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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โรงเรียนไชยวานวิทยา 2) พัฒนารูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน

ไชยวานวิทยา 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัด 

การเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู 

“การลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

และจากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา พัฒนา

รูปแบบฯ โดยการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของและจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

พัฒนารูปแบบและตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน

ไชยวานวิทยา โดยนําไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยเปน รองผูอํานวยการ 

จํานวน 2 คน ครูผูสอน จํานวน 35 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาํนวน 15 คน นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 320 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 320 คน 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 692 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ ข้ันตอนท่ี 4 

การศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง           

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยศึกษาจากกลุมเปาหมาย 

จํานวน 692 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบบันทึกการสนทนากลุม 2) แบบสัมภาษณ 

3) แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ดําเนินการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมฯ ดวยกระบวนการ PDCA เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

แลววิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพ  

วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
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 ผลการศึกษาวิจัย  พบวา  

1. สภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา พบวา ขาดการมีสวนรวมจากท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

ภาคประชาสังคมในทองถ่ิน ในการรวมกันคิด วางแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงทําใหการจัด

การศึกษาไมตอบสนองความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 

 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคคลท่ีเขามา 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 1.1) ผูบริหารสถานศึกษา 1.2) คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 1.3) ครู 1.4) ผูปกครอง และ 1.5) นักเรียน  2) ดานลักษณะการเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ประกอบดวย 2.1) ลักษณะเปนคณะกรรมการ ไดแก 2.1.1) คณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือ  

2.1.2) คณะกรรมการเพ่ือรวมบริหารงาน 2.2) ลักษณะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 2.3) ลักษณะ 

รวมทํางานเปนกลุมหรือทีม และ 2.4) ลักษณะการรวมเสนอแนะ  3) ดานกระบวนการมีสวนรวมใน 

การจัดการศึกษา ประกอบดวย 3.1) มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 3.2) มีสวนรวมในการวางแผน 

3.3) มีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.4) มีสวนรวมในการสนับสนุน 3.5) มีสวนรวมในการดําเนินการ 

3.6) มีสวนรวมในการประเมินผล และ 3.7) มีสวนรวมในการรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน และการพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

ของโรงเรยีนไชยวานวิทยา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x =4.46, S.D.=0.72) และมีความเปนไปได

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.58, S.D.=0.67)  

 3. ผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม พบวา  

    3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน 

ไชยวานวิทยา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.64, S.D.= 0.51) 

  3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 

ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ระหวางปการศึกษา 2558 กับปการศึกษา 2559 พบวา มีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยภาพรวมคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เทากับ 0.20 คิดเปนรอยละ 4.88 

    3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2558 กับปการศึกษา 2559 ของ

โรงเรียนไชยวานวิทยา พบวา คะแนนรวมเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน 0.38 

          4. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา อยูในระดับมากท่ีสุด 

( x =4.65, S.D.= 0.57)  
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ABSTRACT 
           

 The purposes of this research were 1) to study the conditions and problems of 

the participatory educational management model to enhance “Moderate Class, More 

Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School, 2) to develop the 

participatory educational management model to enhance “Moderate Class, More 

Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School,  3) to study the results of 

using the participatory educational management model to enhance “Moderate Class, 

More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School, and 4) to study the 

satisfaction of stakeholders toward the participatory educational management model 

to enhance “Moderate Class, More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya 

School.  The research process included 4 steps: step 1) studying the conditions and 

problems of the participatory educational management model to enhance “Moderate 

Class, More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School through the 

related concepts, theories, and documents as well as the expert interview, step 2) 

developing the participatory educational management model to enhance “Moderate 

Class, More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School by 

synthesizing the related concepts, theories, documents, and the expert interview,          

then approved by the experts, step 3) studying the results of using the participatory 

educational management model to enhance “Moderate Class, More Knowledge” 

learning management of Chaiwanwittaya School by trying the model out with the 

target group from the purposive sampling technique totaling 692 participants consisting 

of 2 deputy directors, 35 teachers, 15 school board members, all lower secondary 

students (320 students), and 320 parents, and step 4) studying the satisfaction of 

stakeholders toward the participatory educational management model to enhance 
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“Moderate Class, More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School of 

the target group of 692 participants. The research instruments were 1) interview form, 

2) questionnaire, 3) assessment form, and 4) satisfaction questionnaire.  The research 

method was PDCA. The collected quantitative data were analysed by mean, standard 

deviation (S.D.), and percentile while qualitative data were analysed by descriptive 

statistics. 
  

 The research results were: 

    1.  The conditions and problems of the participatory educational management 

model to enhance “Moderate Class, More Knowledge” learning management of 

Chaiwanwittaya School were lacking in cooperation among government agencies, 

private sectors, and locals making educational management not to meet the local needs. 

 2. The development of the participatory educational management model to 

enhance “Moderate Class, More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya 

School consisted of 3 components: 1) personnel involved in educational management 

including 1.1) administrators, 1.2) school board, 1.3) teachers, 1.4) parents, and           

1.5) students, 2) the aspects of participation in educational management including         

2.1) committee:  2.1.1) advisory committee, 2.1.2) administrative committee,             

2.2) experts in various fields 2.3) working groups or teams and 2.4) participants in 

suggestion 3) process of participation in educational management including                     

3.1) participation in setting goals 3.2) participation in planning 3.3) participation in 

decisions  3.4) participation in support 3.5) participation in action 3.6) participation in 

evaluation and 3.7) participation in taking responsibilities for the results. The suitability 

of the development of the participatory educational management model to enhance 

“Moderate Class, More Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School 

was at a high level ( x =4.46, S.D.=0.72) and the feasibility of the research was at the 

highest level ( x =4.58, S.D.=0.67)  

 3. The results of using the participatory educational management model found that  

 3.1 The overall results of the evaluation of using “Moderate Class, More 

Knowledge” learning management of Chaiwanwittaya School were at the highest level 

( x  = 4.64, S.D. = 0.51). 
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  3.2 The learning achievement of lower secondary students (Mattayomsuksa 

1-3) of Chaiwanwittaya School between the academic year 2015 and the academic 

year 2016 found that the average scores were higher in every subject group. The 

overall average score was 0.20 higher (4.88%). 

  3.3 The learning achievement in the Ordinary National Educational Test           

(O-NET) of Mattayomsuksa 3 of Chaiwanwittaya School between the academic year 

2015 and the academic year 2016 found that the average score was 0.38 higher. 

          4. The satisfaction of the stakeholders of the participatory educational 

management model to enhance “Moderate Class, More Knowledge” learning 

management of Chaiwanwittaya School was at the highest level ( x = 4.65, S.D. = 0.57)

 . 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหของผูเชี่ยวชาญและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

หลายฝาย ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ดังนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  พรมจุย ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ และเอาใจใสอยางดี

ยิ่งมา ณ ท่ีนี้ดวย 

 ขอขอบพระคุณ ดร.อดิศักดิ์ มุงชู  นายธีรวุฒิ พิทักษชน  นายสุจินต  ขาวแกว  ดร.รุงทิวา  

จันทนวัฒนวงษ  ผศ.ดร.สุวัฒน จุลสุวรรณ  รศ.ดร.สุมาลี ชยัเจริญ  รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท   

รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  ดร.จรญูรัตน สงศรี  ดร.เจริญ ราชโสภา วาท่ี รต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม   

ดร.สุรพร พงษสุวรรณ และ ดร.สมใจ อุดมศรี ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เสนอ 

ความคิดเห็นและขอแนะนําท่ีมีคุณคาในการดําเนินการวิจัย 

 ขอบพระคุณรองผูอํานวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา คณะครู เจาหนาท่ี คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไชยวานวิทยา ผูปกครองนักเรียนทุกทานและนักเรียนทุกคนท่ีให 

ความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและใหกําลังใจในการวิจัยครั้งนี้ดวยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ทุกฝาย ท่ีทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

และขอขอบคุณกําลังใจท่ีมีคายิ่งจากทุกคนในครอบครัว 

 

 

 

อนันตศักดิ์  ภูพลผัน 
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