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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
                     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย          
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือ        
1) ศึกษาสภาพ  ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ          
แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย      
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร     
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   4) ประเมิน
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุ -  
เคราะห์  30  วิธีด าเนินการวิจัยมี  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การศึกษาสภาพ  ความต้องการและแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  1.1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา  1.2) การศึกษาสภาพและความต้องการในการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  1.2.1) การศึกษา
สภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ว ม  โรงเรียนราชประชานุ -      
เคราะห์  30  ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ านวน  50  คน  1.2.2) การศึกษาความ
ต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์ 30  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  573  คน  1.3) การศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30        
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ านวน 9 คน  2) การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  2.1) การยกร่างรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30                 
2.2) การตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Selection)  จ านวน        
9  คน  ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion)  3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  3.1) การสังเกต
การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียน        
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ราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้ให้ข้อมูลครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้ น พ้ื น ฐ าน   จ าน วน  50 คน  ได้ ม า โดยการ เลื อ ก แบ บ เจ าะจ ง (Purposive  Sampling)                
3.2) การสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   ผู้ให้ข้อมูลครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  20  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
3.3) การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ   
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ผู้ให้ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน       
573  คน  4) การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ผู้ให้ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  573  คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพ  ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ       
มีส่วนร่วม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่  
1  ปัจจัยบริหารสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย  1) ภารกิจความร่วมมือ  2) องค์คณะบุคคลความร่วมมือ 
3) กระบวนการบริหารความร่วมมือ  องค์ประกอบที่  2  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่  3  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 2. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน   
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย  องค์ประกอบ 3 องคป์ระกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบหลักที่ 
1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  1) ภารกิจความร่วมมือ ได้แก่       
1.1) ด้านวิชาการ 1.2) ด้านงบประมาณ 1.3) ด้านบริหารงานบุคคล 1.4) ด้านการบริหารทั่วไป       
2) องค์คณะบุคคลความร่วมมือ  ได้แก่  2.1) ผู้บริหารสถานศึกษา  2.2) ครูผู้สอน 2.3) บุคลากร
สนับสนุน 2.4) นักเรียน 2.5) ผู้ปกครองนักเรียน 2.6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
3) กระบวนการบริหารความร่วมมือ ได้แก่ 3.1) การวางแผน (Planning)  3.2) การจัดองค์กร 
(Organizing)  3.3) การน า (Leading) 3.4) การควบคุม (Controlling) องค์ประกอบหลักที่  2 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นที่ 1 
ขั้นวางแผน (Planning) 2) ขั้นที่  2 การปฏิบัติตามแผน  (Action) 3) ขั้นที่  3 การสังเกตการณ์ 
(Observation) และ 4) ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection)  องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน  2) คุณภาพ
ครูผู้สอน และ 3) คุณภาพสถานศึกษา 
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนารูปแบบการบริหาร        
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ-



ค 
 

เคราะห์ 30  อยู่ในระดับมากที่สุด ( 66.4 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ  พบว่า  ทุกรายการ       
มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยภาพรวมผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)     
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์  30 อยู่ ในระดับมากที่ สุด ( 71.4 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า  
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( 76.4 ) รองลงมา  
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 67.4 )  
ส่วนภาพรวมของความมีประโยชน์ (Utility) อยู่ในระดับมากที่สุด ( 69.4 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่  1 ปัจจัยการบริหารสู่ความส าเร็จ อยู่ ในระดับมากที่สุด             
( 72.4 ) รองลงมา ได้แก่   องค์ประกอบที่  2  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย          
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( 66.4 )   
 
   

 


