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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)      
ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ  ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ       
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
  ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ        
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ  ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้    
 ขั้นที่ 1.1  ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และได้สรุปแนวทางการบริหาร       
จัดการศึ กษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วน ร่วม  โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  30                   
เป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ องค์ประกอบ
หลักที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และองค์ประกอบ
หลักท่ี 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    1. องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้การ
บริหารจัดการศึกษาสู่ความส าเร็จ  ประกอบด้วย 
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   1.1 ภารกิจความร่วมมือ  หมายถึง  ภารกิจทางการบริหารการศึกษา  ตามกรอบ
กฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา        
พ.ศ.  2550  ประกอบด้วย 
    1)  ด้านวิชาการ  หมายถึง  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ  จ านวน  17  เรื่อง  ตามกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550   
    2)  ด้านงบประมาณ  หมายถึง  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาด้านงบประมาณ  จ านวน  22  เรื่อง  ตามกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550  
    3)  ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน  20  เรื่อง  ตามกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550   
    4)  ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  ด้านการบริหารทั่วไป จ านวน  22  เรื่อง  ตามกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550 
   1.2  องค์คณะบุคคลความร่วมมือ หมายถึง  องค์คณะบุคคลเข้ามาร่วมรับผิดชอบ   
ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ภายใต้ภารกิจงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย 
    1) ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30     
ปีการศึกษา 2562   
    2) ครูผู้สอน  หมายถึง  ข้าราชการครูและพนักงานราชการ  ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติ    
การสอน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา 2562 
    3) นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา 2562 
    4) บุคลากรสนับสนุน  หมายถึง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา 2562 
    5) ผู้ปกครองนักเรียน  หมายถึง  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ถึง       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา 2562 
    6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา 2562 
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   1.3  กระบวนการบริหารความร่วมมือ  หมายถึง  ขั้นตอนการบริหารความร่วมมือใน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ประกอบด้วย   
    1) การวางแผน (Planning) หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา    
ด้วยการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา  
การก าหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี  การก าหนดกลยุทธ์หรือการก าหนดแนวทางปฏิบัติ       
สู่ความส าเร็จ  และการใช้งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ    
    2) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง  การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษา  
ด้วยการจัดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจน  จัดคนให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน         
มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนที่ไม่ซ้ าซ้อน  การก าหนดสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจน          
ไม่ก้าวก่ายกันหรือทับซ้อนกัน   
    3) การน า (Leading) หมายถึง  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ท างานสูงช่วยให้งานบรรลุความส าเร็จ การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร   
ในสถานศึกษา การให้ค าแนะน า  การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรให้สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน         
การปฏิบัติงาน  การให้รางวัล การยกย่อง  สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานเต็มที่เพ่ือความส าเร็จ           
ตามเป้าหมาย 
    4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบ  ก ากับ  ติดตามการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
กฎเกณฑ์เป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษา  การเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การปรับปรุง
แก้ไข ทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
  2. องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ   
มีส่วนร่วม  หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ด้วยการน าวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
   2.1 การวางแผน (Planning)  หมายถึง  การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพการ
ปฏิบัติงานหรือการระบุปัญหา ศึกษาปัญหา  การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนจากการ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร กระบวนการกลุ่ม  การวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงานที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ของแผน 
ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ  
        2.2 การปฏิบัติตามแผน  (Action)  หมายถึง  การก าหนดทีมงานจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการจัดท าโครงการ การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและระยะเวลา
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ด าเนินโครงการ  การน าแผนที่จัดท าขึ้นไปปฏิบัติในสภาพการณ์ท างานที่ประสบปัญหาอยู่หรือปัญหา
ที่ประสบเฉพาะหน้า  การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ  
        2.3 การสังเกตการณ์ (Observation)  หมายถึง  การสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลังการด าเนินงานตามแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ด้านความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ              
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนปฏิบัติการ 
        2.4 การสะท้อนกลับ (Reflection)  หมายถึง  การสะท้อนผลการปฏิบัติ งาน        
และการสรุปบทเรียนของนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง การค้นพบจุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไข       
การน าผลการปฏิบัติงาน  การสรุปบทเรียน  การค้นพบต่างๆ  ไปวางแผนและด าเนินการในวงรอบ
ใหม่  ตั้งแต่ขั้นที่ เตรียมการ การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนสะท้อนกลับใช้แบบประเมินผล           
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือเทคนิคการระดมสมอง  
  3. องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  หมายถึง       
ผลที่เกิดจากบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ      
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ประกอบด้วย 
   3.1 คุณภาพนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์  และนักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา   
   3.2 คุณภาพครูผู้สอน  หมายถึง  ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู     
มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ในระดับต่าง ๆ  
   3.3 คุณภาพสถานศึกษา   หมายถึง  สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ            
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลดีเด่นในระดับ
ต่าง ๆ 
 ขั้นที่  1.2  ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
  ขั้นที่  1.2.1  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ        
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยการสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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  ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จากการสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 30 จากกลุ่มตัวอย่าง 50  คน น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที ่8  
 
ตารางท่ี  8  แสดงสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 
ข้อที่ กิจกรรม ความถี่ ร้อยละ แปลค่า 

1 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษา  ก าหนดจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 

42 84.00 มากที่สุด 

2 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

42 84.00 มากที่สุด 

3 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
ทุกคนทราบเป้าหมายในการพัฒนา 

46 92.00 มากที่สุด 

4 มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

50 100.00 มากที่สุด 

5 มีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายภาระงาน 4 ด้าน  
ไดแ้ก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงาน
บุคคล  ด้านบริหารทั่วไป  ที่ชัดเจนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

50 100.00 มากที่สุด 

6 มีค าสั่งการปฏิบัติงานและก าหนดผู้รับผิดชอบงาน 4 ด้าน  
ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงาน
บุคคล  ด้านบริหารทั่วไป  ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ความรู้  ความสามารถ 

50 100.00 มากที่สุด 

7 มีการด าเนินงานตามขอบข่ายภาระงาน  4  ด้าน   
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

45 90.00 มากที่สุด 

8 มีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  เน้นการมีส่วนร่วม 

48 96.00 มากที่สุด 

9 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการศึกษาและร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

44 88.00 มากที่สุด 

 



127 
 

ตารางท่ี  8  (ต่อ) 
 

ข้อที่ กิจกรรม ความถี่ ร้อยละ แปลค่า 
10 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษา   
50 100.00 มากที่สุด 

11 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน  ส่งเสริม   และเข้าร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษา 

48 96.00 มากที่สุด 

12 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 

45 90.00 มากที่สุด 

13 มีการท างานเป็นทีม  ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 48 96.00 มากที่สุด 

14 มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจนตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงการท างาน 

48 96.00 มากที่สุด 

15 มีการสื่อสารการท างานที่ชัดเจนในระดับสถานศึกษา 47 94.00 มากที่สุด 

16 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

46 92.00 มากที่สุด 

17 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

45 90.00 มากที่สุด 

18 มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการท างานที่เป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 

44 88.00 มากที่สุด 

19 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ และรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

49 98.00 มากที่สุด 

20 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

40 80.00 มากที่สุด 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 46.35 92.70 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  8  พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  30 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.70             
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายภาระงาน  4  ด้าน  
ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารทั่วไป  ที่ชัดเจน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ คณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  และมีค าสั่ง
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การปฏิบัติ งานและก าหนดผู้ รับผิดชอบงาน  4 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ              
ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารทั่วไป  ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ           
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 98 
  ขั้นที่  1.2.2  ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
   ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ    
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที ่ 9  
 
ตารางท่ี  9  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 237 41.36 
    หญิง 336 58.64 
อาย ุ   
    15 – 20 ปี 153 26.70 
    21 – 25 ปี 94 16.40 
    26 – 30 ปี 147 25.65 
    31 – 35 ปี 119 20.77 
    36 – 40 ปี 51 8.90 
    มากกว่า 40 ปี 9 1.57 
ระดับการศึกษา   
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 474 82.72 
    ปริญญาตรี 90 15.71 
    ปริญญาโท 6 1.05 
    ปริญญาเอก 3 0.52 
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ตารางท่ี  9  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
    ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0.18 
    ครผูู้สอน 56 9.77 
    นักเรียน 242 42.23 
    ผู้ปกครองนักเรียน 242 42.23 
    บุคลากรทางการศึกษา 19 3.32 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 2.27 

 
 จากตารางที่ 9  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.36 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
58.64  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.70 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.72  และส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักเรียน และเป็นผู้ปกครองนักเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 42.23 
 
ตารางท่ี  10  ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
    แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 1. ด้านวิชาการ 
1 การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.62 0.79 มากที่สุด 

2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.75 0.79 มากที่สุด 

3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนในสถานศึกษา  โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคี  4  ฝ่าย 

4.73 0.75 มากที่สุด 

4 การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

4.53 1.00 มากทีสุ่ด 

5 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

4.64 0.79 มากที่สุด 



130 
 

ตารางท่ี  10  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 1. ด้านวิชาการ  (ต่อ)    
6 การจัดท าและการน าคู่มือการวัดผลประเมินผลและการ

เทียบโอนผลการเรียนไปใช้ 
4.62 0.85 มากที่สุด 

7 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ   
โดยกระบวนการ  PLC 

4.69 0.80 มากที่สุด 

8 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.64 0.81 มากที่สุด 

9 การด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยการบริหารโรงเรียน 

4.73 0.75 มากที่สุด 

10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ 

4.65 0.81 มากที่สุด 

11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

4.66 0.81 มากที่สุด 

12 มีการจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ   
ทั้งการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการ
แนะแนวส่วนตัวและสังคม 

4.61 0.82 มากที่สุด 

 รวม 4.66 0.81 มากที่สุด 
 2. ด้านงบประมาณ 
1 มีการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.66 0.66 มากที่สุด 

2 มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสม  โดยเน้นที่
คุณภาพผู้เรียน 

4.78 0.65 มากที่สุด 

3 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.77 0.61 มากที่สุด 

4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   4.57 0.91 มากที่สุด 
5 การรายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

4.67 0.67 มากที่สุด 

6 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณภายในโรงเรียน 

4.66 0.73 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  10  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 2. ด้านงบประมาณ  (ต่อ) 
7 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษารวมถึง

การบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้มาอย่างคุ้มค่า 
4.72 0.67 มากที่สุด 

8 การด าเนินการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  การจ่ายเงิน  และการน าเงินส่งคลังตามระเบียบ 

4.67 0.69 มากที่สุด 

9 การด าเนินการจัดท าบัญชีการเงินได้อย่างถูกต้องตามระบบ
บัญชี 

4.77 0.61 มากที่สุด 

10 การรายงานทางการเงินและงบการเงินได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

4.69 0.69 มากที่สุด 

11 การบริหารพัสดุได้อย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนจัดหา
พัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและการจัดหา
พัสดุ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

4.69 0.69 มากที่สุด 

12 
การบริหารจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนได้คุ้มค่าและโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4.65 0.70 มากที่สุด 

 รวม 4.69 0.69 มากที่สุด 
 3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 
1 การวางแผนอัตราก าลังและจัดท าแผนอัตราก าลังของ

สถานศึกษา 
4.67 0.61 มากที่สุด 

2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอนตรงตามวิชาเอกและปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณสมบัติของต าแหน่ง 

4.80 0.59 มากที่สุด 

3 การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ  

4.78 0.54 มากที่สุด 

4 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 

4.58 0.87 มากที่สุด 

5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4.69 0.61 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  10  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 3.  ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 
6 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่าง

ยุติธรรม   
4.68 0.68 มากที่สุด 

7 การวางแผนและด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.74 0.61 มากที่สุด 

8 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาต่อและการมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น 

4.69 0.63 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

4.79 0.54 มากที่สุด 

10 การส่งเสริม  ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น 
และคุณงามความดี 

4.71 0.63 มากที่สุด 

11 ด าเนินการเรื่องวินัย  การลงโทษ  การอุทธรณ์  และการ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

4.71 0.63 มากที่สุด 

12 ด าเนินการขอและจัดท าทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 

4.66 0.64 มากที่สุด 

 รวม 4.70 0.63 มากที่สุด 
 4.  ด้านการบริหารทั่วไป   
1 การด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย 
4.65 0.69 มากที่สุด 

2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มโรงเรียน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 

4.78 0.65 มากที่สุด 

3 จัดท าแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่เป็นกรอบในการบริหารงาน 

4.73 0.74 มากที่สุด 

4 การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรทีท่ันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.58 0.87 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  10  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 4.  ด้านการบริหารทั่วไป  (ต่อ)    
5 การก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และมีการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น 
4.66 0.72 มากที่สุด 

6 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย
ส าหรับการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.61 0.91 มากที่สุด 

7 การบ ารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมให้
อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์เสมอ 

4.67 0.87 มากที่สุด 

8 การวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียน 
ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

4.62 0.88 มากที่สุด 

9 การด าเนินงานระบบดูแลนักเรียนประจ าอย่างเป็นระบบ 4.79 0.54 มากที่สุด 
10 การส ารวจส ามะโนผู้เรียนและการวางแผนรับนักเรียน 4.64 0.88 มากที่สุด 
11 การจัดระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ 4.64 0.88 มากที่สุด 
12 การจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.59 0.88 มากที่สุด 

 รวม 4.66 0.79 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 0.73 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  10  แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ  พบว่า          
ในภาพรวมด้านภารกิจความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 68.4 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด  ( 70.4 ) รองลงมา
ได้แก่ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 69.4 )  
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ตารางท่ี  11  ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
    แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์  มีความรู้
ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 

4.79 0.54 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.78 0.65 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะในการท างานร่วมกับเครือข่าย  โดยมีบทบาทเป็นผู้
เชื่อมประสานงานในทุกมิติ 

4.66 0.72 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป ให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.67 0.87 มากที่สุด 

 รวม 4.73 0.70 มากที่สุด 
 2. ครูผู้สอน 
1 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และน าไป

ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.76 0.61 มากที่สุด 

2 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผน การด าเนินงาน  
การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแก้ไข  โครงการ/กิจกรรม 

4.80 0.60 มากที่สุด 

3 ครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถในการท างานเป็นทีม  
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4.71 0.80 มากที่สุด 

4 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล   
และด้านการบริหารทั่วไป 

4.80 0.60 มากที่สุด 

 รวม 4.77 0.65 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  11  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 3. บุคลากรสนับสนุน 
1 บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน

ที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
4.67 0.87 มากที่สุด 

2 บุคลากรสนับสนุนมีความรับผิดชอบต่องานและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.52 0.98 มากที่สุด 

3 บุคลากรสนับสนุนมีความร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่าง
เข้มแข็ง 

4.79 0.54 มากที่สุด 

4 บุคลากรสนับสนุนช่วยส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการ
บริหารทั่วไปให้ประสบความส าเร็จ 

4.65 0.81 มากที่สุด 

 รวม 4.66 0.80 มากที่สุด 
 4. นักเรียน 
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในรูปแบบของ

สภานักเรียน 
4.66 0.66 มากที่สุด 

2 นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน 

4.78 0.65 มากที่สุด 

3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดรายการอาหารประจ าวัน 
ก าหนดกฎระเบียบของโรงเรียน 

4.77 0.61 มากที่สุด 

4 นักเรียนมีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมของชุมชน 
และร่วมพัฒนาชุมชน 

4.57 0.91 มากที่สุด 

 รวม 4.70 0.71 มากที่สุด 
 5. ผู้ปกครองนักเรียน 
1 ผู้ปกครองนักเรียนส่งเสริม  สนับสนุน ทรัพยากรในการจัด

การศึกษา 
4.67 0.67 มากที่สุด 

2 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัด
ประเมินผลการเรียน 

4.66 0.73 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  11  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 5. ผู้ปกครองนักเรียน  (ต่อ) 
3 ผู้ปกครองนักเรียนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 
4.72 0.67 มากที่สุด 

4 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.67 0.69 มากที่สุด 

 รวม 4.68 0.69 มากที่สุด 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.77 0.61 มากที่สุด 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

4.69 0.69 มากที่สุด 

3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.69 0.69 มากที่สุด 

4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

4.65 0.70 มากที่สุด 

 รวม 4.70 0.67 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.70 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  11  แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ พบว่า 
ในภาพรวมด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 70.4 ) เมื่อพิจารณาเป็น   
รายข้อ พบว่า ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ  ได้แก่ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ( 77.4 ) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  ( 73.4 )  
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ตารางท่ี  12  ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
    แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 1.  การวางแผน (ต่อ) 
1 การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  
4.76 0.73 มากที่สุด 

2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา   4.83 0.49 มากที่สุด 

3 การก าหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 4.78 0.62 มากที่สุด 

4 การก าหนดกลยุทธ์หรือการก าหนดแนวทางปฏิบัติสู่
ความส าเร็จ   

4.61 0.84 มากที่สุด 

5 การก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน  
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.76 0.73 มากที่สุด 

 รวม 4.75 0.68 มากที่สุด 
 2.  การจัดองค์กร 
1 การจัดโครงสร้างของงานภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 4.66 0.72 มากที่สุด 
2 การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถ

และความถนัดของแต่ละบุคคล 
4.64 0.78 มากที่สุด 

3 ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละงาน
อย่างชัดเจน   

4.75 0.69 มากที่สุด 

4 มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีข้ันตอนไม่ซ้ าซ้อน   4.57 0.89 มากที่สุด 
5 มีการก าหนดสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจนไม่ก้าวก่าย

กันหรือทับซ้อนกัน   
4.78 0.63 มากที่สุด 

 รวม 4.68 0.74 มากที่สุด 
 3.  การน า 

1 การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   

4.66 0.81 มากที่สุด 

2 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท างานสูงขึ้นเพ่ือให้
งานบรรลุความส าเร็จ 

4.69 0.77 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  12  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

 3.  การน า  (ต่อ) 
3 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ

บุคลากรในสถานศึกษา    
4.68 0.87 มากที่สุด 

4 การให้ค าแนะน า  การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรให้สามารถ
ท างานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4.75 0.72 มากที่สุด 

5 การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรท างานอย่างเต็มท่ีเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.77 0.62 มากที่สุด 

 รวม 4.71 0.76 มากที่สุด 
 4.  การควบคุม 

1 การตรวจสอบ  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

4.61 0.84 มากที่สุด 

2 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือระเบียบกฎเกณฑ์
เป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.69 0.77 มากทีสุ่ด 

3 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

4.77 0.61 มากที่สุด 

4 การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 4.57 0.91 มากที่สุด 
5 การปรับปรุงแก้ไข ทบทวนและปรับวิธีการควบคุม 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
4.77 0.62 มากที่สุด 

 รวม 4.68 0.75 มากที่สดุ 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.73 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  12  แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย     
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ 
พบว่า ในภาพรวมด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ  อยู่ ในระดับมากที่สุด ( 70.4 )          
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ   
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ  ได้แก่            
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การวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด  ( 75.4 ) รองลงมาได้แก่ การน า อยู่ในระดับมากที่สุด  
( 71.4 ) 
 ขั้นที่ 1.3  ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ        
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30    
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 น าเสนอผลการวิเคราะห์     
ดังตารางที่ 13  
 
ตารางท่ี  13  แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
       มีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ด้านปัจจัยบริหารสู่ความส าเร็จ 
1.1 ภารกิจความร่วมมือ 

 
1. การก าหนดภารกิจการบริหารงาน  4  ด้าน  ได้แก่   
ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงาน 
บุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป ควรผ่านความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน  4  ด้าน  ที่ก าหนด 
   ขอบข่ายภาระงานอย่างชัดเจน 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบการบริหารงาน  4  ด้าน   
    และผู้รับผิดชอบขอบข่ายภาระงานแต่ละด้านให้ 
    เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ 
4. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการ 
   วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา  และการก าหนด 
   เป้าหมายร่วมกัน 
5. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่ระบุโครงการ/กิจกรรม   
   ในการบริหารงาน  4  ด้าน  
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ตารางท่ี  13  (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ด้านปัจจัยบริหารสู่ความส าเร็จ 
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 

องค์ประกอบขององค์คณะบุคคลความร่วมมือประกอบ 
ไปด้วย 
1. กลุ่มอ านวยการ  ประกอบไปด้วย  ผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. กลุ่มด าเนินการ  ประกอบไปด้วย  ครูผู้สอน   
    และนักเรียน 
3. กลุ่มสนับสนุน  ประกอบไปด้วย  บุคลากรสนับสนุน   
    ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ กระบวนการบริหารความร่วมมือในการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
มี  4  ขั้นตอน  ได้แก่ 
1. การวางแผน (Planning) คือ  ขั้นตอนการก าหนด 
    เป้าหมายของสถานศึกษา 
2. การจัดองค์กร (Organizing) คือ ขั้นตอนการจัด 
   โครงสร้างภายในสถานศึกษา  ที่ก าหนดภาระหน้าที ่
   ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน 
   และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. การน า (Leading) คือ  ขั้นตอนการนิเทศ  ก ากับ   
   ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   
4. การควบคุม (Controlling)  คือ  ขั้นตอนการ 
   ตรวจสอบ  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
   ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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ตารางท่ี  13  (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ด้ านกระบวนการบริหารความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ควรมี  5  ขั้นตอน  ได้แก่ 
1. ขั้นเตรียมการ  คือ  การศึกษาบริบท  วิเคราะห์   
    จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค ในการบริหาร  
    จัดการศึกษา 
2. ขั้นวางแผนคือ  การวางแผนการด าเนินงาน 
   โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาบริบท 
3. ขั้นปฏิบัติตามแผน  คือ  การก าหนดทีมงานจัดท า 
    แผนปฏิบัติการ  
4. ขั้นติดตามและประเมินผล คือ การประเมินผล 
    การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
5. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  คือ การสะท้อนผล 
   การปฏิบัติการสรุปบทเรียน 
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ตารางท่ี  13  (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา   

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์  30  ประกอบด้วย 
1. คุณภาพนักเรียน  คือ นักเรียนมีคุณลักษณะ 
    ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  และได้รับรางวัลหรือ 
    มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขันทักษะ 
    ทางวิชาการ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   
    นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกรีฑา  มีทักษะ 
    การด ารงชีวิต  และทักษะอาชีพ 
2. คุณภาพครูผู้สอนคือ  ครูผู้สอนมีคุณลักษณะ 
   ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  และได้รับการยกย่อง 
    เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ  
3. คุณภาพสถานศึกษา  คือ  สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
    ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  และได้รับการยกย่อง 
    เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ   
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับ 
    ของสังคม 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัย
น าเสนอเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
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 ขั้นที่  2.1 ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ          
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
  ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2) การสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและเขียนค าอธิบายองค์ประกอบของรูปแบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. ผลการก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จากขั้นตอนที่ 1  มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    1.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่  
     1.1.1 ภารกิจความร่วมมือ 
     1.1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
     1.1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ 
    1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบม ี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ได้แก่  

  1.2.1  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาบริบท 
  1.2.2  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน 

     1.2.3  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน 
     1.2.4  ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามและประเมินผล 

  1.2.5  ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
    1.3  องค์ประกอบด้านผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย   
3  องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

  1.3.1  คุณภาพนักเรียน 
  1.3.2  คุณภาพครูผู้สอน 

     1.3.3  คุณภาพสถานศึกษา 
   2. ผลการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและเขียนค าอธิบายของ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน     
ราชประชานุเคราะห์ 30  รายละเอียดดังภาพที ่7 
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ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  7 ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 

 
 

ปัจจัยการบริหาร 
สู่ความส าเร็จ 

ภารกิจความร่วมมือ 
1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบริหารงาน 
   บุคคล 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 

องค์คณะบุคคล 
ความร่วมมือ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มด าเนินการ 
3. กลุ่มสนับสนุน 

กระบวนการบริหาร
ความร่วมมือ 
1. การวางแผน 
   (Planning) 
2. การจัดองค์กร 
   (Organizing) 
3. การน า (Leading) 
4. การควบคุม  
   (Controlling) 

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 

ขั้นที่  1 
ขั้นเตรียมการ  
ศึกษาบริบท 

 

ขั้นที่  3 
ขั้นปฏิบัติตามแผน 

 

ขั้นที่  2 
ขั้นวางแผน 

 

 

ขั้นที่  4 
ขั้นติดตามและ

ประเมินผล 
 

 

ขั้นที่  5 
ขั้นสะท้อนผล 
การปฏิบัติ 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

 

คุณภาพนักเรียน 

 

คุณภาพสถานศึกษา 

 

คุณภาพครูผู้สอน 
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 จากภาพที่  7  มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1.1 ภารกิจความร่วมมือ ได้แก่  
 1.1.1 ด้านวิชาการ 

    1.1.2 ด้านงบประมาณ 
    1.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

 1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
   1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ  ได้แก่ 
    1.2.1 กลุ่มอ านวยการ 
    1.2.2 กลุ่มด าเนินการ 
    1.2.3 กลุ่มสนับสนุน 

 1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ  ได้แก่  
  1.3.1 การวางแผน (Planning) 
  1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing) 
  1.3.3 การน า (Leading) 
  1.3.4 การควบคุม (Controlling) 

  องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาบริบท 
   2.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน 
   2.3 ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน 
   2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามและประเมินผล 
   2.5 ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
  องค์ประกอบที่  3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   3.2 ผลการพัฒนาครูผู้สอน 
   3.3 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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 ขั้นที่ 2.2 ผลการตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
  จากการตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ        
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านความเหมาะสม  โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อความใน     
แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ดังตารางที่  14 
   
ตารางท่ี 14  แสดงการเปรียบเทียบผลการปรับแก้ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
   เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
   จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่ 
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
   1.1 ภารกิจความร่วมมือ    1.1 ภารกิจความร่วมมือ 
       1.1.1 ด้านวิชาการ เป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ จ านวน 17 เรื่อง ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

       1.1.1 ด้านวิชาการ  เปน็การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ จ านวน 17 เรื่อง ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

       1.1.2 ด้านงบประมาณ  เป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ด้าน
งบประมาณ จ านวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

       1.1.2 ด้านงบประมาณ   เป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ด้าน
งบประมาณ จ านวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

       1.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล  เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ 
ศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 20 
เรื่อง ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 

       1.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล  เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 20 เรื่อง ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ)  
 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่ 
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
   1.1 ภารกิจความร่วมมือ      1.1 ภารกิจความร่วมมือ 
       1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป  เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ 
ศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป จ านวน 22 เรื่อง 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ 
ศึกษา พ.ศ. 2550 

       1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป  เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านการบริหารทัว่ไป จ านวน 22 เรื่อง ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 

   1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ    1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
       1.2.1 กลุ่มอ านวยการ  เป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ 
และด าเนินการภายใต้ภารกิจงานด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 

       1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
ปฏิบัติหน้าที่  ในปีการศึกษา 2562  

       1.2.2 กลุ่มด าเนินการ  เป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการภายใต้ภารกิจงานโรงเรียน 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ครูผู้สอน  นักเรียน 

       1.2.2 ครูผู้สอน  เป็นข้าราชการครูและ
พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
ปีการศึกษา 2562 

       1.2.3 กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้ที่สนับสนุน
การด าเนินการภายใต้ภารกิจงานโรงเรียน 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ปกครอง
นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       1.2.3 บุคลากรสนับสนุน  ได้แก่ พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
ปีการศึกษา 2562 

        1.2.4 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ)  
 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่ 
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
   1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ    1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
        1.2.5 ผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ 

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562 

        1.2.6 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
ปีการศึกษา 2562 ไม่รวมผู้อ านวยการและ
กรรมการที่เป็นตัวแทนครู 

   1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ    1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ 
       1.3.1 การวางแผน (Planning)   
การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน โดย
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

       1.3.1 การวางแผน (Planning)   
การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน โดย
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

       1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing)   
การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษาด้วยการจัด
โครงสร้างของงานอย่างชัดเจน จัดบุคคลให้
เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 

       1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing)   
การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษาด้วยการจัด
โครงสร้างของงานอย่างชัดเจน จัดบุคคลให้
เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 

       1.3.3 การน า (Leading)  การนิเทศ 
ก ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

       1.3.3 การน า (Leading)  การนิเทศ 
ก ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ)  
 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่ 
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 1.ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
   1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ    1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ 
       1.3.4 การควบคุม (Controlling)   
การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

       1.3.4 การควบคุม (Controlling)   
การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

      2.1 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาบริบท 
ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผน ก าหนดขอบเขต
การท างานและก าหนดบทบาทหน้าที่การ
ท างาน 

      2.1 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)  
การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพการ
ปฏิบัติงานหรือการระบุปัญหา ศึกษาปัญหา 
การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนจาก
การสัมภาษณ์  การตรวจสอบและวิเคราะห์
เอกสาร  กระบวนการกลุ่ม 

      2.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน  การคิดก่อนลง
มือท า เพ่ือก าหนดแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้า
เพ่ือผลส าเร็จที่ตรงตามเป้าหมาย 

      2.2 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)   
การก าหนดทีมงานจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการจัดท าโครงการ 
การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

      2.3 ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน  การลงมือ
ปฏิบัติตามโครงการ มีการมอบหมายงาน  
การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน  
การควบคุม การปฏิบัติงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

      2.3 ขั้นที ่3 การสังเกตการณ์ 
(Observation)  การสังเกตผลการปฏิบัติด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลัง 
การด าเนินงานตามแผน  

      2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามและประเมินผล  
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้
ทราบว่า โครงการที่ ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อย
เพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

      2.4 ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ 
(Reflection)  การสะท้อนผลการปฏิบัติ  
การสรุปบทเรียนของนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง 
การค้นพบจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือ
แก้ไข 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ)  
 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่ 
2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

      2.5 ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ   
สิ่งที่สะท้อนการกระท าที่ผู้ปฏิบัติสามารถ
มองเห็นตนเองภายใต้บริบทจากประสบการณ์
ของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่
ต้องการและจากการปฏิบัติจริง 

 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

      3.1 คุณภาพนักเรียน   นักเรียนได้รับ
รางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ หรือผล
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา 

      3.1 คุณภาพนักเรียน  นักเรียนมีความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีทักษะการด ารงชีวิต ทักษะ
อาชีพพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหา 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้าง
งาน สร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์  และนักเรียนได้รับรางวัลหรือ
มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา   
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ตารางท่ี 14  (ต่อ)  
 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่ 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

      3.2 คุณภาพครูผู้สอน  ครูผู้สอนได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นใน
ระดับต่างๆ 

      3.2 คุณภาพครูผู้สอน  ครูผู้สอนมี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีทักษะ
วิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และ
ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับ
รางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ  

      3.3 คุณภาพสถานศึกษา  สถานศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัล
ดีเด่นในระดับต่างๆ 

      3.3 คุณภาพสถานศึกษา  สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  มีสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การยอมรับ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และ
สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับ
รางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ 

 
 จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  9  คน  สามารถสรุป
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 30 ดังภาพที่ 8  
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

 

คุณภาพนักเรียน 

 

คุณภาพสถานศึกษา 

 

คุณภาพครูผู้สอน 

ปัจจัยการบริหาร 
สู่ความส าเร็จ 

ภารกิจความร่วมมือ 
1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบริหารงาน 
   บุคคล 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 

องค์คณะบุคคล 
ความร่วมมือ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอน 
3. บุคลากรสนับสนุน 
4. นักเรียน 
5. ผู้ปกครองนักเรียน     
6.คณะกรรมการ 
   สถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 

กระบวนการบริหาร
ความร่วมมือ 
1. การวางแผน 
   (Planning) 
2. การจัดองค์กร 
   (Organizing) 
3. การน า (Leading) 
4. การควบคุม  
   (Controlling) 

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 

ขั้นที่  1 
การวางแผน 
(Planning) 

 

ขั้นที่  3 
การสังเกตการณ์ 
(Observation) 

 

ขั้นที่  2 
การปฏิบัติตามแผน 

(Action) 
 

 

ขั้นที่  4 
การสะท้อนกลับ
(Reflection) 
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 จากภาพที่  8  สรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 มีรายละเอียดของรูปแบบ ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ 

  1.1 ภารกิจความร่วมมือ ได้แก่  
    1.1.1 ด้านวิชาการ 
    1.1.2 ด้านงบประมาณ 

 1.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล 
    1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
   1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ  ได้แก่ 
    1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    1.2.2 ครูผู้สอน 
    1.2.3 บุคลากรสนับสนุน 
    1.2.4 นักเรียน 
    1.2.5 ผู้ปกครองนักเรียน 
    1.2.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ  ได้แก่  

  1.3.1 การวางแผน (Planning) 
  1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing) 
  1.3.3 การน า (Leading) 
  1.3.4 การควบคุม (Controlling) 

  2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิขัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) 
   2.2 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Action) 
   2.3 ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกตการณ์  (Observation) 
   2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนกลับ (Reflection) 
  3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   3.2 ผลการพัฒนาครูผู้สอน 
   3.3 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ขั้นตอนที่  3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ          
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 
 ขั้นที่   3.1 ผลการสังเกตการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเกตการณ์ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผลดังตารางที่ 15 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 15  แสดงการสังเกตผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
   แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
การด าเนินการในวงรอบท่ี 1 
ขั้นที่  1  การวางแผน (Planning) 
 
 
 
1.1 การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพ 
     การปฏิบัติงาน  
1.2 การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน 
 
 
1.3 การวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
     เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหา  
1.4 ร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 
 

 
ขั้นที่  1  การวางแผน (Planning) 
มีการประชุมครู บุคลากร เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน จุดเด่น    
     จุดควรพัฒนา 
1.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์   
     การสังเกต  ประกอบการวางแผน 
     การด าเนินงาน 
1.3 มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
 
1.4 คณะครู บุคลากร ร่วมกันก าหนดแผน 
     การด าเนินงาน  ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ 
     ของแผน ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการ 
     ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
ขั้นที่  2  การปฏิบัติตามแผน  (Action) 
2.1 การก าหนดทีมงานจัดท าแผน 
      ปฏิบัติการ 
 
2.2 การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
     และระยะเวลาด าเนินโครงการ   
2.3 การน าแผนที่จัดท าขึ้นไปปฏิบัติ 
 
 
2.4 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่าง 
     ละเอียดรอบคอบ 

ขั้นที่  2  การปฏิบัติตามแผน  (Action) 
2.1 มีการก าหนดทีมงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้วย 
     การจัดท าโครงการ 
 
2.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
      และระยะเวลาด าเนินโครงการ   
2.3 มีการน าแผนที่จัดท าข้ึนไปปฏิบัติ 
     ในสภาพการณ์ท างานที่ประสบปัญหาอยู่ 
     หรือปัญหาที่ประสบเฉพาะหน้า   
2.4 มีการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน 
     อย่างละเอียดรอบคอบ 

ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) 
  3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติ 
 
 
  3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
  3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
       ขั้นตอน 

ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) 
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการเก็บรวบรวม 
     ข้อมูลระหว่างและภายหลังการด าเนินงาน 
     ตามแผน  
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ     
     ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด้วยการ 
     รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
     ปฏิบัติการ 

ขั้นที่  4 การสะท้อนกลับ  (Reflection) 
  4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
  4.2 การสรุปบทเรียน 
 
  4.3 การน าผลการปฏิบัติงาน  การสรุป 
       บทเรียน  การค้นพบต่างๆ   
       ไปวางแผนและด าเนินการในวงรอบ 
       ใหม ่

ขั้นที่  4  การสะท้อนกลับ (Reflection) 
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
4.2 การสรุปบทเรียนการค้นพบจุดเด่นจุดด้อยที่ 
      ต้องพัฒนาหรือแก้ไข 
4.3 การน าผลการปฏิบัติงาน  การสรุปบทเรียน   
     การค้นพบต่างๆ  ไปวางแผนและด าเนินการใน    
     วงรอบใหม่ทุกขั้นตอน   
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
การด าเนินการในวงรอบท่ี 2 
ขั้นที่  1  การวางแผน (Planning) 
 
 
1.1 การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพ 
     การปฏิบัติงาน 
 
 
1.2 การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน 
 
1.3 การวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
     เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหา 
1.4 ร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 
ขั้นที่  1  การวางแผน (Planning) 
น าผลการสะท้อนกลับในรอบวงที่  1  มาวางแผน
การด าเนินการ  ดังนี้ 
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานที่ได้ 
     ด าเนินการไปแล้วว่ามีจุดเด่นอะไรที่ควรส่งเสริม  
     และมีจุดที่ควรพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตาม 
     เป้าหมาย 
1.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติในวงรอบ 
     ที่ 1 มาวางแผนการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
1.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
     สู่ความเป็นเลิศ 
1.4 คณะครู บุคลากร ร่วมกันก าหนดแผนการ   
     ด าเนินงานที่ชัดเจน  และมีวิธีการปฏิบัติ 
     ที่เป็นเลิศ 

ขั้นที่  2  การปฏิบัติตามแผน  (Action) 
2.1 การก าหนดทีมงานจัดท าแผน 
     ปฏิบัติการ 
2.2 การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
     และระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 
 
2.3 การน าแผนที่จัดท าขึ้นไปปฏิบัติ 
 
 
2.4 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่าง 
      ละเอียดรอบคอบ 

ขั้นที่  2  การปฏิบัติตามแผน  (Action) 
2.1 มีการเสริมทีมงานให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   
     และด าเนินการตามแผนการที่ได้ก าหนด  
2.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้ 
     เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ   
     และด าเนินโครงการให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
     ที่ก าหนด 
2.3 น าปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
     ในรอบวงที่  1  มาประกอบการตัดสินใจในการ 
     ปฏิบัติงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
2.4 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติ 
     ที่เป็นเลิศอย่างละเอียดรอบคอบ 

 



157 
 

ตารางท่ี 15  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) 
  3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติ 
 
 
 
 
  3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
  3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) 
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติในวงรอบที่  2   
     ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลัง   
     การด าเนินงานตามแผน อย่างถูกต้องและ 
     ครบถ้วนของข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูล 
     เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
3.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของ 
     คณะกรรมการด าเนินงาน  ด้วยการประเมิน 
     แบบ  CIPP  Model 
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
     ปฏิบัติการ 

ขั้นที่  4  การสะท้อนกลับ  (Reflection) 
  4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
 
 
  4.2 การสรุปบทเรียน 
 
  4.3 การน าผลการปฏิบัติงาน  การสรุป 
       บทเรียน  การค้นพบต่างๆ   
       ไปวางแผนและด าเนินการในวงรอบ 
       ใหม ่

ขั้นที่  4  การสะท้อนกลับ  (Reflection) 
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดท าเป็น 
     คลังความรู้  (KM) ของสถานศึกษา 
4.2 การสรุปบทเรียนของครู บุคลากรทางการศึกษา   
      เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
4.3 การน าผลการปฏิบัติงาน  การสรุปบทเรียน   
     การค้นพบต่างๆ  ไปวางแผนและด าเนินการ 
     ในวงรอบใหม่ทุกขั้นตอน  และจัดท าเป็นคลัง 
     ความรู้  และเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิด 
     ประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป   

  
จากตารางที่   15  การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  แบ่งเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่  1 การวางแผน (Planning)  ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน  
(Action)  ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)  และขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection)  
จากผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรง เรียน
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ราชประชานุเคราะห์ 30 วงรอบที่ 1 พบว่า ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) มีการประชุมครู 
บุคลากร เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียน   
ราชประชานุเคราะห์ 30 วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา คณะครู บุคลากร 
ร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงาน  ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ของแผน ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ  ขั้นที่  2  การปฏิบัติตามแผน  (Action) มีการ
ก าหนดทีมงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้วยการจัดท าโครงการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ  ขั้นที่  3         
การสังเกตการณ์ (Observation) มีการสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและ
ภายหลังการด าเนินงานตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ปฏิบัติการ  และขั้นที่  4 การสะท้อนกลับ (Reflection) มกีารสะท้อนผลการปฏิบัติงาน สรุปบทเรียน
การค้นพบจุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไข และน าผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน           
การค้นพบต่างๆ  ไปวางแผนและด าเนินการในวงรอบใหม่ทุกขั้นตอน  ส่วนวงรอบที่ 2 พบว่า ขั้นที่ 1 
การวางแผน (Planning) มีการน าผลการสะท้อนกลับในวงรอบที่ 1 มาวางแผนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของคณะครู บุคลากร ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน  (Action) มีการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ น าปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากวงรอบที่ 1 มาพิจารณาตัดสินใจในการปฏิบัติงานตาม
แผนให้มีประสิทธิภาพอย่างรอบคอบ ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างและภายหลังการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนปฏิบัติการ ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดท าคลังความรู้ (KM) ของสถานศึกษา สรุปผลการเรียนไปวางแผนและ
ด าเนินการในวงรอบใหม่ทุกขั้นตอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ขั้นที่   3.2  ผลการสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดย วิจัย         
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30    
  ผลการสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปรากฏดังตารางที่ 16 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  16  แสดงผลการสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 
    โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 

ประเด็นค าถาม ผลการสัมภาษณ์ 
1. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร 
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อ
การบริหารงาน  4  ด้านอย่างไร
บ้าง 

การน ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียนท าให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คือ การบริหารวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป  เป็นไปอย่างมีทิศทางที่ดี  เนื่องจากได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และมีระบบการท างานเป็นขั้นตอนมาก
ยิ่งขึ้น  มีแบบแผนที่ดีตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา  
และตรวจสอบประสิทธิผลของการท างานได้ดีขึ้น 

2. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนอย่างไร 

หลังจากน ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ  
พบว่า  การขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนท าได้
ดีขึ้นเนื่องจากมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน  
การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ด้านวิชาการด าเนินการอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบส าคัญ
ของรูปแบบส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน นักเรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้สูงขึ้น  ดูได้จากผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: 
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สูงขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียนสูงขึ้น  และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีเยี่ยม  นักเรียนมีทักษะการท างาน  ทักษะชีวิตใน
ระดับดีเยี่ยม  ที่ส าคัญนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการหลายรายการและได้รับรางวัลด้านกรีฑาระดับ
นานาชาติ 
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ตารางท่ี  16  (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม ผลการสัมภาษณ์ 
3. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 30  ส่งผลต่อ
คุณภาพครูผู้สอนอย่างไร 

การน ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการด าเนินงาน  พบว่า  ครูทุกคนมี
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การ
ท างานตามคู่มือรูปแบบบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ครูมีการ
ท างานเป็นระบบมากยิ่งข้ึน  ครูทุกคนสามารถสร้างบรรยากาศ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยการ
ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบด้วยการร่วมวางแผนการร่วมจัด
องค์กร การร่วมในการน า การร่วมควบคุมการท างานตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในโรงเรียนครูทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในวงรอบการปฏิบัติการตามรูปแบบ  คือ  
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนผล 
ครูทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน ารูปแบบ
มาใช้ในโรงเรียน  ส่งผลให้ครูมีความสุขในการท างาน  ครูได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ  

4. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 30  ส่งผลต่อคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างไร 

การน ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการด าเนินงาน  พบว่า การบริหารงาน  
4  ด้าน  มีข้ันตอนการท างานที่เป็นระบบ  งานประสบ
ความส าเร็จมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  นักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
หรือผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา  ครูและบุคลากรมี
คุณภาพท างานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยมครูผู้สอนได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ โรงเรียนได้รับ
การยกย่องชมเชยจากผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชนโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ เช่น  รางวัล
โรงเรียนพระราชทาน  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  
AWARDS)  รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  
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 จากตารางที่  16  พบว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ให้สามารถอ่านออก 
เขียนได้สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
ครูผู้สอนมีความสุขในการท างาน ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ      
และโรงเรียน ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นที่  3.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา        
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 
ตารางท่ี  17  แสดงความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 
    โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 
องค์ประกอบที่  1  ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
1. สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป ตามกฎกระทรวง 

4.55 0.61 มากที่สุด 

2. สถานศึกษามีองค์คณะบุคคลเข้ามาร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ก าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินงานภายใต้ภารกิจ
งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.57 0.60 มากที่สุด 

3. สถานศึกษามีข้ันตอนการบริหารความร่วมมือในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.64 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.57 มากที่สุด 
องค์ประกอบที่  2  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
1. การวางแผนมีการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4.61 0.55 มากที่สุด 

2. การปฏิบัติตามแผน มีการก าหนดทีมงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการในการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและ
เป็นระบบ 

4.59 0.64 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  17  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 
3. การสังเกตการณ์ มีการสังเกตผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

4.61 0.58 มากที่สุด 

4. การสะท้อนกลับ มีการสะท้อนผลการด าเนินงานและน าผล
การสะท้อนผลมาสรุป ทบทวนและวางแผนการด าเนินการใน
วงรอบใหม่และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

4.58 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.57 มากที่สุด 
องค์ประกอบที่  3  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1. นักเรียนได้รับรางวัล หรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการและมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศด้านกรีฑา 

4.75 0.49 มากที่สุด 

2. ครูผู้สอนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ 

4.85 0.48 มากที่สุด 

3. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรางวัลดีเด่นใน
ระดับต่างๆ 

4.83 0.50 มากที่สุด 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

4.69 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.53 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.56 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่  17  พบว่าโดยภาพรวมผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความพึงพอใจ    
ต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 30 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 66.4 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ  พบว่า  ทุกรายการมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์     
ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)  และด้านความมีประโยชน์ (Utility)  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
573 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2562 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อความเป็นไปได้ (Feasibility)  และด้าน
ความมีประโยชน์ (Utility) ของการน ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ     
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ดังตารางที่ 18 
 
ตารางท่ี 18   ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความมีประโยชน์ (Utility)   
    ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  
 

รายการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. องค์ประกอบที่  1  ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
1.1 ด้านภารกิจความร่วมมือ 
1. ก าหนดโครงสร้าง  หน้าที่  และขอบข่าย
ภารกิจงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหาร
ทั่วไป  ครอบคลุมและชัดเจน 

4.83 0.53 มากที่สุด 4.72 0.57 มากที่สุด 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ระบุ
โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
การบริหารงานด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไป   

4.85 0.44 มากที่สุด 4.67 0.73 มากที่สุด 

3. ด าเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหาร
ทั่วไป  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

4.82 0.50 มากที่สุด 4.80 0.55 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 18   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. องค์ประกอบที่  1  ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
1.1 ด้านภารกิจความร่วมมือ  (ต่อ) 
4. การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ  ด้าน
งบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารทั่วไป  อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4.69 0.67 มากที่สุด 4.64 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.54 มากที่สุด 4.70 0.65 มากที่สุด 
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  นักเรียน  
บุคลากรสนับสนุน  ผู้ปกครองนักเรียน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ร่วมวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาและ
ก าหนดนโยบายการบริหารตามภารกิจงาน  
4  ด้าน  ที่ชัดเจน 

4.80 0.55 มากที่สุด 4.83 0.53 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  นักเรียน  
บุคลากรสนับสนุน  ผู้ปกครองนักเรียน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ร่วมรับผิดชอบการด าเนินภารกิจงาน   
4  ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ 

4.64 0.76 มากที่สุด 4.85 0.44 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  นักเรียน  
บุคลากรสนับสนุน  ผู้ปกครองนักเรียน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ร่วมตัดสินใจในการวางแผน การด าเนินงาน 
การประเมินผล  การปรับปรุงแก้ไข   
ในภารกิจงาน  4  ด้าน  

4.82 0.52 มากที่สุด 4.82 0.50 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 18   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. องค์ประกอบที่  1  ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ  (ต่อ) 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  นักเรียน  
บุคลากรสนับสนุน  ผู้ปกครองนักเรียน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวก  
ให้การด าเนินภารกิจงาน  4  ด้าน  
ประสบความส าเร็จ 

4.69 0.74 มากที่สุด 4.69 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.64 มากที่สุด 4.80 0.54 มากที่สุด 
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ 
1. การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
ด้วยการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จอย่าง
ชัดเจน 

4.76 0.60 มากที่สุด 4.82 0.54 มากที่สุด 

2. ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความ 
ส าเร็จภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด 

4.82 0.52 มากที่สุด 4.77 0.62 มากที่สุด 

3. ก าหนดบุคลากรที่มีความรู้ ความ 
สามารถ ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

4.80 0.56 มากที่สุด 4.65 0.74 มากที่สุด 

4. มีโครงสร้างการบริหารงานและก าหนด
สายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจน 

4.69 0.66 มากที่สุด 4.69 0.70 มากที่สุด 

5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.85 0.44 มากที่สุด 4.58 0.60 มากที่สุด 

6. มีการสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ  และการยกย่องชมเชย  บุคลากรที่
ท างานด้วยความมุ่งม่ัน  ตั้งใจ  และประสบ
ความส าเร็จ 

4.76 0.63 มากที่สุด 4.71 0.65 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 18   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. องค์ประกอบที่  1  ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ 
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ  (ต่อ) 
7. มีการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่
ก าหนด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 

4.58 0.60 มากที่สุด 4.56 0.63 มากที่สุด 

8. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.80 0.56 มากที่สุด 4.74 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.57 มากที่สุด 4.69 0.64 มากที่สุด 
รวมองค์ประกอบที่  1 4.76 0.58 มากที่สุด 4.72 0.62 มากที่สุด 

2. องค์ประกอบที่  2  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
1. การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพ 
การปฏิบัติงาน  ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย 

4.80 0.60 มากที่สุด 4.68 0.87 มากที่สุด 

2. ร่วมกันการวางแผนการด าเนินงาน  
ก าหนดแผนการด าเนินงานที่ประกอบด้วย
จุดประสงค์ ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือ
ความส าเร็จ 

4.66 0.72 มากที่สุด 4.75 0.72 มากที่สุด 

3. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ  และระยะเวลาด าเนิน
โครงการ/กิจรรม   

4.55 0.63 มากที่สุด 4.64 0.50 มากที่สุด 

4. น าแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติและ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
ทั้งปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ   

4.85 0.44 มากที่สุด 4.73 0.65 มากที่สุด 

5. สังเกตผลการปฏิบัติงานระหว่างและ
ภายหลังการด าเนินงาน 

4.61 0.64 มากที่สุด 4.68 0.54 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
2. องค์ประกอบที่  2  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายเหมาะสม 

4.52 0.72 มากที่สุด 4.61 0.64 มากที่สุด 

7. การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน  การสรุป
บทเรียน  และจุดเด่น จุดด้อยที่ควรพัฒนา 

4.61 0.55 มากที่สุด 4.60 0.72 มากที่สุด 

8. การน าผลการสะท้อนการปฏิบัติงาน  
การสรุปบทเรียน  และจุดเด่น จุดด้อยที่ควร
พัฒนาไปวางแผนการด าเนินงานในวงรอบ
ใหม่ 

4.53 0.74 มากที่สุด 4.60 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.63 มากที่สุด 4.66 0.65 มากที่สุด 
3. องค์ประกอบที่  3  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา    
1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา  (มีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะอาชีพพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะกระบวนการคิด
และแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค)์   

4.71 0.65 มากที่สุด 4.56 0.71 มากที่สุด 

2. นักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่น
ด้านวิชาการหรือผลการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา   

4.52 0.98 มากที่สุด 4.64 0.78 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 18   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
3. องค์ประกอบที่  3  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา    
3. ครูผู้สอนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา  (มีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู     มีทักษะวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ)   

4.79 0.54 มากที่สุด 4.75 0.69 มากที่สุด 

4. ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ  

4.64 0.50 มากที่สุด 4.71 0.65 มากที่สุด 

5. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ      
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้
การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   

4.66 0.66 มากที่สุด 4.52 0.72 มากที่สุด 

6. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ 

4.68 0.47 มากที่สุด 4.68 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.63 มากที่สุด 4.64 0.70 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.71 0.60 มากที่สุด 4.69 0.64 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  18  พบว่า  โดยภาพรวมผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)      
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์  30 อยู่ ในระดับมากที่สุด ( 71.4 ) เมื่ อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ   พบว่า  
องค์ประกอบที่  1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( 76.4 ) รองลงมา  
ได้แก่   องค์ประกอบที่   3  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  อยู่ ในระดับมากที่สุด  
( 67.4 )  ส่วนภาพรวมของความมีประโยชน์ (Utility) อยู่ ในระดับมากที่สุด ( 69.4 )       
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่   1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ            
อยู่ในระดับมากที่สุด ( 72.4 )  รองลงมา  ได้แก่  องค์ประกอบที่  2  กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( 66.4 )   


