care และ Share
3. ภาวะผู;นําร4วม หมายถึง การทํา PLC ต;องมีผู;นําและผู;ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู;
4. กัลยาณมิตร หมายถึง เปCนเพื่อร4วมวิชาชีพ เติมเต็มส4วนที่ขาดของแต4ละคน
5. ต;องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค@กร หมายถึง ต;องเน;นการทํางานที่เป[ดโอกาสการทํางานที่ช4วยเหลือ
กันมากกว4าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย
6. การเรียนรู;และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู;การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน
ด;วยหลักการและแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับ PLC ที่กล4าวมาทําให;เห็นว4าการพัฒนางานให;เกิดผลสําเร็จ
ตามเปq าหมายขององค@ กรจํ าเปCน ต;องใช; PLC เปCน กระบวนสํ าคั ญอย4 างหนึ่ งในการพั ฒนางาน เพราะใน
กระบวนการพั ฒ นาของ PLC นั้ น ให; ค วามสํ า คั ญ สมาชิ ก ขององค@ ก รทุ ก คนเป[ ด โอกาสมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ@ เกิดการเรียนรู;ผ4านสื่อสารและการมีส4วนร4วมอย4างแท;จริง
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การสรางปฏิสัมพันธเพื่อการสวนรวมในการพัฒนางาน
ความหมายและความสําคัญของการสรางปฏิสัมพันธในการทํางาน
“การปฏิสัมพันธ” ได;มีนักวิชาการหลายท4านได;ให;ความหมายไว; ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได;กล4าวไว;ว4า ปฏิสัมพันธ@ แปลว4า ความผูกพันกัน
โดยเฉพาะ หรือการมีสายปฏิสัมพันธ@โดยเฉพาะ
ณรงค@ เส็งประชา (2554 : 60) ได;ให;ความหมายไว;ว4า ปฏิสัมพันธ@หมายถึง สภาวะที่มนุษย@ตั้งแต4สอง
คนขึ้นไปได;มีการกระทําต4อกันเพื่อก4อให;เกิดผลตามจุดมุ4งหมาย
ในทํานองเดียวกัน Green, Arnold w. (2010: 23) ให;ความหมายว4า ปฏิสัมพันธ@ หมายถึง ความ
เกี่ยวข;องที่มีต4อกันในแต4ละบุคคล หรือมีต4อผู;อื่นเพื่อความพยายามแก;ปXญหาและสร;างความร4วมมือกันเพื่อให;
บรรลุเปqาหมายซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ซึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ@ กติกา ข;อบังคับ กฎหมาย
สถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐานอื่น ๆ ทางศีลธรรมได;
นิสรีน เหมจา (2554 : 9) กล4าวว4า พฤติกรรมร4วมมือเปCนการสร;างปฏิสัมพันธ@ระหว4างบุคคลซึ่ง
ก4อให;เกิดการช4วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปCนประโยชน@ต4อสังคมอย4างมาก เพราะสังคมจะอยู4ได;ด;วยการอาศัย
ความร4วมมือของมนุษย@ในสังคมนั้น ๆ การที่บุคคลขาดความร4วมมือกันจะทําให;สังคมนั้นเกิดปXญหาได;ดังนั้นจึง
สมควรอย4 า งยิ่ ง ที่ จ ะส4 ง เสริ ม พฤติ กรรมความร4 ว มมื อให; เ ด็ ก ตั้ ง แต4 ใ นระดั บ ปฐมวั ย จากที่ ก ล4 า มาสรุ ป ได; ว4 า
พฤติกรรมความร4วมมือมีความสําคัญต4อมนุษย@ เปCนการสร;างปฏิสัมพันธ@ระหว4างบุคคล และเปCนองค@ประกอบ
สําคัญที่จะทําให;มนุษย@ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ดังนั้นควรเริ่มส4งเสริมพฤติกรรมความร4วมมือ
ตั้งแต4เด็กในระดับปฐมวัย ซึ่งเปCนวัยที่เหมาะสมกับการส4งเสริมพัฒนาการด;านความร4วมมือโดยมีเปqาหมาย
สุดท;ายเพื่อให;ตนเองเปCนสุข ผู;อื่นเปCนสุข และสังคมมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจากความหมายของความหมายที่กล4าวมาข;างต;นจึงสรุปได;ว4า ปฏิสัมพันธ@หมายถึงการแสดงออก
ทางพฤติกรรม การแสดงออกทางสังคมที่มีการรวมกลุ4มกันเพื่อร4วมกันดําเนินการใด ๆ ที่มุ4งสู4เปqาหมายร4วมกัน
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ@
ณรงค@ เส็งประชา (2554 : 62 – 63) ได;อธิบายถึงลักษณะของการปฏิสัมพันธ@ไว;ดังต4อไปนี้
1. มีการติดต4อกัน กล4าวคือ อาจมาพบกันโดยตรง หรือโดยอ;อมก็ได;
2. มีจุดมุ4งหมายในการติดต4อสื่อสารกัน
3. มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ@ต4อกัน ซึ่งส4วนมากมักจะมีการปฏิสัมพันธ@ต4อกันในลักษณะต4อเนื่อง
เปCนระยะเวลานาน
4. การมีป ฏิสัมพัน ธ@กัน นั้น จะต;องอาศัยกฎเกณฑ@ กติ กา ข;อบังคับ หรื อบรรทัดฐานอื่น ๆ เข; ามา
เกี่ยวข;อง
5. การปฏิสัมพันธ@ของมนุษย@นั้น ส4งผลให;มนุษย@และสังคมแยกออกจากกันไม4ได; ซึ่งถ;าหากปราศจาก
การสื่อสารด;วย
หลักการปฏิสัมพันธทางสังคม
จุไรรัตน@ เปรมวรเวทย@ (2556: 1-2) ได;อธิบายถึงลักษณะของหลักการปฏิสัมพันธ@ทางสังคม คือ ปXจจัย
ที่ทําให;มนุษย@อยู4ร4วมกันในสังคมได;อย4างมีความสุขเนื่องจากมนุษย@ไม4สามารถอยู4ตามลําพังในสังคมได;ตลอด
ชีวิตจึงมีความจําเปCนต;องการปXจจัยที่ทําให;มนุษย@สามารถอยู4ร4วมกันเปCนสังคม ได;แก4
1. ความต;องการทางกายภาพ
เปCนความต;องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย@อยู4แล;ว เช4น ความหิว ความกระหายความต;องการ
ทางเพศเปCนต;น ความต;องการเหล4านี้สมาชิกในสังคมจะให;การตอบสนองกันและกันเปCนประจํา
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2. ความต;องการทางจิตใจ
ความต;องการทางกายภาพนั้นมนุษย@สามารถตอบสนองได;เองโดยอาจไม4ต;องพึ่งพาสมาชิกในสังคม
เช4น เมื่อหิวก็สามารถเกินไปหาอาหารมารับประทานตามลําพังได; แต4ความต;องการทางจิตใจนั้นเปCนความ
ต;องการที่ต;องแสวงหาตลอดเวลาและต;องอยู4ในสังคมเท4านั้นจึงจะสนองตอบความต;องการนี้ได; เช4นความ
ต;องการความรัก ความอบอุ4น ความนับถือและความเอาใจใส4 เปCนต;น
3. ความต;องการที่จะสร;างปฏิสัมพันธ@กับบุคคลอื่น
ถือเปCนปXจจัยที่สําคัญในการเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมในสังคมมนุษย@ ด;วยเหตุที่ความต;องการสร;าง
ปฏิสัมพันธ@ทางสังคมจะเปCนไปได;ก็ต4อเมื่อมนุษย@เกิดการสร;างสรรค@ภาษาเพื่อใช;ในการสื่อสาร ไม4ว4าจะเปCนการ
พูด การเขียนเพื่อถ4ายทอดไปสู4สังคม
จากความหมายและความสําคัญของการปฏิสัมพันธ@ที่กล4าวมาข;างต;นจะเห็นว4า การสรางปฏิสัมพันธ
ของสมาชิกในองค@กรมีความจําเปCนอย4างยิ่งสําหรับการพัฒนางานให;เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของ
การดําเนินการต4าง ๆ เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ@ที่ดีทั้งในและนอกองค@กรจะทําให;เกิดความร4วมมือในการ
พัฒนางานที่ทุกฝuายมีส4วนร4วมอย4างแท;จริง
การดําเนินงานแบบมีสวนรวมปฏิสัมพันธพัฒนาเพื่อนรวมงาน
ปX จ จุ บั น แนวคิ ด ของการมี ส4 ว นร4 ว มได; รั บ ความนิ ย มและเปC น ที่ ย อมรั บ กั น มากขึ้ น มี ค วามสํ า คั ญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาที่จะต;องคํานึงถึงการมีส4วนร4วมด;วยเสมอ องค@กรต4างๆโดยเฉพาะในด;าน
การศึกษาในปXจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด;านโครงสร;างองค@กร กระบวนการทํางาน และแนวคิด ต;องเผชิญกับ
ความคาดหวังต4อคุณภาพบริการของผู;รับบริการมากขึ้น ในขณะที่ต;องใช;งบประมาณ เปCนค4าใช;จ4ายให;ต่ําที่สุด
จึงจําเปCนจะต;องสร;างความพึงพอใจให;กับผู;รับบริการให;สูงที่สุดเพื่อที่จะสามารถแข4งขันกับผู;อื่นได; โดยมีผู;ให;
ความหมายสําคัญกับความหมายไว;ดังนี้
วันชัย วัฒนศัพท@ (2549) การทํางานแบบมีส4วนร4วมนั้นไม4ว4าจะเปCนระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน
ระดับชุมชน ระดับองค@กร หรือระดับประเทศนั้น มีความสําคัญอย4างยิ่งในกระบวนทัศน@ปXจจุบัน เพราะจะช4วย
ให;ผู;มีส4วนร4วมเกิดความรู;สึกความเปCนเจ;าของ (Ownership) และจะทําให;ผู;มีส4วนร4วม หรือผู;ที่มีส4วนได;ส4วน
เสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได;อย4างสมัครใจ เต็มใจ
และสบายใจ
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ (2551) ได;กล4าวถึงสาระสําคัญของการมีส4วนร4วมของ บุคลากรว4าหมายถึง
การเป[ดโอกาสให;บุคลากรเข;ามามีส4วนร4วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร4วมรับผิดชอบใน
เรื่องต4างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทําให;บุคลากรเข;ามามีส4วนร4วมในการ
พัฒนาเพื่อ แก;ไขปXญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปCนอยู4 ของบุคลากรให;ดีขึ้นนั้นผู;นําจะต;องยอมรับ ในปรัชญา
การพัฒนาว4า มนุษย@ทุกคนมีความปรารถนาทีจะอยู4ร4วมกับผู;อื่นอย4างมีความสุขได;รับการปฏิบัติอย4างเปCนธรรม
เปCนที่ยอมรับของผู;อื่นและพร;อมทีจะอุทิศตน เพื่อกิจกรรมของส4วนรวมในองค@กร
เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545) กล4าวถึงการมีส4วนร4วมหมายถึง การเข;าร4วมอย4างแข็งขันของกลุ4ม
บุคคล ที่มีส4วนได;ส4วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา การมีส4วนร4วมต;องเปCนไปในรูปที่ผู;รับการพัฒนา
เข;ามามีส4วนกระทําให;เกิดการพัฒนา มิใช4เปCนผู;รับการพัฒนาตลอดไป
ประพันธ@พงศ@ ชิณพงษ@ (2551) ได;ให;ความหมายของการมีส4วนร4วมไว;ว4า การมี ส4วนร4วมเปCนผลมาจาก
การเห็นพ;องต;องกันในเรื่องของความต;องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ;องต;องกันนั้นจะมีมาก
พอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล4าวคือ ต;องเปCนการเห็นพ;องต;องกันของคนส4วนใหญ4ที่
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จะเข;าร4วม ปฏิบัติการนั้น และเหตุผลทีคนมาร4วมปฏิบัติการได;จะต;องตระหนักว4าการปฏิบัติการ ทั้งหมดโดย
กลุ4ม หรือในนามของกลุ4มหรือกระทําการผ4านองค@กร ดังนั้นองค@กรจะต;อง เปCนเสมือนตัวที่ทําให;การปฏิบัติการ
บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต;องการ
การเป[ดโอกาสให;บุคลากรเข;ามามีส4วนร4วมในทุกๆ ด;าน จึงมีความสําคัญอย4างยิ่งในการพัฒนาระบบ
คุณภาพโดยรวม เนื่องจาก การกําหนดเปqาหมายนั้น เกิดจากบุคลากรที่อยู4ใกล;ชิดกับงานการแก;ไขปXญหาและ
แนวทางในการปฏิบัติจะมีวิถีทางที่ชัดเจน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ@ต4างๆ ระหว4าง
กันผู;ปฏิบัติงานเกิดความรู;สึกเกี่ยวข;องและผูกพันกับงานหรือองค@กรในหลายๆ สถานการณ@โดยเฉพาะบุคลากร
มีความเชี่ยวชาญเปCนพิเศษในเรื่องที่จะตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจได;ดีกว4าในขณะเดียวกันทําให;เกิดการ
ยอมรับมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ทําให;ผู;ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
นอกจากนี้ การมีส4วนร4วมยังทําให;บุคลากรเกิด รู;สึกว4าตนเองมีคุณค4าและมุ4งที่จะทําให;องค@กรประสบ
ความสําเร็จ (Hetherington. 1998 : 29 - 37) โดยเฉพาะอย4างยิ่งองค@กรที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการด;วยการนําเอากระบวนการพัฒนาและ รับรองคุณภาพมาใช;นั้น การเป[ด
โอกาสให;บุคลากรเข;ามามีส4วนร4วมตั้งแต4ในระยะแรก จะทําให;บุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มี
ความพร;อมที่จะทํางานร4วมกับผู;บริหาร เกิดความ พึงพอใจในงาน ลดการขาดงาน การลาออกและการโอนย;าย
(Davis and Newstrom. 1985 : 135) อีกทั้ง การมีส4วนร4วมจะช4วยสร;างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมี
การประสานงานและการติดต4อสื่อสารระหว4างผู;บริหารและผู;ปฏิบัติงาน ทําให;แต4ละฝuายได;รับข;อมูลย;อนกลับ
ซึ่งกันและกัน ประโยชน@ของการ มีส4วนร4วม มีดังนี้
1) ทําให;บุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลงได;ง4ายขึ้น เมื่อบุคคลมีส4วนร4วม ในการตัดสินใจ ด;านการ
เปลี่ยนแปลงจะทําให;ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต4หาก การเปลี่ยนแปลงถูกมองว4าเปCนสิ่งที่บังคับโดย
บุคคลบางคนแล;ว จะทําให;มีความโน;มเอียงที่จะต4อต;านการเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันเมื่อบุคคลมีส4วนร4วมใน
การเปลี่ยนแปลงอย4างแท;จริง จะเกิดความผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงมาก เพราะมีผลได;ผลเสียกับความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงนั้น
2) ทําให;ความสัมพันธ@ระหว4างผู;บังคับบัญชาและผู;ใต;บังคับบัญชามีความราบรื่นมากขึ้นเนื่องจากการมี
ส4วนร4วมจะทําให;รู;ว4าใครมีความไม4พอใจอย4างไร ความไม4พอใจเหล4านี้สามารถยุติได;โดยการอภิปรายอย4าง
ตรงไปตรงมา ความไม4พอใจที่ไม4ได;รับการแก;ไขหรือ ซ4อนเร;นอยู4อาจจะทําให;เกิดการนัดหยุดงาน การทํางาน
ช;าๆ เกิดความสูญเสียและการขาดงานได; การมีส4วนร4วมจะช4วยให;อัตราการร;องทุกข@น;อยลงด;วย เนื่องจากโดย
ปกติการร;องทุกข@เปCนกระบวนการที่ทําให;เกิดค4าใช;จ4ายกับองค@กรส4วนใหญ4 การมีส4วนร4วมจึงช4วยประหยัดเงิน
ให;กับฝuายบริหารได;
3) ทําให;บุคลากรมีความผูกพันต4อองค@กรเพิ่มขึ้น เมื่อมีส4วนร4วมใน กระบวนการสําคัญ เช4น การ
ตัดสินใจจะทําให;เกิดความรู;สึกผูกพันต4อองค@กรมากขึ้น บุคลากรรู;สึกว4าตนเองและคําแนะนําถูกให;คุณค4าโดย
องค@กร ดังนั้น บุคลากรจึงสามารถตอบสนอง ความต;องการความเชื่อถือตนเองและความสมหวังของชีวิตได;
4) ทําให;บุคลากรไว;วางใจฝuายบริหารมากขึ้น บุคลากรที่มีส4วนร4วมจะมีความรู;สึกไว;วางใจฝuายบริหาร
มากขึ้น การมีส4วนร4วมในการตัดสินใจที่สําคัญขององค@กร จะทําให;บุคลากรรู;แรงจูงใจและความต;องการของ
ฝuายบริหาร การรับรู;สิ่งเหล4านี้จะทําให;บุคลากรไว;วางใจ ความต;องการฝuายบริหาร ความรู;สึกไว;วางใจนี้เปCน
องค@ประกอบที่จําเปCนอย4างหนึ่งของการปฏิบัติงานอย4างมีประสิทธิภาพ
5) ทําให;การบริหารงานง4ายขึ้น หากผู;ใต;บังคับบัญชารู;สึกผูกพันยอมรับการเปลี่ยนแปลงไว;วางใจฝuาย
บริหารจะทําให;การบริหารผู;ใต;บังคับบัญชามีความง4ายมากขึ้น จํานวนของผู;บริหารที่ต;องการจะมีน;อยลง
เนื่องจากการควบคุมอย4างใกล;ชิดจะลดลง ผู;ใต;บังคับบัญชาที่มีส4วนร4วมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต4อตนเอง
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จะทําให;มีความรู;สึกรับผิดชอบต4อการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น ดังนั้น จึงเต็มใจยอมรับอํานาจหน;าที่ของ
ผู;บังคับบัญชาของตนมากขึ้น
6) ทําให;การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากมีการรวมความรู; และความสามารถของ
บุคคลหลายคนเข;าด;วยกันในการแก;ปXญหาและนําไปสู4การตัดสินใจที่ดีกว4า การตัดสินใจของผู;บริหารฝuายเดียว
7) ทําให;การติดต4อสื่อสารจากเบื้องล4างสูงเบื้องบนดีขึ้น การมีส4วนร4วมบังคับให;มีการติดต4อสื่อสาร
จากเบื้องบนทําให;ผู;บริหารได;รับสิ่งย;อนกลับจากบุคลากรเปCนอย4างดี
8) ช4วยสร;างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส4วนร4วมช4วยปรับปรุงทีมงานให;ดีขึ้น ทีมงานมีความจําเปCน
ต4อการแก; ปXญหาที่ซับซ;อนที่องค@กรเผชิญอยู4 องค@กรจะขาดประสิทธิภาพหากบุคลากรมีเปqาหมายที่ขัดแย;ง
กัน การมีส4วนร4วมช4วยสร;างกลุ4มงานที่มี ประสิทธิภาพและประสานงานระหว4างกันได;
การมีส4วนร4วมส4วนใหญ4เปCนทฤษฎีทางจิตวิทยาและทางสังคมวิทยา เนื่องจากการมีส4วนร4วมเกี่ยวข;อง
โดยตรงกับบุคคลและสังคม ในด;านตัวบุคคลทฤษฎีทางจิตวิทยา ช4วยให;เข;าใจพฤติกรรมของมนุษย@ที่เกิดจาก
แนวความคิด ความปรารถนา แรงจูงใจ ความจํา และความรู;สึก โดยศึกษามนุษย@ในฐานะที่เปCนปXจเจกบุคคลที่
มีลักษณะทางจิตใจแตกต4างกันในด;านสังคม ทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะช4วยให;เข;าใจพฤติกรรมของมนุษย@ที่เกิด
จากการกระทําระหว4างกัน (Human Interaction) โดยศึกษามนุษย@ในฐานะที่เปCนสมาชิกของกลุ4มต4างๆ ใน
สังคม ทฤษฎีที่ เกี่ยวข;องกับการมีส4วนร4วม ไม4ว4าจะเปCนทฤษฎีที่ระบุถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย@ Fritz
Heider (อ;างถึงใน พนิดา วิมานรัตน. 2543 : 14) ที่ระบุสาเหตุของพฤติกรรมที่มาจากส4วนบุคคลและสาเหตุ
ที่มาจากเงื่อนไขสิ่งแวดล;อม กล4าวคือ ถ;าจะกระทําใดๆ ด;วยความต;องการ ของตนบุคคลจะกระทําได;ง4ายขึ้น
เมื่อสิ่งแวดล;อมอํานวยให;แต4จะยากขึ้นเมื่อสิ่งแวดล;อมเปCนตัวขัดขวาง บุคคลจะไม4กระทําพฤติกรรมออกมา
หากไม4มีแรงจูงใจและความสามารถในการกระทําได; จากทฤษฎีเมื่อนํามาพิจารณาการมีส4วนร4วมของบุคคล
พบว4า บุคคลจะเข;ามามีส4ว นร4วมในกิจกรรมหากมีแรงจูงใจและความสามารถที่ จะกระทําได; รวมทั้งอยู4ใน
สภาพแวดล;อมที่เอื้ออํานวย หรือแม;แต4ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (The Theory of Action) ที่ Parsons
(อ;างถึงใน เกษร วงศ@วัฒนากิจ. 2542 : 34) อธิบายการกระทําของมนุษย@ (Action of Human) ในลักษณะที่
สามารถนําไปปรับใช;ทางสังคมทั่วไป กล4าวคือ การกระทําใดๆ ขึ้นอยู4กับ บุคลิกภาพของแต4ละบุคคล
(Personality) และวัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลนั้นเปCนสมาชิกอยู4และวัฒนธรรมนี้จะเปCนตัวกําหนด
เกี่ยวกับความคิดหรือความเชื่อ (Ideas or Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) และระบบค4านิยม
ของบุคคล (System of Value Orientation) รวมทั้งทฤษฎีการติดต4อสื่อสาร (Communication Theory)
การที่บุคคลจะมีการยอมรับสิ่งใหม4ขึ้นอยู4กับ กระบวนการติดต4อสื่อสาร ซึ่งได;แก4 ช4องทางการสื่อสารและปXจจัย
ที่เกี่ยวกับลักษณะส4วนตัว ได;แก4 ปXจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส4วนตัว ได;แก4 อายุ สถานภาพทางสังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงรายได; ขนาดที่ดิน การถือครองที่ดินและความสามารถเฉพาะอย4าง ซึ่งรวมถึงระดับ
การศึกษา ช4องทางการสื่อสาร ความรู; หรือกระบวนการติดต4อสื่อสารซึ่งประกอบ ไปด;วยผู;สั่งการหรือ
แหล4งกําเนิดสาร ช4องทางการสื่อสาร และผู;รับสาร ช4องทางการสื่อสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ราแมน (Rahman. 1986 :1448 - A) วิจัยเรื่อง การมีส4วนร4วมในการตัดสินใจสั่งการของผู;บริหาร
มหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอาระเบีย ทําการศึกษาการ ตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับงาน 3 ประการ ได; แก4 การ
ตัดสินใจเมื่อผู;บังคับบัญชาเสนอให;ตัดสินใจ การตัดสินใจ เกี่ยวกับงานประจําและการตัดสินใจที่ผู;บริหารมี
ความคิด สร;างสรรค@ขึ้นมาเอง ผลการวิจัยพบว4าการมีส4วนร4วมในการตัดสินใจสั่งการของผู;บริหารเกี่ยวกับงาน
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ทั้ง 3 ประเภท แตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบว4า ผู;บริหาร ระดับสูงมีส4วนร4วมในการตัดสินใจสั่ง
การมากกว4าผู;บริหาร ระดับต่ํากว4า
จีระพงษ@ หอมสุวรรณ และคนอื่นๆ (2556: บทคัดย4อ ) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี
ส4วนร4วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว4าผู; ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว4ารูปแบบการบริหารแบบมีส4วนร4วมในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา
ที่ผู;วิจัยสร;างขึ้นมีความเหมาะสม และ สามารถนําไปใช;ได; มี 4 องค@ประกอบ ดังนี้องค@ประกอบที่ 1 หลักการ
บริหารแบบมีส4วนร4วม ได;แก4 หลักความไว;วางใจ หลักการติดต4อสื่อสาร หลักการ ทํางานเปCนทีม หลักการ
ตัดสินใจร4วมกันและหลักการ กระจายอํานาจ องค@ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารแบบมี ส4วนร4วม ได;แก4
คณะกรรมการและหน;าที่ของคณะกรรมการ องค@ประกอบที่ 3 ขอบข4ายการบริหารแบบมีส4วน ร4วม ได;แก4 งาน
บริหารทรัพยากร งานแผนงาน งานพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษา งานวิชาการ งานความร4วมมือกับสถาน
ประกอบการ และงานพัฒนาและบริการชุมชน องค@ประกอบที่ 4 กระบวนการบริหารแบบมี ส4วนร4วมได; แก4
การวางแผน การจั ด องค@ ก าร การอํ า นวยการ การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ การประเมิ น ผล และการปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาและเงื่อนไขความสําเร็จ
ในการทํางานเราไม4สามารถทํางานเพียงลําพังคนเดียวได; ต;องมีการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือ
เปCนหัวใจสําคัญของการดําเนินงาน ซึ่งการประสานงานเพื่อให;บรรลุวัตถุประสงค@ จะต;องเริ่มจากการสร;าง
สัมพันธ@ที่ดี ต;องรู;จักปรับตัวให;เข;ากับผู;อื่น จึงจะช4วยให;สามารถทํางานร4วมกับผู;อื่นได;ดี แต4ก็อาจมีบางคนที่ไม4
สามารถปรับตัวเข;ากับผู;อื่นได; ซึ่งก็ส4งผลทําให;เกิดปXญหาในการทํางานตามมา และอาจส4งผลกระทบไปถึง
คุณภาพของงานอีกด;วย ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานร4วมกับผู;อื่นนั้นเปCนสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรมี อาจจะด;วยการ
ฝ†กฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง4บวก หรือด;านอื่นๆ เพื่อให;ทํางานร4วมกับผู;อื่นได; และเมื่อ
คุณได;รับความร4วมมือจากบุคคลอื่นๆ ก็ส4งผลทําให;คุณมีความสุข สนุกกับงานที่ทํา และอาจส4งผลไปยังหน;าที่
การงานของคุณได;อีกด;วย วิธีที่จะช4วยสร;างเสริมความสัมพันธ@ที่ดีกับเพื่อนร4วมงานที่สามารถปรับใช;ได;กับทุก
คนในองค@กรและชีวิตประจําวันของทุกคนด;วย ซึ่งมีส4วนประกอบดังนี้
1.จริ ง ใจและทั ก ทายกั บ เพื่ อนร4 ว มงานบ4 อ ยๆ เวลาต; องการสร; า งความสั มพั น ธ@ กับ เพื่ อ นร4 ว มงาน
คุณควรทําตัวเปCนคนจริงใจและเป[ดเผยด;วยเพื่อเริ่มต;นการสร;างความสัมพันธ@ เมื่อคุณเปCนคนจริงใจ การพูดคุย
กับเพื่อนร4วมงานและหัวหน;างานไม4ว4าจะในแผนกหรือต4างแผนกจะทําให;คุณรู;จักพวกเขาดีขึ้น และทําให;คุณ
ทํางานร4วมกันได;อย4างดีขึ้นด;วย
2. เปCนเพื่อนร4วมงานที่ดี บางครั้งการทําตัวเป[ดเผยและจริงใจเพียงอย4างเดียวก็อาจจะยังไม4ทําให;คน
อื่นเปCนมิตรกับคุณได; เพราะคนบางคนอาจจะไม4อยากสร;างความสัมพันธ@ที่ดีกับคนอื่นๆ หรือเปCนคนที่ชอบ
ทํางานคนเดียว ถึงอย4างนั้นคุณก็ควรที่จะมีปฏิสัมพันธ@กับเพื่อนร4วมงานบ;าง เพื่อให;การทํางานราบรื่นขึ้น
3. ลองชวนเพื่อนร4วมงานทํากิจกรรมหลังเลิกงาน ถ;าคุณอยากจะมีปฏิสัมพันธ@กับเพื่อนร4วมงาน
นอกเหนือจากเวลางานบ;าง คุณอาจจะเริ่มด;วยการลองชวนพวกเขาไปทานข;าวเที่ยงนอกออฟฟ[ศด;วยกันก็ได;
และถ;าคุณไปทานข;าวด;วยกันแล;วทุกอย4างราบรื่นดี สิ่งเล็กๆ นี้ ก็จะกลายเปCนเรื่องราวดีๆ ที่ช4วยเสริมสร;าง
ความสัมพันธ@ของคุณกับเพื่อนร4วมงานอีกด;วย
4. หาความสนใจที่มีร4วมกัน สําหรับบางคนแล;วการต;องมาทําความรู;จักกับคนแปลกหน;าเปCนเรื่องที่ไม4
ง4ายนัก แต4อย4า งไรก็ตาม หากคุณลองคิดดูเพื่ อนๆ ของเราต4างก็เคยเปCนคนแปลกหน;าต4อกันมาแล;วทั้งนั้ น
ดังนั้นจึงไม4ใช4เรื่องแปลกที่จะเริ่มต;นทําความรู;จักกับเพื่อนร4วมงานเหมือนทําความรู;จักกับเพื่อนใหม4 วิธีหนึ่งที่
จะทําให;คุณรู;จักกับเพื่อนร4วมงานได;ดีขึ้นก็คือหาอะไรทําคุณมีคล;ายๆกัน เช4น อาจจะเลี้ยงสุนัขเหมือนกัน จบ
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จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ชอบดูรายการทีวีเดียวกัน หรืออาจจะมีเพื่อนคนเดียวกันก็เปCนได; สิ่งเหล4านี้มักจะ
เปCนจุดเริ่มต;นของความสัมพันธ@ที่ดี
5. อย4ากลัวที่จะทําความรู;จักกับคนที่ตําแหน4งสูงกว4าหรือน;อยกว4าคุณ เมื่อเริ่มทําความรู;จักกับเพื่อน
ร4 ว มงานที่ อ ยู4 ใ นระดั บ เดี ย วกั น ไปแล; ว คุ ณ จะทํ า ความรู; จั ก กั บ คนที่ ตํ า แหน4 ง สู ง กว4 า หรื อน; อ ยกว4 า คุ ณ ด; ว ย
ความสัมพันธ@ที่ดีระหว4างพนักงานที่ทุกคนช4วยเหลือกันและกัน จะทําประโยชน@ให;กับทั้งตัวคุณเองและกับ
องค@กร
สรุปว4า องค@กรให;ความสําคัญและเล็งเห็นประโยชน@ของการพัฒนางานโดยการบริหารแบบมีส4วนร4วม
ผ4านกระบวนการ PLC ที่เน;นการสื่อสารและการสร;างปฏิสัมพันธ@ของสมาชิกในองค@กร โดยการกําหนด
เปqาหมายในการพัฒนาร4วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ@ เสริมสร;างพลังการมีส4วนร4วม สะท;อนผลการ
ปฏิ บัติ งานทั้งในส4 วนบุคคลและผลที่ เกิ ดขึ้ นโดยรวมผ4 านกระบวนการของทีมงาน โดยมุ4 งเน;น และส4งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู;อย4างเปCนองค@รวม ดังนั้นการทํางานร4วมกับผู;อื่นให;ประสบผลสําเร็จได;นั้น คุณควรเริ่มต;น
จากการมองตัวคุณเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองให;เปCนคนที่มองโลกในแง4ดี การยิ้มแย;มแจ4มใส
อยู4เสมอ มีความจริงใจในการให;ความช4วยเหลือ การประนีประนอม การสร;างความสัมพันธ@ที่ดีกับผู;อื่น รวมทั้ง
การให;ข;อมูลที่ชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมต4าง ๆ เหล4านี้ย4อมจะทําให;คุณมีเสน4ห@และสร;างความประทับที่ดีกับบุคคล
อื่นที่คุณต;องทํางานร4วมด;วย
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