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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ทีพ่งึประสงค ์และแนวทางในการบรหิารแบบมส่ีวนรว่มสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ 3) พัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ระยะที่ 2 
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จำานวน 354 คน และระยะที่ 3 วิเคราะห์ PNI

Modified
 ศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธี

ปฏบิตัทิีด่เียีย่ม รา่งแนวทางการมสีว่นรว่มในการบรหิารสำาหรบัสถานศกึษา และประเมนิแนวทางโดยผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมิน แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด โดยรวมมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด

2. สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการบริหารสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทกุดา้น สภาพทีพ่งึประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุและเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั
มากที่สุดทุกด้าน 

3. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
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Abstract

This research aims to: 1) study the components and indicators of participatory 
management for educational institutions; Under the Office of the Secondary Education  
Region 25, 2) Adverse conditions And participatory management approaches for educational 
institutions. Under the Office of the Secondary Education Service Area 25 and 3) Develop 
a participatory management approach for educational institutions. Under the Office of the 
Secondary Education Service Area 25, the research was divided into 3 phases: Phase  
1: Study of components and indicators of administrative participation for educational  
institutions. Under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Service  
Area 25, 7 informants were used. Phase 2 Study of Current Condition And desirable  
condition. Participation in administration for educational institutions. Under the jurisdiction  
of the Office of the Secondary Education Service Area 25, the sample consisted of the 
school administrators. 354 teachers and school board members were sampled by multiple  
random sampling. Steps based on the number of tables compared to Craig and Morgan.  
The tools used in the research were questionnaires. Phase 3 Research Results,  
Participatory Management Approaches for Educational Institutions It will be used as  
a management approach for educational institutions. Under the jurisdiction of the Office of 
the Secondary Education Service Area 25, 7 respondents were selected. The instruments 
used in this research were interviews, statistics, percentage, mean and standard deviation.

The research found that

1. Participatory Management Elements and Indicators for Schools, Under the Office 
of the Secondary Education Service Area 25. Composed of 4 elements 16 metrics. Overall, 
it is very appropriate and at the highest level.

2. Current status, participation in administration for educational institutions, Under the 
Office of the Secondary Education Service Area 25. The overall level is very high And when 
considering each side, it was found at every level. Desirable overall condition is at the highest 
level And when considering each aspect is found to be at the highest level in all aspects.

3. Participatory Management Approaches for Schools, Under the Office of the  
Secondary Education Service Area 25. It was found to be most appropriate And there is a 
high possibility.

Keywords: Management, participation, The Secondary Educational Service Area Office 25
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บทนำา

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วง
ปัจจุบันน้ีมุ่งเน้นที่จะให้องค์กรของสังคมทุกส่วน
เขา้มามบีทบาทในการจดัการศกึษา และใหม้กีารก
ระจายอำานาจการจัดการศึกษามาท่ีเขตพื้นท่ีการ
ศกึษาและสถานศกึษามอีำานาจอสิระในการตัดสิน
ใจเกีย่วกบัการ จัดการศกึษาของตนเองมากขึน้โดย
เฉพาะสถานศึกษามีอำานาจและความรับผิดชอบ
คอ่นขา้งเบด็เสรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based 
Management: SBM) ดว้ยความเชือ่ทีว่า่การตดัสนิ
ใจทีด่ทีีส่ดุเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
นา่จะเกดิจากการตดัสนิใจของคณะบุคคลผู้มสีว่นได้
สว่นเสียท่ีอยูใ่กล้ชิด และมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน
มากทีส่ดุและทีส่ำาคญักระบวนการบรหิารจดัการจะ
ต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาหรือ
คณุภาพนกัเรยีนจะเกดิขึน้ทีโ่รงเรยีนเปน็หลกั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 39 ได้กำาหนดให้มีการกระจายอำา
นาจการบริหารและการจดัการศกึษาทัง้ 4 ดา้น คอื 
ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบรหิารงานบคุคล 
และดา้นบรหิารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาโดยตรง โดยหวังว่าเมื่อมีการกระจายอำานา
จออกจากกระทรวงไปแล้ว ขั้นตอนการบริหารจะ
นอ้ยลงเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ แตล่ะเรือ่งจะสัน้ลง 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาจะพึง่
ตนเองมากขึ้น ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะ
สงูขึน้สอดคลอ้งกบัมาตรา 29 ใหส้ถานศกึษารว่ม
กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ

วิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธี
การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน การมีส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ จะสามารถนำาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้สูงขึ้น ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะที่
เปน็หนว่ยปฏบิตัทิีส่ำาคญัทีส่ดุ จะตอ้งแสดงบทบาท
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่เน้นการ บริหารจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนทกฝ่ายได้แสดงความ
คิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อยา่งแทจ้รงิ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546 ก: 14)

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็น
นวัตกรรมทางการบริหารที่ให้ความสำาคัญกับ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่ง
มีความสำาคัญต่อกระบวนการกำาหนด และนำา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล
นโยบาย เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรง กนัในแนวทาง
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ
แผน่ดนิเปน็เรือ่งจำาเปน็และหลกีเลีย่งไมไ่ดใ้นบรบิท
ของการบรหิารราชการยุคใหม ่ด้วยเหตผุลประการ
แรก คอื การบรหิารราชการยคุใหมอ่ยูภ่ายใต้กระแส
ประชาธปิไตยแบบมีส่วนรว่ม ซึง่ให้ความสำาคญั กบั
การใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มทางการเมอืงและ
การบริหารโดยตรง ประการที่สอง การเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ
ได้มีการกำาหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสูด
ของประเทศ และประการสูดท้าย มาจากพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ประยูร อัครบวร. 
2552: 41)

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เป็นผลจาก
ววิฒันาการของการบรหิารในอดตี ซึง่ในชว่งนัน้เปน็
แนวความคดิท่ีอยูใ่นวงจำากัด แต่ในปัจจบุนัแนวคดิ
ได้ขยายกว้างออกไป กล่าวคือในอดีตนั้นคนทั่วไป
คิดว่าการจัดกรศึกษาเป็นเรื่องของทางราชการ 
เป็นเรื่องของสถานศึกษาหรือครูจะปฏิบัติอย่างไร
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กับนักเรียนก็สุดแท้แต่ เพราะผู้ปกครองได้ฝาก
ลูกหลานและอนาคตไว้กับสถานศึกษาแล้ว แต่ใน
ปจัจบุนัสภาพแวดลอ้มได้แปรเปลีย่นเจรญิก้าวหนา้ 
ดังน้ันสถานศึกษาจะอยู่โดดเดี่ยวเหมือนเมื่อก่อน
คงไม่ได้ เพราะสังคมนั้นประกอบด้วยระบบต่างๆ 
ที่จะต้องพ่ึงพากัน และการศึกษาในวันน้ีถือเป็น
เรื่องของทุกคน (Education for all) มิใช่เป็นเรื่อง
แต่ของทางราชการเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว (เมตต์ 
เมตต์การุณจิต. 2553: 35)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สนใจการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อำานวยการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
จึงได้ศึกษาการมีส่วนร่วมดังนี้

การมส่ีวนรว่มของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาทีด่ตีระหนกัถงึความสำาคญัของการศกึษาเขา้ใจ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างถ่องแท้และนำาไป
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัแบบตอ่เน่ือง จะช่วยให้การพัฒนา
สถานศึกษาประสบผลสำาเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ผู้
บรหิารสถานศกึษาในยคุปฏริปูการศกึษาตอ้งปรบั
เปลีย่นบทบาทจากการส่ังการมาเปน็ผูร้ว่ม คือ รว่ม
วางแผนและร่วมปฏบิตั ิ(กรมวชิาการ. 2543: 15)

การมีส่วนร่วมของครู ครูผู้สอนมีบทบาท
โดยตรงในการร่วมพัฒนาสถานศึกษา ครูไม่เพียง
แต่จะมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้เท่านั้น 
แตค่รยูงัตอ้งมบีทบาทในการพฒันาหลกัสตูรสถาน
ศึกษาดังต่อไปนี้ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนเข้าใจกระจ่าง ศึกษาหลักการ วิธีการ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ร่วมวางแผน 
และร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ตรวจ
สอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของสาระที่จัด
ทำาขึ้นตามสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน กับมาตรฐานการเรียน
รู้กลุ่มวิชาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วางแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
ขอบข่ายเนื้อหาสาระ มาตรฐาน สัดส่วนของเวลา 
และหน่วยการเรียนรู้ นำาหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิด
ผลในห้องเรียน โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการ
เรยีนรูแ้ละเหมาะสมกบัผูเ้รยีนวางแผนและประเมนิ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ข้อมูลที่แสดงความ
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ประเมินผลการเรียน
รูข้องผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ตล่ะชว่งนัน้ 
และนำาผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนตอ่ไป ร่วม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรกับสถานศึกษา (กรม
วิชาการ 2543: 16)

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขนัพืน้ฐาน ตามกฎกระทรวงกำาหนดจำานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ
การดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 
กำาหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนพ้องถ่ิน 
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระกิกบุสงฆ์หรือผู้แทน
องคก์รศาสนา และผูท้รงคณุวฒุ ิรวมจำานวน 9-15 
คน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร ซ่ึงอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำาหนดไว้ตามความในมาตรา 
5 และ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติการศึกษา แห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กับมาตรา 8 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 (ราชกิจจานุเบกษา. 2546: 13-15) รวม
ท้ังอำานาจหน้าท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดข้ึน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความสำาคัญมาก 
เพราะบคุคลดงักลา่วมบีทบาทหนา้ทีใ่นการกำากบั
การดำาเนินกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย สง่เสรมิและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน
กจิการตา่งๆ ประการสำาคญัเป็นตวัแทนของชมุชน
ในท้องถิ่นที่สามารถรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2548: 10-13)
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จากการศึกษางานวิจัยการมีส่วนร่วมใน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ในส่วนร่วมใน
การบริหารน้อยทีสุ่ด คอื โรงเรยีนมกีารประชมุคณะ
กรรมการโรงเรียนและครูอย่างสม่ำาเสมอและนำา
มติที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารควรให้คณะ
กรรมการโรงเรยีน และคร ูไดม้สีว่นรว่มในการแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผน
การดำาเนินการกำาหนดเป้าหมาย และมีส่วนร่วม
ในการทำางาน เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคจากการ
ทำางาน ก็จะช่วยกันในการคิดการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการทำางานโดยความพร้อมเพรียงกัน 
จากปัญหาเก่ียวกับการดำาเนินงานดังที่กล่าวมาน้ี 
นับเป็นประเด็นที่สำาคัญอย่างย่ิงในกระบวนการ
ดำาเนินงานการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 25 ทำาให้เข้าใจได้วา่บทบาทของ
บคุลากรแตล่ะสว่นงานทีจ่ะมสีว่นรว่มตอ่การดำาเนนิ
งานด้านการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สุรพล 
ชัยดวงศร. 2554: 68)

เมื่อการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม มีความสำาคัญที่จะนำาพาสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ฐานะองคก์รแห่งหนึง่ไปถงึเปา้หมายและความสำาเรจ็
ได ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึสภาพปญัหา
และแนวทางการบรหิารแบบมสีว่นรว่มในการบรหิาร
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อนำาแนวทางที่ได้
จากการศกึษาครัง้นีไ้ปพฒันาการบรหิารแบบมสีว่น
รว่มใหด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้ชว่ยใหบ้คุลากรไดต้ระหนกัถงึ
บทบาทหนา้ที ่ปญัหา และอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ ตลอด
จนแสวงหาแนวทางแกไ้ขในการเพิม่การมสีว่นรว่ม
ในการบรหิารสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 มีแนวทาง
ที่จะพัฒนาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดใน
การบรหิารแบบมสีว่นรว่มสำาหรบัสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และแนวทางในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จำานวน 4,091 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จำานวน 354 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เทยีบจำานวน ประชากรทัง้หมดกบัตารางสำาเรจ็รปู
ของ Krejcie and Morgan โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random 
Sampling)

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และให้คำาแนะนำาปรับปรุงแก้ไข 
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ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ให้ข้อมูลใน
การศกึษาสถานศกึษาทีม่วิีธปีฏบัิติทีด่เียีย่ม (Best 
Practice) จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา

2.4 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำา
เพือ่ความสมบรูณข์องแนวทางและทำาหนา้ทีป่ระเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตวัชีว้ดั แบ่งเปน็ 2 ตอน คอื ตอนที ่1 
เปน็แบบสอบถามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
และตวัชีว้ดั สำาหรบัสถานศกึษา เปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อ
ใหผู้ท้รงคณุวฒุเิขยีนขอ้เสนอแนะและประเดน็การ
ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวชี้วัด 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ข้อมูลขนาดโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติ
งาน ตอนที ่2 ขอ้คำาถามแบบสอบถามสภาพปจัจบุนั
และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารแบบมส่ีวน
รว่ม สำาหรบัสถานศึกษา มีลกัษณะเปน็มาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert เพื่อ
สอบถามระดับการดำาเนินงานของสถานศึกษา 
ไดแ้ก ่มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุ 

3. แบบสัมภาษณ์ ในศึกษาสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จำานวน 3 โรงเรียน เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

4. แบบประเมินเพื่อประเมินแนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้
ประเมินพิจารณาความคิดเห็นต่อแนวทางในด้าน
ความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และประเมินความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 
1 มาสร้างแบบสอบถามเพ่ือถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารแบบมสีว่น
รว่ม เกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร คร ู
และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 
354 คน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและ
จดัลำาดบัความตอ้งการ ศกึษา Best Practice จาก
หนว่ยงานทีม่วีธิทีีด่ใีนการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 2 
แห่ง แล้วร่างแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการบรหิารแบบมสีว่น
ร่วม สำาหรับสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยวิเคราะห์หาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Need Assessment) โดยนำาข้อมูลผลการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะ
ที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index: PNI

Modified
) เพื่อจัดลำาดับความ

ต้องการจำาเป็น

4. การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติ
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากสถานศึกษาที่มี
วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแนวทาง
การบรหิารแบบมสีว่นร่วม สำาหรับสถานศกึษา สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
โดยวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการบรหิารแบบ
มีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ประกอบดว้ย 
4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด และผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.77) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ดา้น โดยเรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 3 ลำาดบั
แรก คือ ด้านการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม 
( =4.82) ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบ
มีส่วนร่วม ( =4.79) และด้านการบริหารงานงบ
ประมาณแบบมีส่วนร่วม ( =4.75) ) 

2. สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( =3.70) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง โดยเรยีง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก คือ ด้าน
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ( =3.87) 
ด้านการบริหารงานบริหารท่ัวไปแบบมีส่วนร่วม  
( =3.76) และด้านการบริหารงานบุคคลแบบมี
ส่วนร่วม ( =3.70)

สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.63) และเมือ่พจิารณาเปน็
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก คือ 
ด้านการบริหารงานบริหารทัว่ไปแบบมส่ีวนร่วม (
=4.67) ดา้นการการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่น
รว่ม ( =4.66) และดา้นการบรหิารงานบคุคลแบบ
มีส่วนร่วม ( =4.62) 

3. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สรุปได้ดังนี้

3.1 การมสีว่นรว่มการวางแผน มแีนวทาง
พัฒนาดังนี้

 3.1.1 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลกิจกรรม

 3.1.2 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีการร่วมวางแผนและแบ่งงาน

3.2 การมีส่วนร่วมการดำาเนินงาน  
มีแนวทางพัฒนาดังนี้

 3.2.1 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 3.2.2 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศกึษารว่มกจิกรรมดว้ยความเตม็ใจ เตม็กำาลงั
ความรู้ความสามารถของตนเอง

 3.2.3 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมดำาเนินงานตามโครงการและ 
แผนงาน

 3.2.4 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษารู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรม

3.3 การมีสว่นรว่มในการรกัษาผลประโยชน์ 
มีแนวทางพัฒนาดังนี้

 3.3.1 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมการให้ความเห็นชอบ
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 3.3.2 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3.4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมินผล มีแนวทางพัฒนาดังนี้

 3.4.1 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศกึษารว่มในการตรวจสอบถงึปญัหาอปุสรรค

และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหางาน

 3.4.2 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์ผลของ
การดำาเนินงานรวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อ
บกพร่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพ

   3.4.2 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารวมในการวัดผลและวิเคราะห
ผลของการดําเนินงานรวมทั้งเปนการคนหาขอดีและขอบกพรอง เพ่ือหาแนวทางแกไขการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมในการ

ตัดสินใจ 

รวมดวย

ความเต็มใจ 

เต็มความรู

ความ 

สามารถ 

 

รวม

ดําเนิน 

งานตาม

โครงการ
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แผนงาน 
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การเปน

เจาของ

กิจกรรมที่

ดี 

รวมให

ความ

เห็นชอบ 

พึงพอใจใน

การปฏิบัติ 
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ถึงปญหา

อุปสรรค
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ทางแกไข
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วัดผลและ

วิเคราะหผล

ของการ

ดําเนินงาน

รวมทั้งเปน

การคนนหา

ขอดีและ

ขอบกพรอง 

เพื่อหา
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แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม 

1) ดานการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม   2) ดานการบริหารงานงบประมาณแบบมีสวนรวม 

 3) ดานการบริหารงานบุคคลแบบมีสวนรวม     4) ดานการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบมีสวนรวม 

การมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและ

ประเมินผล 
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อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
สามารถนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหาร
แบบมสีว่นรว่มสำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มี
การศกึษาการบรหิารแบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา 
โดยการศึกษาแนวคิด เอกสาร ตำารา ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นการ
บรหิารแบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา ซึง่สอดคลอ้ง
กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำานาจ
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากท่ีสุด 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำาเนินการได้
โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 33) และสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ถือ
เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการ และสง่
เสรมิให้ทกุภาคส่วนมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า 
และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ดา้นประสทิธภิาพ (แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ. 2559: ก)

2. สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( =3.70) ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะกระทรวง
ศึกษาธิการได้มีการกำาหนดนโยบายและแผนการ
บรหิารแบบมีสว่นรว่มในสถานศกึษาในระดบัหนึง่ 
มกีารกำาหนดกลยุทธและแผนปฏิบตักิารตา่งๆ ซึง่
ตอ้งมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาน
ศึกษา และนอกจากนี้สถานศึกษาหลายแห่งมี
ประสบการณ์ในการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับการวิจัยของสุจิตรา เชื้อชัย (2557: 
91-93) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5 ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมคิดและวางแผน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 4) ด้านการมีส่วนร่วมประเมิน
ผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับประวุฒิ ประภาสโนบล (2554: 143) ได้วิจัย
เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
มีส่วนร่วมการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจยั
พบวา่ ปญัหาการมสีว่นรว่มการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาของครู สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) ทั้งนี้อาจ
เปน็เพราะโรงเรยีนในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 25 ไดต้ระหนกัถงึการบรหิารแบบ
มีส่วนร่วมที่จะส่งผลต่อการบริหารงานของสถาน
ศกึษาในสงักดั ซึง่ถอืไดว้า่เปน็สว่นทีจ่ะชว่ยใหก้าร
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บริหารงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของวนัชยั 
ภิบาล (2558: 144-145) ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
26 ผลการศึกษา พบว่า จากแนวทางพัฒนาการมี
สว่นรว่มตามบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศึกษาสังกดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 26 ท้ัง 12 หนา้ท่ี 
สิง่ทีต่อ้งการมสีว่นรว่มตามบทบาทหนา้ทีข่องคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานมากทีส่ดุใน แตล่ะ
ด้าน อันดับแรกได้แก่ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
และใหค้ำาปรกึษาในการออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั แระ
กาศ แนวปฏิบัติ ในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถานศกึษา อนัดบัตอ่มา ตอ้งการรับทราบ ใหค้วาม
เหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุพฒันาคณุภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชมุชน และสอดคลอ้งกบัการ
วจิยัของพิทกัษ์ ดวงอาสงค ์(2558: 210) วจิยัเรือ่ง 
สภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาการมี
สว่นรว่มในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ควรนำาแนวทาง
การพฒันาการมสีว่นรว่มมาปรบัปรงุการมสีว่นรว่ม
ในการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อ
เนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้อำานวยการสถาน
ศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการวางแผนดำาเนนิการตามแนวทางพฒันาการมี
สว่นรว่มในการประกนัคณุภาพภายใน และควรให้
ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมดำาเนินงาน
ตามแนวทางการมสีว่นรว่มในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา

3. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สรุปได้ดังนี้

ดา้นการมสีว่นรว่มการวางแผน มแีนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาประชุมวางแผนร่วมกันทุกฝ่ายอย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานแต่
ล่ะฝ่าย เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนในการรับทราบ
และตัดสินใจ แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีการ
ตัดสินใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมการดำาเนิน
งาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศกึษาร่วมกจิกรรมด้วยความ
เต็มใจ เต็มกำาลังความรู้ความสามารถของตนเอง
รว่มดำาเนนิงานตามโครงการและแผนงานรูส้กึรว่ม
ในการเป็นเจ้าของกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรักษาผลประโยชน์ มีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมการให้ความเห็นชอบ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจ
สอบและประเมินผล มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
ในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันใน
การหาทางแก้ไขปัญหางาน ร่วมในการวัดผลและ
วิเคราะห์ผลของการดำาเนินงานรวมทั้งเป็นการ
ค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
การทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพในงาน สอดคลอ้งกบั
การวิจัยของ สิงห์ณรงค์ วงค์ชัยเวช (2557: 79) 
วิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการบริหารแผนการศึกษา
ของแผนกศกึษาธกิารและกฬีานครหลวงเวยีงจนัทน ์
สปป. ลาว ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ครูในโรงเรียนมีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ อจัฉราภรณ ์ 
ทองทิพย์ (2557: 140) ได้ศึกษาเรื่องสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม
ตามบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า โรงเรียนจะ
ต้องมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะครูกับ
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คณะกรรมการสถานศกึษา ใหค้ณะกรรมการสถาน
ศกึษาแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการดำาเนินงาน
โรงเรียนและโรงเรียนจะต้องทำาแบบประเมินให้
คณะกรรมการสถานศึกษาช่วยประเมิน แต่งต้ังท่ี
ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดำาเนิน
งานตามระเบยีบตามทีเ่หน็สมควร โรงเรียนดำาเนนิ
การประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาและคณะครู
เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ตรงกับงาน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาควรศกึษาแนวทางการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม

ในสถานศึกษาให้เข้าใจและให้ความสำาคัญในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

1.2 ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาควรกระตุ้นและสรา้งความตระหนกัให้กับครู
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในทางการบรหิารแบบมสีว่น
ร่วมในสถานศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิาร
แบบมสีว่นรว่มสำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2.2 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษานในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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