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บทคัดย�อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคCเพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการที่เอื้อตMอ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวมที่เหมาะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งไดSกําหนด
ประชากรและกลุMมตัวอยMาง คือ ผูSอํานวยการโรงเรียน รองผูSอํานวยการโรงเรียนและฝYายบริหาร
กลุMมงานวิชาการจํานวน 5 คน ครูผูSสอนจํานวน 158 คน นักเรียนและผูSปกครองโรงเรียนวัดสุทธิวราราม    
จํานวน 1,488 คน วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนศึกษาและรวบรวม
ขSอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวขSอง ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผนเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดการขั้นตอนที่ 3 การสังเกตและประเมินผลความเหมาะสมและความเป_นไปไดSของรูปแบบ
พบวMาผลที่ไดSจากการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการที่เหมาะสม อยูMในระดับมาก สรุปรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียน การสอนแบบมีสMวนรMวมไดS 9 กิจกรรม คือ 1) การไดSรับสนับสนุนจาก
ผูSบริหารในโรงเรียนเพื่อ มีการกําหนดนโยบายและมอบหมายอํานาจหนSาที่อยMางเป_นระบบ 2) การจัด
อบรมสMงเสริมความรูS ความเขSาใจในการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวมใหSกับบุคลากร
ภายในโรงเรียน (Co-op Mission) 3) การจัดโครงสรSางการดําเนินงานที่เป_นระบบและมีการจัดแบMง
หนSาที่ของแตMละฝYายที่เกี่ยวขSอง 4) การจัดทําแผนกลยุทธCหรือคูMมือการปฏิบัติงานที่เนSนการมีสMวน
รMวมอยMางเป_นระบบ 5) การสรSางการยอมรับ เห็นคุณคMาและเห็นถึงประโยชนCของการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวมระหวMางผูSสอน นักเรียน โรงเรียนและผูSปกครอง 6) การจัดประชุม
เพื่อปรึกษาหารือและใหSคําแนะนํารMวมกัน นําเสนอความคิดเห็นของแตMละฝYายที่เกี่ยวขSองในการ
ดําเนินกิจกรรมตMางๆ 7) การจัดการทรัพยากรที่จําเป_นสําหรับผูSเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 8) การสรSางเครือขMายความรMวมมือระหวMางโรงเรียน ผูSปกครองและชุมชนตลอดจน    
ทุกฝYายที่เกี่ยวขSอง 9) การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานในทุกโครงการอยMางตMอเนื่อง 
และนําผลที่ไดSมาปรับปรุงแกSไขรMวมกัน เพื่อเป_นแนวทางในการดําเนินงานในครั้งตMอไป  
คําสําคัญ : รูปแบบ การบริหารจัดการ การเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวม 
                                                           
1ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรCทกรุงเทพ 
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Abstract 
 

 The purpose of this study was to develop and evaluate the use of a participatory 
instructional administration model at the senior high school education level. Three steps of 
the study process were conducted: 1) to plan and collect basic 2) to follow-up the collection 
of data with a plan to develop a participatory instructional administration model 3) to observe 
and evaluate the possibility of implementing a participatory instructional administration model 
The results indicated that the use of a participatory instructional administration model at the 
senior high school education level was rated at a good level. Consisted of 9 activities as 
follows:1) Instructors were well supported and their responsibilities were systematically 
assigned.  2) Training on the school personnel’s cooperative mission was held. 3) The 
structure of systematic administration and the responsibilities of each section were set up. 4) 
The strategic plans and work manuals based on participation were provided. 5) The value 
and benefits of the participatory teaching-learning management among instructors, learners, 
school, and parents were recognized. 6) The meetings for consultation, suggestions, opinions, 
and support on the participatory teaching-learning management were held. 7) The essential 
resources for learners were properly allocated. 8) The network of collaboration among 
school, parents, and communities, including every party concerned was created so that 
closer relationships were formed. 9) Every project was followed-up and evaluated. The 
results would be analyzed, adjusted, and used to develop the following performance plan.   
 Keywords : Model, Management, Participatoryinstruction. 
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บทนํา 
 การบริหารเป_นสาขาวิชา ท่ีมีการจัด
ระเบียบอยMางเป_นระบบ คือมีหลักเกณฑCและทฤษฎี
ท่ีเช่ือถือไดSอันเกิดจากการคSนควSาเชิงวิทยาศาสตรC 
เพื่อนํามาใชSประโยชนCในเชิงบริหารการบริหารจึงเป_น
ศาสตรCสังคมซึ่งอยูMกลุMมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตรC แตMถSาพิจารณาการบริหารใน
ลักษณะข องก ารปฏิ บั ติ ท่ี ตS องอาศั ยความรูS 
ความสามารถ ประสบการณC และทักษะของผูSบริหาร
แตMละคน ท่ีจะทํางานใหSบรรลุเปvาหมาย ซึ่งเป_นการ
ประยุกตCเอาความรูS หลักการ และทฤษฎีไปปรับใชS
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหSเหมาะสมกับสถานการณCและ
สิ ่งแวดลSอมการบริหารก็จะมีลักษณะเป_นศิลปw
(http://www.kunkroo.com/adminl.html) การบริหาร
การศึกษา ป� 2556 
 ปyจจัยสําคัญในการบริหารท่ีสําคัญมี 4 
อยMางท่ีเรียกวMา 4 Ms ไดSแกM คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุสิ่ งของ(Materials) และการจัดการ 
(Management) ในงานวิจัยเร่ืองน้ีไดSนําทฤษฎีการ
บริหารการศึกษาเ ร่ืองการมีสMวนรMวมในการ
ตัดสินใจของฮอยและมิสเกล (Hoy, W.K.; & 
Miskel,C.G. ,2007:108-109)ซึ่งสิ่งท่ีคSนพบจากการ
วิจัย คือ 
 1. การมีโอกาสรMวมตัดสินใจทําใหSครูมี
ขวัญกําลังใจดี 
 2. การมีสM วนรM วมในการตัดสินใจมี
ความสัมพันธCโดยตรงตMอความพึงพอใจตMอวิชาชีพ 
 3. ครู อาจารยCพึงพอใจอาจารยCใหญMท่ี
สMงเสริมใหSเขาเขSารMวมตัดสินใจ 
 4. ครู อาจารยCมิไดSคาดหวังจะเขSามีสMวน
รMวมในการตัดสินใจเสียทุกเร่ืองไป แตMเขาอยากเขSา
รMวมตัดสินใจเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวขSองกับตัวเขาหรือ
ผลประโยชนCของเขาเทMาน้ัน 

 5. องคCประกอบท้ังภายในและภายนอกมี
ผลกระทบตMอระดับของการมีสMวนรMวมในการ
ตัดสินใจ 
 สําหรับการมีสMวนรMวมน้ันจําเป_นจะตSองใชS
ผูSเรียน ครู ผูSบริหาร ผูSปกครองและชุมชน เขSามามี
สMวนรMวมอยMางจริงจัง ต้ังแตMการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุง
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2542: 11)ซึ่งคุรุสภาไดSกําหนด
ระดับคุณภาพผูS บริหารการศึกษาวM าเป_ นกา ร
บริหารงานแบบผูSรMวมงานทุกคนมีสMวนรMวมมุMงเนSน
ใหSทุกคนรMวมวางแผน และปฏิบัติตามแผนไดSจริง 
สามารถบMงช้ีไดSชัดเจนวMา ผลงานสMวนใดเกิดจาก
ผูSรMวมงานคนใด ขยายผลสูMกลุMมบุคคลใกลSเคียงกับ
ผูSบริหารเปvาหมายปฏิบัติงานคํานึงถึงผลการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นกับผูS รับบริการและผูSรMวมงาน      
ซึ่งเป_นไปตามท่ีตกลงรMวมกัน (สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา,2541: 4) สอดคลSองกับการกําหนดระดับ
คุณภาพผูSบริหารของคณะกรรมการขSาราชการครู 
(ก.ค.) ซึ่งไดSกําหนดการปฏิบัติงานของผูSบริหาร
ระดับเช่ียวชาญพิเศษวMาเป_นผูSบริหารท่ีเป�ดโอกาส
ใหSผูSรMวมงานมีสMวนรMวมในการตัดสินใจ และการ
บริหารงานเป_นแบบผูSรMวมงาน ท่ีคํานึงถึงผลการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นกับผูSบริหารและผูSรMวมงานซึ่งเป_นไป
ตามท่ีตกลงรMวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
ขSาราชการครู,2542: 7-8) สอดคลSองกับแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปyจจุบันของไทย
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 
กลMาวคือ ใหSสถานศึกษารMวมกับบุคคล ครอบครัว 
องคCกร ชุมชน องคCปกครองสMวนทSองถิ่น เอกชน 
องคCกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่นๆ ในการสMงเสริมความ
เขSมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูS 
(มาตรา 29) ใหSมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบดSวย ผูSแทนผูSปกครอง ผูSแทนครู ผูSแทน
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องคCกรชุมชนผูSแทนองคCกรปกครองสMวนทSองถิ่น 
ผูSแทนศิษยCเกMาของสถานศึกษาและผูSทรงคุณวุฒิ 
(มาตรา 40) และใหSมีการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากชุมชนโดยเนSนการมีสMวนรMวมในการ
จัดการศึกษา บริจาคทรัพยCสิน และทรัพยากรอื่นๆ 
ใหSแกMสถานศึกษา มาตรา58 (2) และประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 34)(ราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 สิงหาคม 2542) ซึ่งกรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดSนํามาเป_น
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประการหน่ึง
โดยเนS นการมี สM วนรM วม และรM วมคิ ดรM วมทํ า 
(Participation& Collaboration) ซึ่งมีแนวคิดหลักวMา
การศึกษาเป_นแหลMงของสาธารณชนท่ีทุกคน ทุก
สMวนของสังคมตSองเขSามามีสMวนรMวมรับผิดชอบใน
การดําเนินการ เพื่อใหSเกิดประโยชนCสูงสุดกับ
บุคคลทุกคนและกับสังคมโดยสMวนรวม การศึกษา
จึงเป_นเร่ืองของทุกคน (All for Education)         
โดยความคิดน้ีเช่ือวMาการใหSทุกคน ทุกสMวนของ
สังคมมีสMวนรMวมคิด และรMวมทําเนSนในการจัด
การศึกษา ตลอดจนการมีสMวนรMวมในการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา จะทําใหSเกิด
ความรูSสึกเป_นเจSาของใหSการสนับสนุนและรMวม
รับผิดชอบตMอการจัดการศึกษากMอใหSเกิดความ
มุMงม่ันรMวมกันพัฒนาการศึกษาใหSมีคุณภาพ เป_นท่ี
ยอมรับของสังคมไดS (กรมสามัญศึกษา,2542: 6)
ดSวยเหตุน้ีผูSวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อ
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการท่ีเอื้อตMอการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวมท่ีเหมาะสมใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดการท่ีเอื้อตMอการจัดการเรียนการสอนแบบมี
สMวนรMวมท่ีเหมาะสมในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 2. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการ
จัดการท่ีเอื้อตMอการจัดการเรียนการสอนแบบมี
สMวนรMวมท่ีเหมาะสมในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยคร้ังน้ีไดSกําหนดประชากรและ
กลุMมตัวอยMางในการเก็บขSอมูลเป_น 3 สMวนคือ กลุMม
ผูSสอน กลุMมนักเรียน และกลุMมผูSปกครอง จาก
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งมีจํานวนประชากร
นักเรียนท้ังหมดประมาณ 1,629 คน ผูSวิจัยยอมรับ
ใ หS เ กิ ด ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ไ ดS ไ มM เ กิ น 5%          
ความเช่ือม่ัน 95% หรือมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 ดังน้ี 
 ผูSอํานวยการโรงเรียนและกลุMมผูSบริหาร 
จํานวน 5 คน 
 ครูผูSสอนทุกกลุMมสาระการเรียนรูSภายใน
โรงเรียน จํานวน 158 คน 
 นักเรียนและผูSปกครอง จากทุกแผนการ
เรียนของทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(1 ,629 คน )  จํ านวน 1 ,488 คน เนื่ องจาก          
มีผูSปกครองบางทMานไมMสามารถท่ีจะมาเขSารMวม
ประชุมไดS 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป_นการวิจัยเชิงพัฒนาอยMางมีสMวน
รMวมโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผนศึกษาและ
รวบรวมขSอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวขSองกับรูปแบบการ
บริหารจัดการท่ีเอื้อตMอการจัดการเรียนการสอน
แบบมีสMวนรMวมท่ีเหมาะสมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยใชSแบบวิเคราะหCเอกสารและการ
สังเคราะหCเนื้อหาแลSวสรุปสาระสําคัญ   
 ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผนเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารการจัดการท่ีเอื้อตMอการจัดการ
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เรียนการสอนแบบมีสMวนรMวมท่ีเหมาะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใชSแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเ รียนและผูSสอนในดSานตMางๆ ท่ี
เกี่ยวขSองตามทฤษฎี และแบบสัมภาษณCอยMางมี
โครงสรSางซึ่งวิเคราะหCขSอมูลโดยการสังเคราะหC
เนื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกตและประเมินผล
ความเหมาะสมและความเป_นไปไดSของรูปแบบการ
บริหารการจัดการท่ีเอื้อตMอการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ มี สM ว น รM ว ม ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากการจดบันทึกสัมภาษณC 
การสังเกตและการสนทนากลุMมกับผูSท่ีเกี่ยวขSอง
เพื่อนําไปปรับปรุง 

เครื่องมือการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย ประกอบดSวย 

แบบสัมภาษณCชนิดมี โครงสรSางซึ่ งเป_นคําถาม
ปลายเป�ดหรือคําถามท่ีใหSแสดงความคิดเห็น
ขSอเสนอแนะรMวมกับการสังเกตผูSวิจัยนํามาสรุป
สาระสําคัญจากเนื้อความ คํ า พูด ขSอความ 
พฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นโดยแยกขSอมูลเป_นกลุMมตาม
เนื้อหา 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูSสอน
ผูSปกครองและนักเรียน ซึ่งเป_นแบบตรวจสอบ
รายการซึ่งประเมินผลการวิเคราะหCขSอมูล โดยใชS
สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) อธิบาย
ความหมายของขSอมูล และใชSตารางแจกแจง
ความถี่ แสดงผลเป_นคM ารSอยละ (Percentage) 
คMาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสMวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

การเก็บรวบรวมขNอมูล 
 นํารูปแบบท่ีไดSไปใหSผูSเช่ียวชาญตรวจสอบ
กMอนนําไปใชSทดลองใชSปฏิบัติจริงในโรงเรียน  พบวMา 
ผูSเช่ียวชาญท้ัง 5 คนเห็นดSวยจึงนํามาสรุปรMวมกับผล
ท่ีไดSจากการสัมภาษณCและสอบถามผูSท่ีเกี่ยวขSอง 
คือ ผูSสอน นักเรียน และผูSปกครอง ในประเด็น

ความพึงพอใจตMอการจัดการเรียนการสอนแบบมี
สMวนรMวม 

การวิเคราะห=ขNอมูล 
 สํ าหรับขS อมูลเชิ งปริมาณใชS สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistic) อธิบายความหมาย
ของขSอมูลและใชSตารางแจกแจงความถี่แสดงผล
เป_นคMารSอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
และสMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
สMวนขSอมูลเชิงคุณภาพ สรุปและสังเคราะหCประเด็น
เนื้อหาท่ีสอดคลSองกันและจัดแยกตามหมวดหมูM 
 

ผลการวิจัย 
 พบวMาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตMอ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวมของ
โรงเรียนอยูMในระดับมาก คือ   
 1 .  นัก เ รียนชอบทํากิจกรรมภายใน
โรงเรียน 

2 .  นั ก เ รี ยนส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รูS ไ ป
ประยุกตCใชSในชีวิตประจําวันไดS 

3. ผูSสอนใหSคําปรึกษาและวางตัวเป_น
กันเอง มีมนุษยCสัมพันธCและอัธยาศัยท่ีดีกับผูSเรียน 

4 .  ผูS ส อนสามารถยก ตั วอยM า งและ
ขSอเสนอแนะในดSานตMางๆไดSเป_นอยMางดี 

5. ผูSสอนมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม
กับผูSเรียนผูSสอนนําเสนอเนื้อหาสาระความรูSท่ีเป_น
ประโยชนCไดSอยMางนMาสนใจ 

6. ผูSสอนสามารถใหSความรูSแกMผูSเรียนไดS
อยMางเต็มท่ีในดSานประสบการณCตรง 

7. สื่อการเ รียนการสอนและวิ ธีการ
นําเสนอสามารถทําใหSผูSเรียนเขSาใจไดSเป_นอยMางดี 

8. หนังสือในหSองสมุดมีจํานวนมากพอ 
9. เวลาเป�ด-ป�ดในการใหSบริการของ

หSองสมุดมีความเหมาะสม 
10.  ผูS สอนเนSนการทํางานกลุMมแบบ

รMวมมือ 
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11. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
หSองสมุดมีความทันสมัย 

12. สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณC
การศึกษามีความทันสมัย 

13. มีการจัดกิจกรรมแขMงขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

14. มีการบริการดSานกายภาพท่ีเหมาะสม
ตMอการจัดการเรียนการสอน 

สMวนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตMอ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีอยูMในระดับ
ปานกลาง คือ   
 1. รายวิชาท่ีสMงเสริมความคิดสรSางสรรคC
ใหSกับผูSเรียน 
 2. ผูSเรียนมีสMวนรMวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 3. ผูSสอนไมMเครMงครัดกับมาตรฐานทาง
วิชาการมากเกินไป 
 4. ผูSสอนมีการบูรณาการวิธีการสอนโดย
ไมMยึดติดกับหSองเรียน 
 5. สภาพแวดลSอมและบรรยากาศมีความ
เหมาะสมในการเรียนการสอน 
 6 .  มี การจัด โครงการสอนเส ริมแกM
นักศึกษาในดSานการเรียน 
 นักเรียนโดยสMวนมากมีความสนใจเขSารMวม
กิจกรรมของโรงเรียน ดังจะพบไดSจากการมีสMวน
รMวมในการทํากิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตMอและแนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา กิจกรรมผูSชMวยครูในการ
เป_นวิทยากรของนักเรียน โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนC โครงการ  
ทัศนศึกษาและกิจกรรม HOME ROOM ซึ่งผูSเรียน   
มีความพึงพอใจในการเขSารMวมทํากิจกรรมดังกลMาว
อยูMในระดับมากมีเพียงกิจกรรมโครงการพ่ีสอน
นSอง โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการ
มุMงสูMโอลิมป�ก กิจกรรมตลาดนัดเรียนตMอของงาน   

แนะแนว การประชุมภาคี 4 ฝYายและคณะกรรมการ
นักเรียนท่ีนักเรียนบางสMวนไมMเขSารMวมในกิจกรรม
ดังกลMาว  
 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตMอการจัดสภาพแวดลSอมของโรงเรียน
สามารถแบMงไดSเป_น 2 กลุMมใหญM คือ 
  1.สภาพแวดลSอมทางกายภาพ ไดSแกM 
สภาพแวดลSอมท่ีเป_นวัตถุ เชMน บริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ หSองเรียน หSอง
ประชุม ครุภัณฑC และวัสดุอุปกรณCตMางๆ สิ่งช้ีวัดถึง
ลักษณะสภาพแวดลSอมทางกายภาพท่ีดี ไดSแกM 
ความชุMมช่ืน การถูกสุขลักษณะ ความรMมร่ืน ความ
สวยงาม ความสะอาด ความเป_นระเบียบ ความ
สะดวก ฯลฯ พบวMา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูMใน
ระดับปานกลาง 
  2. สภาพแวดลSอมทางวิชาการ ไดSแกM การ
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ังในและนอก
หSองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสMงเสริม
สนับสนุนทางวิชาการตMางๆ ท่ีจะทําใหSนักเรียน
ไดSรับความรูS ประสบการณCใหSมากท่ีสุด ภายใตS
บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาแจMมใส นMาเรียนรูS สอนสนุก 
เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพื่อน ไมMมี
บรรยากาศแหMงความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล 
พบวMา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูMในระดับมาก  
 และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูSสอนท่ีมีตMอการจัดสภาพแวดลSอมทางการบริหาร
จัดการของโรงเรียน ไดSแกM การดําเนินการใดๆ 
ภายในโรงเรียนใหSการปฏิบัติงานสําเร็จลงดSวย
ความรMวมมือรMวมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตไดSจาก
การดําเนินงานอยMางมีระบบ ความเอื้อเฟ��อเผื่อแผM 
ชMวยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ย้ิมแยSมเป_นมิตรตMอกัน รักใครMกลมเกลียวกัน ฯลฯ 
พบวMา ผูSสอนมีความพึงพอใจอยูMในระดับมาก 
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 จากผลการวิจัยท่ีไดSสามารถสรุปรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีสMวน
รMวมไดS 9 กิจกรรมคือ 
 ดSานนโยบาย 
  1 .ผูS บ ริหารใหS การส นับสนุนกํ าหนด
นโยบายและมอบหมายอํานาจหนSาท่ีอยMางเป_น
ระบบ  
  2. การจัดโครงสรSางการดําเนินงานท่ีเป_น
ระบบและมีการจัดแบMงหนSาท่ีของแตMละฝYายท่ี
เกี่ยวขSอง 
  3. การจัดทําแผนกลยุทธCหรือคูMมือการ
ปฏิบัติงานท่ีเนSนการมีสMวนรMวมอยMางเป_นระบบ  
  4. การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและใหS
คําแนะนํา รMวมกันนําเสนอความคิดเห็นของแตMละ
ฝYายท่ีเกี่ยวขSองในการดําเนินกิจกรรมตMางๆ เพื่อ
สMงเสริมการมีสMวนรMวม 
  ดSานสนับสนุน 
  1. การจัดการทรัพยากรท่ีจําเป_นสําหรับ
ผูSเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบมีสMวนรMวม
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2. การจัดอบรมสMงเสริมความรูS ความ
เขSาใจในการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ
มีสMวนรMวมใหSกับบุคลากรภายในโรงเรียน (Co-op 
Mission)  
  3. การสรSาง เครือขMายความรM วมมือ
ระหวMางโรงเรียน ผูSปกครองและชุมชนตลอดจนทุก
ฝYายท่ีเกี่ยวขSองเพื่อสรSางความสัมพันธCท่ีดีตMอกัน
อยMางตMอเนื่อง  
  4. การสรSางการยอมรับ เห็นคุณคMาและ
เห็นถึงประโยชนCของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนแบบมีสMวนรMวมระหวMางผูSสอน นักเรียน 
โรงเรียนและผูSปกครอง 
  5. การติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานในทุกโครงการอยMางตMอเนื่อง และนําผล

ท่ีไดSมาปรับปรุงแกSไขรMวมกัน เพื่อเป_นแนวทางใน
การดําเนินงานในคร้ังตMอไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
สรุปความคิดเห็นในบทบาทของผูSบริหาร

ศึกษาท่ีมีตMอการบริหารจัดการงานในแตMละดSาน 
พบวMา ในการรับผิดชอบงานทางดSานวิชาการ เร่ือง
วางแผนดS านงบประมาณ คM า ใชS จM ายในการ
บริหารงานวิชาการประจําป�จัด ทําแผนงาน
โครงการทางวิชาการ   และการจัดบุคลากร
ประสานงานกับแหลMงวิชาการนอกโรงเ รียน     
กลุMมตัวอยMางเห็นดSวย สMวนบทบาทของผูSบริหาร
ศึกษาในการรับผิดชอบงานทางดSานวิชาการในการ
จัดทําแผนการเรียน  เร่ืองจัดแผนการเรียนใหSตรง
จุดมุMงหมาย หลักการและโครงสรSางของหลักสูตร 
โดยคํานึงถึงความพรSอมดSานอาคารสถานท่ี 
บุคลากร วัสดุอุปกรณCและความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลSอมสอดคลSองกับความตSองการของ
ชุมชนและทรัพยากรทSองถิ่น โดยประสานแผนการ
เ รี ย น กั บ ส ถ า บั น อื่ น ๆ  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ตM อ ห รื อ          
การประกอบอาชีพและควรประเมินผลการ
ปรับปรุงการจัดการเรียน ติดตามผลทุกระยะ    
ซึ่งกลุMมตัวอยMางเห็นดSวย 
 บทบาทของผูSบริหารการศึกษาในการ
รับผิดชอบงานทางดSานวิชาการ ซึ่งกลุMมตัวอยMาง
เห็นดSวยคือ ดSานการจัดตารางการเรียนการสอน  
มีเพียงเร่ืองเดียวคือการจัดสอนซMอมเสริมท่ีกลุMม
ตัวอยMางท้ัง 4 กลุMมเห็นดSวยท้ังหมด 
 ดSานการจัดครูเขSาสอน  เร่ืองของการจัด
ครูผูSสอนใหSตรงตามวุฒิการศึกษา การจัดเฉลี่ยครู
ใหSเพียงพอในแตMละหมวดรายวิชาและควรจัดครู
หรือสื่อการสอนแทนในกรณีท่ีไปราชการ   

ดSานการพัฒนาการเรียนการสอนเร่ือง
การสMงเสริมใหSครูนําวิธีการสอนแบบตMางๆ มาใชSใหS
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาพรSอมท้ังใหSครู รูSจักนํา
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นวัตกรรมทางการศึกษามาใชS และเนSนใหSครู
จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรSางคุณธรรมและ
จริยธรรม ควรจัดใหSมีการบริการแนะแนวเรียนตMอ
และแนะแนวอาชีพ  จัดกิจกรรมท่ีเนSนการสMงเสริม
ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ค ว ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล             
การพัฒนาการเรียนการสอนอยMางตMอเนื่อง   
 ดSานการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการ
จัดหาทรัพยากร แหลMงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระและควรมีการจัดทํา
แผนการอุปกรณCภายในโรงเรียน และการใชS
ทรัพยากรรMวมกับสถานศึกษาอื่น   
 ดSานการพัฒนาครูทางวิชาการ พบวMา  
เห็นดSวยท้ังหมดทุกเร่ือง จัดใหSมีการนิเทศภายใน
และจัดหาเอกสารตMางๆ ทางวิชาการ จัดฝ�กอบรม
ครูจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สMงเสริมใหS
ครูจัดทําเอกสารทางวิชาการและการคSนควSาวิจัย  
และสMงเสริมใหSครูไดSศึกษาตMอหรือศึกษาดูงานตาม
สถานท่ีตMางๆ 
 ดSานการจัดกิจกรรมนักเรียน พบวMาเห็น
ดSวยท้ังหมดทุกเ ร่ือง จัดกิจกรรมนักเรียนใหS
เหมาะสมกับวัย โดยใหSตรงกับความสนใจและ
นโยบายของกระทรวง และการจัดกิจกรรมเพื่อใหS
นักเรียนสามารถรMวมงานกับชุมชนไดS 

ดSานการวัดและประเมินผลการเรียน  
เร่ืองการช้ีแจงแนวปฏิบัติ ปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนใหSทราบท่ัวกัน  
ดําเนินการวิเคราะหCขSอสอบ จัดทําธนาคารขSอสอบ  
จัดใหSมีเอกสารหรือแบบฟอรCมเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียน พรSอมท้ังใหSมีเจSาหนSาท่ีดูแล
และจัดเก็บอยMางเป_นระบบเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใชS จัดใหSมีการรายงานผลการเรียนตาม
ระเบียบการวัดผลใหSถูกตSองเป_นปyจจุบัน มีการ
ควบคุมและตรวจสอบใหSการวัดผลและประเมินผล
การเรียนเป_นไปตามระเบียบโดยเครMงครัด 

ดSานงานทะเบียนนักเรียน กลุMมตัวอยMาง
เห็นควรวMามีเพียงผูSบริหารเทMาน้ันท่ีเห็นวMาควรจะ
รับผิดชอบในหนSาท่ีทุกสMวนของโรงเรียนและใน 
ดSานการประเมินผลงานวิชาการ พบวMาควรจัดใหSมี
การประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ ควรมีการ
ตรวจสอบหลักฐานการดําเนินงานทางวิชาการและ
การวิเคราะหCการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 จากการสัมภาษณCผูSสอนในเร่ืองการเป�ด
โอกาสใหSผูSปกครองมีสMวนรMวมในการทํากิจกรรม
ตMางๆ พบวMาสอดคลSองกับรุMง แกSวแดง (2542: 
277-278)กลMาวถึงแนวคิดการมีสMวนรMวมของ
ผูSปกครอง ชุมชนและนักวิชาการในหนังสือปฏิวัติ
การศึกษาไทยวMา การจัดการศึกษาเป_นสิทธิและ
หนSาท่ีของผูSปกครองจึงตSองกระจายความรับชอบไปใหS
ผูSปกครองตSองสMงเสริมใหSมีสมาคมผูSปกครอง 
(Parentteachers Association)หรือ PTA ในทุก
สถานศึกษาเพื่อใหSมีบทบาทความรMวมมือ ดSาน
วิชาการกิจการนักเรียน สามารถแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมผูSปกครอง และผMานผูSแทนท่ีอยูMใน
คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งเป_นวิธีท่ีใหSผูSปกครองและ
ชุมชนมีสMวนรMวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มากขึ้น 
 รูปแบบ 9 ขั้นตอนท่ีผูSวิจัยสรุปไดSมาจาก
การนําแนวคิดทฤษฎีการบริหารการจัดการเรียน
การสอนแบบมีสMวนรMวม ท่ีเรียกวMา POSDCOORB 
เทคนิคการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบดSวย 7 
ขั้นตอนท่ีเนSนการทํางานรMวมกันเพื่อใหSบรรลุตาม
วัตถุประสงคCท่ีวางไวSและเนSนการใชSประโยชนCจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูMใหSมากท่ีสุดโดยกMอใหSเกิดความ
รMวมมือกันระหวMางบุคคล ไดSแกM ครู นักเรียน และ
ผูSปกครอง เนSนการมีสM วนรM วมของประชาชน 
(People’s Participation) ซึ่งเป_นบทบาทสําคัญใน
การพัฒนา ต้ังแตMแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหMงชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีมุMงเนSนคนเป_นสําคัญมากกวMา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดSพยายามเปลี่ยนแปลง
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แนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลMาง (Top-
Down) มาเป_นจากระดับลMางขึ้นบน (Bottom-Up) 
แนวทางดังกลMาวสอดรับกับแนวคิดของ โอคเลยC 
(Oakley, 1984) กลMาววMา แนวทางจากระดับลMางขึ้นบน
น้ี เกี่ยวขSองอยMางย่ิงกับแนวคิดการมีสMวนรMวมของ
ป ร ะ ช า ช น  ซึ่ ง เ ป_ น สิ่ ง ท่ี ข า ด ห า ย  (Missing 
Ingredient) การท่ีจะบริหารจัดการเรียนการสอนใหS     
ทุกฝYายมีสMวนรMวม ควรเนSนการทํางานเป_นระบบทีม 
มีการทํางานเป_นกลุM มท่ีมี การเนSนพฤติกรรม
กระบวนการกลุMม มีการชMวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เนSนการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคC ท่ีรMวมกัน
กําหนดเปvาหมายท่ีชัดเจน เนSนคุณภาพนักเรียน 
การเขSามามีสMวนรMวมของประชาชนในชุมชน เพื่อ
การกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมห น่ึง ใหS เกิด
ประโยชนCตMอชุมชนน้ัน มีนักวิชาการไดSเสนอแนวคิด
ถึงขั้นตอนการมีสMวนรMวมของชุมชน ดังน้ี ฟอรCนา
รอฟ (Fornaroff, 1980) ไดSเสนอไวSสอดคลSองกับ
ของ อภิญญา กังสนารักษC (2544: 14-15)คือ 
 1. การมีสMวนรMวมในขั้นตอนการวางแผน 
กํ าหนด วัตถุ ประสงคC วิ ธี กา ร  แนวทางการ
ดําเนินงานรวมถึงทรัพยากรท่ีจะใชSในโครงการ 
 2. การมีสMวนรMวมในขั้นตอนการดําเนิน
โครงการท่ีทําประโยชนCใหSแกMสMวนรวมโดยรMวมกัน
ชMวยเหลือดSานทุนทรัพยC วัสดุอุปกรณC และแรงงาน 
 3. มีสMวนรMวมในการประเมินผลโครงการ 
เ พื่ อ ใ หS รูS วM า ผ ล จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคC ท่ีกํ าหนดหรือไมM  โดยสามารถ
กํ าหนดการประ เมิ นผล เป_ น ระยะตM อ เนื่ อ ง
ประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ไดSแตM
ตMางกันในเร่ืองของการใชSบริการจากโครงการและ
ควรมีสMวนรMวมในการไดSรับผลประโยชนCรMวมกันทุก
ฝYายสM วนวิ ธีการของ อคิน รพีพัฒนCและคณะ 
(2539:49) ไดSกําหนดไวS 5 ขั้นตอนแตMจะเนSนในการ

แกSปyญหาท่ีเกิดขึ้นและเนSนการมีบทบาทของ
ผูSบริหารท่ีจะสรSางความรMวมมือ ทําใหSผูSเกี่ยวขSอง
เขSามามีสMวนรMวมไดSในทุกขั้นตอน สMวนในการ
พัฒนารูปแบบพบวMาการวิเคราะหCในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวขSอง การออกแบบพัฒนาเพื่อนําไปทดลองใชS
และประเมินผลสอดคลSองกับแนวคิดนําไปทดลอง
ใชS การประเมินผลซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของอัมพร 
เรืองศรี และจันทรCชลี มาพุทธ. (2544: 98) พบวMา 
รูปแบบประกอบดSวยการสรSางความตระหนัก การ
จั ดกิ จกรรมสM ง เส ริมคุณลักษณะ การนําไป
ประยุกตCใชSและการประเมินผล 
 

ขNอเสนอแนะการวิจัย 
 ขNอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ควรมีการนํารูปแบบการบริหารการ
จัดการ เ รียนการสอนแบบมีสM วนรM วมระ ดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดSไปทดลองใชSกับกลุMม
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตSน 
 2.  นําผลท่ี ไดSมา เปรียบเทียบกับ รูป
แบบเดิมเพื่ อ พัฒนาตMอยอดใหS เป_น รูปแบบท่ี
สามารถนําไปใชSไดSอยMางหลากหลาย เชMน ในระดับ
โรงเรียนช้ันประถมศึกษา 

 ขNอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1.ควรจัดใหSสมาคมครูและผูSปกครอง  
สมาคมศิษยCเกMามีบทบาทในการสรSางเครือขMาย 
 2.สMงเสริมสนับสนุนทางดSานการศึกษา
และเนSนกิจกรรมท่ีสอดคลSองกับความตSองการของ
ผูSเรียนเป_นสําคัญ โดยใหSทุกฝYายมีสMวนรMวมในการ
จัดโครงการตMางๆ และควรปฏิบัติใหSเป_นประจํา
ตMอเนื่องกันทุกป� 
 3. ควรจะศึกษางานวิจัยเพ่ิมเติมใน
ประเด็นท่ีเนSนการมีสMวนรMวมในการสรSางรูปแบบ
เ พื่ อ พั ฒ น า ท า ง ดS า น ก า ร คิ ด ใ หS กั บ ผูS เ รี ย น

 
 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 
      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

 

144 

 

กําหนด
นโยบาย

ใหSความรูS

จัด
โครงสรSาง

ทําแผนกล
ยุทธC

การ
ยอมรับ

จัดประชุม

จัด
ทรัพยากร

สรSาง
เครือขMาย

ประเมินผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ขั้นตอนในการพัฒนาและประเมินรูปแบบ 
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