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แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
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แสดงการเปรียบเทียบผลการปรับแก้ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึก ษาเป็ น เครื่องมือที่ส าคัญ ในการพั ฒ นาคนให้ มีคุ ณ ภาพที่ส ามารถนาไปสู่ การพัฒ นา
ประเทศชาติ ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งสมดุ ล เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นแนวทางที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒ นาพลเมืองของประเทศ และยังช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริญ รุ่งเรืองในทุ ก ๆ ด้าน
จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาที่ดีจะส่งผลอย่างมากในการพัฒนาคนและสังคมประเทศชาติให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สาคัญ
ในการสร้างสรรค์ และพัฒ นาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2560 : หน้า 119) ได้กล่าวถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสาหรับประชากรเป็นกลไกหลัก
สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยการพัฒนาสถานศึกษา
ทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียม และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560 : หน้า 29) ได้กล่าวถึง
กระบวนการบริ ห ารว่ า เป็ น กระบวนการเสริ ม เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนบรรลุ เป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การบริหารในปัจจุบันจะมีงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องบริหารเกี่ยวกับคน เงิน และ
วัส ดุอุป กรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ โรงเรีย นบรรลุเป้าหมายอย่างดีและมีประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับ Spare
(2002 : p. 102) ที่กล่าวไว้ว่าการบริหารจัดการเป็นการดาเนินกิจกรรมทั้งหลายในองค์กรที่มีเป้าหมาย
ไปสู่ความสาเร็จของหน่วยงานด้วยความมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรในการดาเนินงาน ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษา Bolam (1999 : p. 194) ได้ให้
นิยามไว้ว่า การบริหารจัดการศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ในเชิงการบริหารที่ต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
สร้างการยอมรับตามแนวนโยบายที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ มีจุ ดมุ่งหมายส าคั ญ ที่จ ะให้ ส ถานศึกษามีอิส ระและมีค วามเข้มแข็ งในการบริห าร
เพื่อให้ การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว สอดคล้องกับ ความแตกต่างและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
โดยจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
โดยรวม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556 : หน้า 4)
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนองตอบความต้องการของประเทศและประชาชนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ เป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ งและเป็ น ธรรม จึ ง เป็ น ความจ าเป็ น ที่ แ ต่ ล ะประเทศ
ต่ างค านึ งถึ งและมุ่ งมั่ น เพื่ อ ความส าเร็ จ และสานต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาที่ สู งขึ้ น
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความอิสระ
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คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายที่ให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเยาวชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน และให้มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เด็กมีกรอบคิด มีวิธีคิดที่กว้างขวาง มีจินตนาการ
พร้อมที่จะเผชิญกับโลกสมัยใหม่ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2557 : หน้า 1-3) โดยโรงเรียน
เป็ น องค์ ก รส าคั ญ ในการด าเนิ น งานพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ น คนดี มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีความสามารถตามสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : หน้า 5-8)
จึงกล่าวได้ว่าสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มี ความสาคัญที่สุด ในอันที่จะทาหน้าที่
สร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการ
พึ่งตนเอง ซึ่งเป็น ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อโรงเรียน จึงเป็นผลให้ โรงเรียนต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการ ที่ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด และให้ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพในทุกด้าน ดังนั้ น โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้ ผู้ เรียนมีคุณ ภาพ สอดคล้ องกับความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างในด้านคุณภาพ
ซึ่งการจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานโดยเน้นเป้าหมายหลัก
คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และหากนารูปแบบในการบริหารงานมาใช้จนประสบผลสาเร็จ
แล้วก็จะเรียกได้ว่า เป็น การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา เป็นอย่างมาก
สภาพทางการบริหารงานในสถานศึกษาในปัจจุบันจาเป็นต้องพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
เพื่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ ภาพของงานในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ซึ่ งหลั ก การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
จะมีแนวคิดทฤษฎีการบริหารที่ห ลากหลาย ที่สถานศึกษาสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงและการปฏิ รู ป ทางการศึ ก ษา โดยการบริ ห าร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น แนวทางในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดการพัฒนางานในองค์กร
ที่ ส าคั ญ นั้ น คื อ แนวคิ ด การบริ ห ารตามวงจรคุ ณ ภาพที่ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและบริ ก ารของ
ผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึ้น ในองค์กรมีคนที่มีการเรียนรู้ มุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพั ฒ นาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเข้าใจคุณภาพอย่างแท้จริง (อุทัย ดุลยเกษม 2552 : หน้า 1) แนวคิดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการทางาน และทาให้ผู้ร่วมงานทุกคน
เกิดความรู้สึกผูกพันกับงานและองค์ก ร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สาคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และแนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น มุ่งเน้นการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัว
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ในการตัดสินใจการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหาร
ทั่วไป เป็ น ไปตามหลักการกระจายอานาจ การบริห ารแบบมีส่ วนร่วม และการบริห ารจัดการที่ ดี
(เอมอร วิริยะขันติกุล 2553 : หน้า 6)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจา จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์
เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเด็กกาพร้าเนื่องจากบิดา มารดา เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ เปิดทาการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 ห้องเรียน รับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในปีการศึกษา
2562 (โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 2562 : หน้ า 11-12) มี นั ก เรี ย น จ านวน 932 คน
มีข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูที่ปฏิบัติการสอน จานวน 26 คน บุคลากร
อื่ น ๆ จ านวน 20 คน รวมมี ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ งสิ้ น จ านวน 86 คน
ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนี้ย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่มากพอสมควร เนื่องจากปริมาณงานของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีขอบข่ายความรับผิดชอบในหน้าที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ ได้รับการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม
และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน ดั งนั้ น บุ ค ลากรที่ มี อ ยู่ น อกจากจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็น หน้าที่หลักแล้ว ยังต้องรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ เช่น การเป็นครู
ประจาหอนอน การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจา การพัฒนางานอาชีพนักเรียน งานโครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ และงานนโยบายอื่ น ๆ ที่ ได้รับ มอบหมายจากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด
และจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถ้าขาดการบริหารจัดการที่ดีจะทาให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใช้เวลามากเกิน ไปในงานพิเศษ ซึ่งย่อมส่ งผลกระทบต่อคุณ ภาพการจัดการเรีย น
การสอนท าให้ ผ ลผลิ ต ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ นั ก เรีย นมี คุ ณ ภาพต่ าไม่ เป็ น ไปตามคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาในที่สุ ด หากมีการพัฒ นารูปแบบในเชิงการบริห ารจัดการศึกษาที่ มีความเหมาะสมกับ
บริบทและส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาแล้ว จะทาให้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานได้ทางาน
ตามแบบแผนที่ควรจะเป็นอย่างมีทิศทาง อีกทั้งยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพในการ
บริ ห ารจั ดการ จุ ด เน้ น และแนวนโยบายของสถานศึ กษาและหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด และส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมต่อไป
แนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และหลัก การ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและขอบข่ายการดาเนินงานภารกิจ
หลักของสถานศึกษา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา อาทิเช่น แนวคิดการ
บริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
การปรับ ปรุงแก้ไข (Mycoted 2019 : unpaged; สุธาสินี โพธิ จันทร์ 2562 : ไม่ปรากฏเลขหน้า ;
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วันทนา สมภักดี (2552 : หน้า 112) แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen and Uphoff 1980 : p. 213 235) แนวคิ ด หน้ า ที่ ก ารบริ ห ารประกอบด้ ว ย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจั ด องค์ ก ร
(Organizing) 3) การน า (Leading) 4) การควบคุ ม (Controlling) (Robbins and Stuart-Kotze
1990 : p. 22-23; Bartol and Martin 1991 : p. 6-9; Stoner and Freeman 1992 : p. 8-9;
Robbins and Mukerji 1994 : p. 7-8; Gibson and others 1997 : p. 15-17; Bateman and
Snell 1999 : p. 6-8) แนวคิด ในการบริห ารโดยใช้โรงเรียนเป็ น ฐาน ที่ ส รุป ได้ 4 หลั กการ คื อ
1) หลักการกระจายอานาจ 2) หลักการบริหารจัดการตนเอง 3) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
4) หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (ชญานี ภัทรวารินทร์ 2556 : หน้า 63; วิภาดา ทองรอด
2555 : หน้า 16; ธีระ รุญเจริญ 2550 : หน้า 59) และมีประยุกต์ใช้วิธีการวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research: PAR) ในการพั ฒ นางานในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่ เน้ น การปฏิบั ติแบบมีส่ วนร่วม โดยร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปั ญ หา และใช้รูปแบบที่
พัฒ นานาสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถพัฒนา
รูปแบบบริหารจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
จากแนวคิดของ Lewin (1974 : p. 15) ได้กล่าวถึงการวิจัยปฏิบัติการว่าเป็นการนาเอาทฤษฎี
และการปฏิบัติมาดาเนินคู่กันไปอย่างอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทาให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของ
การวิจัยและการปฏิบัติในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และประวิต เอราวรรณ์ (2551 :
หน้า 103) กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าร่วมกันอย่างเป็นระบบของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทาความเข้าใจต่อปัญหาหรือข้อสงสัยที่กาลังเผชิญอยู่ และให้ได้แนวทางการปฏิบัติ
หรือวิธีการแก้ไขปรับปรุงที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน ในบริบทของโรงเรียน
นั้นการวิจัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชั้นเรียน เมื่อครูพยายามปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง อาศัยกระบวนการสะท้อนตนเอง การหาข้อสรุปเพื่อแก้ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ รวมทั้งการใช้
ความเข้าใจและมโนทัศน์ของตนเองมากกว่าของผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยปฏิบัติการจึงเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มพูนความสามารถ หรือควบคุมสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ (2558 : หน้า 21) ที่กล่าวว่ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมนั้น มุ่งแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนตามแนวทางที่
บุคคลหลายฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกิจกรรรมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายของการวิจัย จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมสามารถหยั่งรากลึ กลงไปถึง
ประสบการณ์ทางสังคมอย่างเป็น รูปธรรม โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะทาให้สามารถ
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กาหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการที่จะแก้ปัญหานั้น สามารถให้แนวทางแก่คนในพื้นที่
ว่าอะไรคือสิ่งที่จาเป็นหรือเป็นความต้องการเกี่ยวกับปัญหาของเขา และชี้ให้เห็นจุ ดบกพร่องเกี่ยวกับ
ปัญหาของเขาเอง
จากสภาพปั ญ หาและเหตุ ผ ลดั งกล่ า วผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญของการพัฒ นางานในสถานศึกษาทั้งในมิ ติของสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น
แนวทางการพั ฒ นางานสถานศึ ก ษาโดยใช้ ก ารวิจั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม จึ งได้ ห าแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบในเชิงการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มประสิทธิผลในการบริหารงานในสถานศึกษาตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อให้เกิดการพัฒ นาบุคลากรและพัฒ นาประสิทธิผลในการบริหารจัด
การศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
วัตถุประสงค์เฉพำะ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ความต้ อ งการและแนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
4. เพื่ อประเมิ น รู ป แบบการบริห ารจั ดการศึ กษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บั ติก ารแบบมีส่ ว นร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ผลของการวิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่ วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1. ได้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหา ความต้องการจาเป็นของ
สถานศึกษา ทาให้ ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็ นเป้าหมายและขั้นตอนการ
ทางานที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ได้ทราบถึงผลการนาวิธีการวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วม มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
3. เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาไป
บริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นแนวทางสาหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพ ควำมต้องกำรและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบและแนวคิดเบื้องต้น
ในการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและสาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 2) หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
3) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 4) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 5) บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 6) แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ 7) เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
แนวทางการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 1.2 กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ขั้น ที่ 1.2.1 การศึก ษาสภาพการบริห ารจัด การศึ กษาโดยวิจัย เชิงปฏิ บั ติก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยการสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษา
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1. แหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการสั ง เกตสภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โรงเรี ย น
ราชประชานุ เคราะห์ 30 คื อ ครูผู้ สอน จานวน 15 คน ผู้ ปกครองนักเรียน จานวน 30 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 50 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
สภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 1.2.2 การศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ นการสอบถามความต้ อ งการในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ได้แก่ ผู้ บริห ารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูผู้ ส อน จานวน
56 คน นั กเรีย น จานวน 242 คน บุ คลากรทางการศึกษา จานวน 19 คน ผู้ ปกครองนั กเรียน
จานวน 242 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 573 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 :
หน้า 179) เมื่อกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้ น ที่ 1.3 กำรศึ ก ษำแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ กษำโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ำรแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการศึ กษา
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30
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ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
การสร้ างรูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 กำรยกร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และน าข้อมูล จากการ
สั ม ภาษณ์ แ นวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 มาจัดทายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่ ว นร่วม โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ประกอบด้ว ย 1) ปัจจัย การบริห ารสู่ ความส าเร็จ
2) กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) ผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้วิจัยนายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการใช้
ภาษา
3 ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ ยวชาญไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดทาร่างรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 2.2 กำรตรวจสอบยกร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้านความเหมาะสม ด้ว ยการจัดสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
1. แหล่งข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จานวน 9 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ขั้ น ที่ 3.1 กำรสั ง เกตกำรทดลองใช้ รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ ครูผู้สอน จานวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 30 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 50 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขั้น ที่ 3.2 กำรสัมภำษณ์ กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ ครูผู้สอน จานวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 5 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 20 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขั้นที่ 3.3 กำรประเมิน ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
แหล่งข้อมูล
แหล่ งข้อมู ล คือ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครู ผู้ สอน จานวน 56 คน
นักเรียน จานวน 242 คน บุ คลากรทางการศึกษา จานวน 19 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน
242 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 573 คน กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : หน้า
179) เมื่อกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05
ขั้ น ตอนที่ 4 กำรประเมิ น รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ ก ำรแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 มีดังนี้
การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นการประเมินโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินกลยุทธ์ของ
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2551 : หน้า 198 - 200) ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้าน
ความมีประโยชน์ (Utility)
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1. แหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ านวน 1 คน ครู ผู้ ส อน จ านวน 56 คน
นักเรียน จานวน 242 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จานวน 19 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน
242 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 573 คน กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : หน้า
179) เมื่อกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 โดยใช้สูตร ดังนี้
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
ความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ระยะเวลำในกำรวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท าการปฏิ บั ติ ก ารในวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 31 มี น าคม 2563
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
วงรอบที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
วงรอบที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง ภารกิจที่ผู้บริหารต้องสร้างความร่วมมือจากบุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามกระบวนการในการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีคุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ โดยใช้ทรัพยากร
การศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง
กระบวนการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ได้จากการศึกษาสภาพ
การวิเคราะห์ความต้องการในการบริห ารจัดการศึกษา และการสัมภาษณ์ แนวทางการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ควำมต้ อ งกำรในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ หมายถึ ง สิ่ งที่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
ครูผู้สอน นั กเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความต้องการให้การบริหารจัดการศึกษาประสบความสาเร็จ
4. รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง
โครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ ป ระสบความส าเร็ จ
ประกอบไปด้วย
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4.1 ปัจจั ยกำรบริหำรสู่ค วำมสำเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่ทาให้ การบริห ารจัดการศึกษาสู่
ความสาเร็จ ประกอบด้วย
4.1.1 ภำรกิจควำมร่วมมือ หมายถึง ภารกิจทางการบริหารการศึกษา ตามกรอบ
กฎกระทรวง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริห ารและการจั ด การศึ ก ษา
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
1) ด้ำนวิชำกำร หมายถึง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ จานวน 17 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ด้ ำ นงบประมำณ หมายถึ ง การกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาด้านงบประมาณ จานวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 20 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
4) ด้ ำนกำรบริ หำรทั่วไป หมายถึง การกระจายอานาจการบริห ารและการจัด
การศึกษา ด้านการบริห ารทั่ วไป จานวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
4.1.2 องค์คณะบุคคลควำมร่วมมือ หมายถึง องค์คณะบุคคลเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกาหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ภายใต้ภารกิจงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริห ารทั่วไป เพื่อให้ การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30
ปีการศึกษา 2562
2) ครูผู้ สอน หมายถึง ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ที่ท าหน้าที่ ปฏิ บั ติ
การสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
3) นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
4) บุคลำกรสนับสนุน หมายถึง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
5) ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
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6) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
4.1.3 กระบวนกำรบริหำรควำมร่วมมือ หมายถึง ขั้นตอนการบริหารความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย
1) กำรวำงแผน (Planning) หมายถึ ง การก าหนดเป้ าหมายของสถานศึ ก ษา
ด้วยการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบั นของสถานศึกษา
การกาหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติการประจาปี การกาหนดกลยุทธ์หรือการกาหนดแนวทางปฏิบัติ
สู่ความสาเร็จ และการใช้งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
2) กำรจั ดองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษา
ด้วยการจัดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจน จัด คนให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล ก าหนดภาระหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของงานแต่ ล ะงานอย่ างชั ด เจน
มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนที่ไม่ซ้าซ้อน การกาหนดสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจน
ไม่ก้าวก่ายกันหรือทับซ้อนกัน
3) กำรนำ (Leading) หมายถึง การนิเทศ กากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ทางานสูงช่วยให้งานบรรลุความสาเร็จ การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับบุคลากร
ในสถานศึ ก ษา การให้ ค าแนะน า การให้ ค าปรึก ษาแก่ บุ ค ลากรให้ สามารถท างานได้ ตามมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ งาน การให้ รางวั ล การยกย่ อง สร้ างแรงจู งใจให้ บุ ค ลากรท างานเต็ ม ที่ เพื่ อ ความส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย
4) กำรควบคุ ม (Controlling) หมายถึ ง การตรวจสอบ ก ากั บ ติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานให้ เป็น ไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
กฎเกณฑ์เป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษา การเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ การปรับปรุง
แก้ไข ทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
4.2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้วยการนาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
4.2.1 กำรวำงแผน (Planning) หมายถึง การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ส ภาพการ
ปฏิ บั ติ งานหรื อการระบุ ปั ญ หา ศึ ก ษาปั ญ หา การรวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการวางแผนจากการ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร กระบวนการกลุ่ม การวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
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เพื่อพั ฒ นาหรื อ แก้ปั ญ หาร่ วมกัน กาหนดแผนการดาเนิน งานที่ป ระกอบด้ว ยจุดประสงค์ของแผน
ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ
4.2.2 กำรปฏิบัติตำมแผน (Action) หมายถึง การกาหนดทีมงานจัดทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการจัดทาโครงการ การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและระยะเวลา
ดาเนินโครงการ การนาแผนที่จัดทาขึ้นไปปฏิบัติในสภาพการณ์ทางานที่ประสบปัญหาอยู่หรือปัญหา
ที่ประสบเฉพาะหน้า การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ
4.2.3 กำรสังเกตกำรณ์ (Observation) หมายถึง การสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล ระหว่างและภายหลั งการดาเนิ นงานตามแผน การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน
ด้ า นความถู ก ต้ อ ง และครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ด้ ว ยการรวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณหรื อ เชิ งคุ ณ ภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติการ
4.2.4 กำรสะท้อนกลับ (Reflection) หมายถึง การสะท้อนผลการปฏิบัติ งานและ
การสรุปบทเรียนของนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง การค้นพบจุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไข การนา
ผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน การค้นพบต่างๆ ไปวางแผนและดาเนินการในวงรอบใหม่ตั้งแต่
ขั้นที่เตรีย มการ การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนสะท้อนกลับใช้แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม หรือเทคนิคการระดมสมอง
4.3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง ผลที่เกิดจากบริหารจัด
การศึก ษาด้ ว ยรู ป แบบการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาโดยวิจัย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชาคุณเคราะห์ 30 ประกอบด้วย
4.3.1 คุณภำพนักเรียน หมายถึง นักเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และแก้ ปั ญ หา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้อย่ าง
สร้างสรรค์ และนักเรียนได้รับรางวัลหรือมี ผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา
4.3.2 คุณ ภำพครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ในระดับต่าง ๆ
4.3.3 คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ หมายถึ ง สถานศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลดีเด่นในระดับ
ต่าง ๆ
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5. กำรประเมินควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อ การนารูปแบบการบริหารจัด
การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ของผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. กำรประเมิ น รูป แบบกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึ กษำโดยวิ จัยเชิงปฏิ บั ติก ำรแบบมี ส่ว นร่ ว ม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 หมายถึง การตัดสินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในด้านความเหมาะสม
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความมีประโยชน์ ดังนี้
6.1 ด้ำนควำมเหมำะสม (Propriety) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการ
สนทนากลุ่มที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
6.2 ด้ำนควำมเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน บุ คลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ที่ มีต่อ การน ารูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ไปใช้ว่ามีความสอดคล้ องกั บสภาพความเป็นจริงและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้
6.3 ด้ ำ นควำมมี ป ระโยชน์ (Utility) หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา
ครูผู้สอน บุ คลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ที่ มีต่อการน ารูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ไปใช้ว่ามีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มีความเหมาะสม
และเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรั บ หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ในการกาหนดนโยบายการ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนารูปแบบไปปรับและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จ ากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1.1 ความหมายและความสาคัญของการบริหารการศึกษา
1.2 แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
2. หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
2.1 ภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
2.2 หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 มาตรฐานการศึกษา
3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
3.2 ประเภทของรูปแบบ
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
3.4 การสร้างรูปแบบ
3.5 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
3.6 การตรวจสอบรูปแบบ
3.7 การพัฒนารูปแบบ
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.1 ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.2 หลักการของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.3 ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.4 ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
5. แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
5.1 ความหมายเครือข่ายความร่วมมือ
5.2 แนวคิดการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
5.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5.4 การสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา
6. บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
6.1 ประวัติโรงเรียน
6.2 โครงสร้างการบริหารงาน
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6.3 ข้อมูลนักเรียน
6.4 ข้อมูลครู และบุคลากร
6.5 การบริหารจัดการโรงเรียน
6.6 สภาพชุมชนโดยรวม
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนางานในสถานศึกษานั้น เป็นการทางานร่วมกันของกลุ่มคน
ในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยการทาให้เกิดความร่วมมือกันทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน
และประชาชน (นิ พนธ์ กิน าวงศ์ 2551 : หน้า 16) อีกทั้งการบริห ารการศึกษายังเป็นระบบการ
บริหาร การออกแบบ และการจัดระบบการศึกษาทั้งระบบความคิด และรวมถึงการนาทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาไปบริหารให้เกิดผลทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารเป็นบุคคลสาคัญในการบริหารสถานศึกษา
(เกษม วั ฒ นชั ย 2550 : หน้ า 2) จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การบริ ห ารการศึ ก ษามุ่ ง จั ด การศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
กระบวนการ มีระบบและมีเป้าหมายชัดเจนคือ การพัฒ นาคุณ ภาพมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด และการประพฤติปฏิบัติที่ดี โดยคาดหวังว่าคนที่
มีคุณภาพนี้จะทาให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญก้าวหน้าทันโลก และสามารถแข่งขันกับสังคม
ประเทศอื่นได้ ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษามีแนวคิดที่สาคัญ ดังนี้
1.1 ความหมายและความสาคัญของการบริหารการศึกษา
ภารดี อนันต์นาวี (2557 : หน้า 2) การบริหารการศึกษา อาจพิจารณาว่า เป็นกิจกรรม
ประเภทหนึ่ง หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลาย ๆ คน ร่วมมือกันดาเนินการเพื่อพัฒนาให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้านให้มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมค่านิยม
หรือคุณธรรม ส่วนด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนั้น ต้องการให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบแบบแผนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : หน้า 8) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจ
หลั กของผู้บ ริห ารที่จะต้องกาหนดแบบแผน วิ ธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพราะถ้า
ระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่องานอื่น ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือก
วิ ธี ก ารบริ ห ารที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ง านนั้ น บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ว างไว้
การบริหารงานนั้น จะต้อ งใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการดาเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียง
กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทาเพียงลาพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนทาให้งานนั้น
ประสบความส าเร็ จ ผู้ ช่ ว ยงานแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า นสติ ปั ญ ญาความสามารถ
ความถนั ด และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริห ารที่ จะนาเอาเทคนิควิธี และ
กระบวนการบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2550 : หน้า 51) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา ไว้ว่า
เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน
นั บ ตั้ ง แต่ บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติ ก รรมและคุ ณ ธรรมเพื่ อ ให้ มี ค่ า นิ ย มตรงกั บ
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ความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และ
อาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
Good (1973 : p. 14) ได้ให้ ความหมายว่า การบริห ารการศึกษาเป็ นการวินิ จฉัยสั่ งการ
การควบคุม และการจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือกิจการโรงเรียนทั้งการบริหารธุรกิจโรงเรียนโดย
มุ่งให้บรรลุผลตามจุดหมาย ของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ ภาระหน้าที่ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับครู นักเรียน
บุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน โปรแกรมการเรียนการสอน กิจกรรม หลักสูตร วิธีการสอน วัสดุอุปกรณ์
และการแนะแนว
Campbell (1993 : p. 22) กล่ า วไว้ ว่ า การบริ ห ารการศึ ก ษา หมายถึ ง การจั ด แผน
ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
Harris (1990 : p. 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการในการ
สร้างบูรณาการแห่งความสามารถของบุคคล และการนาประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้อย่าง
เหมาะสม เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพของมนุ ษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใช่เพียงแต่มุ่งพัฒนา
เยาวชนของประเทศเท่านั้นแต่ยังมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน
จากที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา สรุปได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารต้องสร้าง
ความร่วมมือจากบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามกระบวนการในการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของสังคม โดยใช้ทรัพยากรการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ครู และ
บุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการประยุกต์กระบวนการบริหารเข้ามา
ใช้ในวงการศึกษา ประกอบด้วย การตัดสินใจ การวางแผน การนาแผนสู่การปฏิบัติ การจัด องค์กร
การจั ด คนเข้าท างาน การอ านวยการ การจั ดสรรทรัพ ยากร การติด ต่ อสื่ อสาร การประสานงาน
การควบคุมงาน การประเมินผลงาน และการปรับปรุง รวมทั้งการกระตุ้น หรือการจูงใจ กระบวนการ
บริห ารการศึกษา จึ งเป็ น เครื่องมือส าคัญ ของผู้ บริห ารทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้ บริห ารการศึกษาด้ว ย
การบริหารงานที่ดีจะช่วยให้งานบริหารดาเนินไปอย่างราบรื่น มีระบบไม่สับสน และบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทักษะในการใช้กระบวนการบริหารทุกขั้นตอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในขั้น ตอนการตัดสิ นใจนั้นมีความส าคัญ มาก หากผู้บริห ารตัดสินใจไม่ถูกต้อง
การดาเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปจะเกิดปัญหาและอุปสรรคตามมา ผู้บริหารควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีแนวคิดและข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ และอาศัยกระบวนการบริหารเป็นหลักในการบริหารงาน
สอดคล้องกับแนวความคิดของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association
of School Administrators: AASA 1955) ได้ กาหนดไว้ 5 ขั้น ตอน คือ การวางแผน (Planning)
การจั ด สรรทรั พ ยากร (Allocating Resources) การกระตุ้ น (Stimulating) การประสานงาน
(Coordinating) การประเมินผล (Evaluating) ซึ่งมีนักวิชาการทางการบริหารได้กล่าวถึงกระบวนการ
บริหารการศึกษาและสถานศึกษา ไว้ดังนี้
อุดม ชูลีวรรณ (2559 : หน้า 15-16) ได้กล่าวถึงหน้าที่การบริหารหรือกระบวนการบริหาร
ในปัจจุบันประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การนา และการควบคุม ดังนี้
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1) การวางแผน (Planning) เป็ น ขั้น ตอนของการกาหนดเป้ าหมาย และจุด มุ่งหมาย
พัฒนาแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ในการนาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารต้องตัดสินใจ
ว่า องค์ ก รมี เป้ าหมายอะไรในอนาคต และต้ อ งด าเนิ น การอย่ างไร ประกอบด้ ว ย การด าเนิ น การ
ตรวจสอบตัวเองเพื่อกาหนดสถานภาพในปัจจุบันขององค์กร การสารวจ สภาพแวดล้อม การกาหนด
เป้ าหมาย การพยากรณ์ ส ถานการณ์ ในอนาคต การกาหนดแนวทางปฏิ บั ติงาน การใช้ทรัพ ยากร
การประเมิน ทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามที่กาหนด
การติดต่อสื่อสารในกระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง
2) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นขั้นตอนในการกาหนดกิจกรรมที่ต้องดาเนินการจัด
บุคคล และทรัพยากร เพื่อทางานให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่
การระบุและอธิบายงานที่จะดาเนินการ การจัดโครงสร้างองค์กร เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หรือ
ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามที่กาหนดการติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัด องค์กรให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง
3) การนา (Leading) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับการนาทางการนิเทศติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
นาแผนขององค์กรไปปฏิบัติ เป็นความพยายามของผู้บริหารที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีศักยภาพในการ
ท างานสู ง การน าจะช่ ว ยให้ ง านบรรลุ ค วามส าเร็ จ เสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการท างาน
ประกอบด้ ว ย การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิ บั ติ งาน การให้ ค าแนะน า
คาปรึ กษาแก่ พ นั กงานให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐานการปฏิ บั ติงาน การให้ รางวัล การยกย่ อง ต าหนิ ติเตี ยน
อย่างยุติธรรม และถูกต้องเหมาะสม
4) การควบคุม (Controlling) เกี่ย วกับ หน้าที่ การประเมิ นติ ดตามผลการดาเนิ น งาน
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่ การกาหนดมาตรฐาน การเปรียบเทียบผล
การด าเนิ น งานกั บ มาตรฐาน การแก้ ไ ขความบกพร่ อ ง การทบทวนและปรั บ วิ ธี ก ารควบคุ ม
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กระบวนการบริหารตามทฤษฎีของ Gulick และ Urwick (กนกวรรณ อินทร์น้อย 2553 :
หน้า 21 - 26) POSDCORB เป็นอักษรย่อของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งเป็น
การสรุปหน้าที่ของผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
P - Planning
การวางแผน
O - Organizing
การจัดองค์กร
S - Staffing
การจัดคนเข้าทางาน
D - Directing
การอานวยการ/การสั่งการ
CO - Coordinating
การประสานงาน
R - Reporting
การรายงาน
B - Budgeting
การบริหารและควบคุมงบประมาณ
กระบวนการบริหาร POSDCORB ย่อมาจากคาต่อไปนี้
P = Policy & Planning + Process Management + Performance
O = Organizing + Objective Awareness + Operation Information System
S = Staffing + Shaping Corporate Culture + Symbol Leader

19
D = Directing + Deployment + Development
CO = Co-ordinating+ Communicating + Controlling
R = Reporting + Communicating + Controlling
รายละเอียดหลักของกระบวนการบริหาร POSDCORB มีดังนี้
P = Policy & Planning + Process Management + Performance เป็นที่รับ รู้กัน
โดยทั่วไปว่าหน้าที่สาคัญของผู้บริหาร คือ การวางแผน (Planning) และการกาหนดนโยบาย จากนี้
ผู้บริหารในยุคปัจจุบันที่มุ่งจะบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศจะต้องให้ความสนใจในเรื่องของการวาง
แนวทางในการท างานภายในองค์ ก รเพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายและนโยบายที่ ว างไว้ ตลอดจนต้ อ งใช้
ความสามารถในการบริ ห ารกระบวนการท างาน (Process Management) อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
นอกจากนี้ บ ทบาทที่ ส าคัญ อย่ างยิ่ งของผู้ บ ริห ารในยุค ปั จ จุบั น คือ การบริห ารผลงานขององค์ก ร
(Performance Management) กล่าวคือ ในขณะที่วางแผนงานผู้บริหารที่มีความรอบคอบ จะต้องคิด
ด้วยว่าจะวัดผลงานหรือความสาเร็จของแผนนั้นอย่างไรโดยการกาหนดดัชนีวัดความสาเร็จของงาน
(Performance Indicators) ตลอดจนวิธีการ กระบวนการหรือเครื่องมือวัดผลงาน
O = Organizing + Objective Awareness + Operation InformationSystem
หน้าที่ที่สาคัญถัดมา คือ การจัดองค์กร (Organizing) เป็นหน้าที่เพื่อให้มีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติงานให้ บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ก ร ซึ่ งผู้ บ ริห ารจะต้อ งตระหนั กถึ งวัต ถุป ระสงค์ ขององค์ ก ร
(Objective Awareness) เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อจะได้จัดแบ่งหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้สิ่งที่ องค์กรสมัยใหม่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ระบบ
ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการ (Operation Information System) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดการให้มี
ขึ้นและนาไปใช้ในการตัดสินใจ
S = Staffing = Shaping Corporate Culture + Symbol Leader บทบาทหน้ า ที่
ของผู้บริหารระดับสูงในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากการจัดคนเข้าทางาน (Staffing) ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถแล้ วในการเป็ น ผู้ น าในการสร้างคนในองค์กรของตนให้ มีทัศนคติ (Attitude) ที่ ดีต่อ
องค์กรในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกาลังให้ความสนใจในเรื่องของทัศนคติเป็นอย่าง
มากโดยการสร้างกลไกที่จะหล่อหลอมความคิดและพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทางที่องค์กร
คาดหวัง คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Shaping Corporate Culture) ซึ่งก็เป็นบทบาทที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งของผู้บริหารโดยการแสดงวิสัยทัศน์ (Vision) และเป็นผู้นาในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน นอกจากนี้ผู้บริหารเองก็ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้นาที่
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbol Leader) ที่ ดี ข ององค์ ก ร เพราะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะถื อ เป็ น ตั ว แทน
(Representative) ขององค์กร
D = Directing + Deployment + Development การอ าน วยการห รื อ สั่ ง การ
(Directing) เป็น หน้ าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของผู้ บริหารองค์กรชั้นนาที่ประสบความส าเร็จโดย
รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็น องค์กรที่ผู้ บริหารกาหนดทิศทางขององค์กร (Direction) ไว้อย่างชัดเจนและ
เพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจถึงทิศทางขององค์กร จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องกระจายข้อมูล
และบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ (Deployment) ลงไปสู่ผู้บริหารและพนัก งานในระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจน
เนื่องจากการทางานในองค์กรในยุคปัจจุบันต้องแข่งขันกับเวลาและคู่แข่งขันทางธุรกิจไม่สามารถจะรอ
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การตัดสิ นใจของผู้บ ริห ารเพียงผู้เดียวได้ องค์กรที่ประสบความสาเร็จหลายแห่ งใช้วิธีการกระจาย
อานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ลงไปสู่พนักงานแต่ละระดับตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความสามารถของพนักงานด้วยว่าจะสามารถตัดสินใจได้ในระดับใดจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารอีก
ประการหนึ่ งซึ่งจะต้องมีการพัฒ นา (Development) พนักงานเพื่ อให้ ส ามารถรับผิ ดชอบงานและ
ตัดสินใจในสิ่งที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ คาว่า Development ในที่นี้ยังหมายถึง หน้าที่ในการพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย
CO = Coordinating + Communicating + Controlling ตามข้ อเสนอของ Gulick
และ Urwick เสนอว่าผู้บ ริ ห ารจะต้องท าหน้าที่ ประสานงาน (Coordinating) ระหว่างหน่วยงาน
ย่ อ ย ๆ ในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ารท างานสอดประสานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ เป้ าหมายขององค์ ก ร
นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงจะต้องทาหน้าที่ประสานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ ก ร ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในภาครัฐ องค์ ก รทางการเมื อ ง กลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ ลู ก ค้ า
และผู้ เกี่ ย วข้อ งอื่ น ๆ เป็ น ต้ น หน้ าที่ ต่ อ มาซึ่ งเป็ น หน้ าที่ ของผู้ บ ริห ารที่ ส าคั ญ มากอีก ข้อ หนึ่ ง คื อ
การติดต่อสื่อสาร (Communicating) ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคล
ทุ ก ระดั บ และทุ ก ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจทั้ งภายในองค์ ก รและระหว่ า งองค์ ก รกั บ
บุคคลภายนอก ถัดมาคือหน้ าที่ในการควบคุม (Controlling) การดาเนินการต่าง ๆ ให้ เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ได้กาหนดไว้
R = Reporting + Resources Management + Responsibility ในส่ ว นของการ
รายงาน (Reporting) นอกเหนื อ จากที่ Gulickและ Urwick เสนอว่าผู้ บ ริห ารมีห น้ าที่ ต้องรายงาน
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานให้ ทุกฝ่ายในองค์กรทราบแล้ว และผู้บริหารระดั บสูงขององค์กรควรมี
การรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ ให้สังคมภายนอกองค์กรได้ทราบด้วยเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรส่วนหนึ่งและเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรได้
ด้วยแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กร (Transparence) หน้าที่ที่สาคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ
การบริหารทรัพยากร (Resources Management) ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรในส่วนของความรับผิดชอบ (Responsibility)
B = Budgeting + Balance Satisfactions + Business Growth ด้านการงบประมาณ
(Budgeting) ผู้ บ ริห ารระดั บ สู งในยุคปั จจุบั นต้ องท าหน้ าที่ ในการจัดหาอนุมั ติ และควบคุม การใช้
งบประมาณขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้ขาดสภาพคล่องและในบางครั้งอาจต้องทาหน้าที่
เป็นตัวแทนขององค์กรไปเจรจากับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนให้กับ องค์กร นอกจากนี้
ในปัจจุบันการประเมินความสาเร็จขององค์กรไม่เพียงแต่จะพิจารณาจากงบดุลในการดาเนินงานว่า
กาไร หรือขาดทุน เป็น ตัวเงินเท่านั้น ผู้บริหารยังจะต้องพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น
ความพึงพอใจของผู้ ถือหุ้ น ผู้ บ ริห าร ลูกค้า พนักงานในองค์กร ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารเพื่ อ ให้ เกิ ด ดุ ล ยภาพความพึ ง พอใจ (Balance
Satisfaction) ของผู้ที่กล่าวถึงข้างต้น
Hedley, Caldwell และ Millikan (1989 : p. 125) กล่าวว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน
สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
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1. นโยบาย (Policies are Formulated)
2. การกาหนดรูปแบบ (Priorities are Set)
3. แผนการทางาน (Plans are Made)
4. ทรัพยากรภายใน (Resources are Allocated)
5. กระบวนการเรียนการสอน (Teaching and Learning Proceeds)
6. ระบบการประเมินผล (Systematic Appraisal)
7. ภาวะผู้นา (Leadership)
Daft (2002 : p. 35-36) ได้ ก ล่ าวถึ งการบริ ห ารจั ด การที่ ท าให้ โ รงเรีย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการกาหนดเป้าหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์
(Objective) ขององค์ ก ร การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ห รือ กลยุ ท ธ์ การใช้ งบประมาณ และการจั ด สรร
ทรัพยากรกาหนดนโยบายและขั้นตอนการทางาน
2. การจัดองค์กร (Organizing) เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบงาน การกาหนดโครงสร้าง
องค์กร การระบุความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบกับอานาจ การกาหนดภาระงานของตาแหน่ง
ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติให้สาเร็จตามแผน รวมถึงการมอบหมายให้แก่หน่วยงานย่อยพร้อมกับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงาน
3. การจัดกาลังคน (Staffing) ได้แก่การคัดเลือกบรรจุคนลงในตาแหน่งต่าง ๆ รวมถึง
การฝึกอบรม สอนแนะ ช่วยเหลือให้ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับงาน
4. การอานวยการ (Directing) ได้แก่การใช้อานาจ อิทธิพลและการให้รางวัลเพื่อจูงใจ
หรือกระตุ้นพฤติกรรมการทางานให้สู่เป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงการกระจายงาน (Delegation)
การประสานงาน (Coordinating) และ การบริหารความขัดแย้ง (Managing Conflicts)
5. การควบคุ ม (Controlling) หมายถึ ง การพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(performance) สร้ างระบบการรายงาน การก ากั บ การท างานให้ เป็ น ไปตามขั้ น ตอนสู่ เป้ าหมาย
รวมทั้งการให้คุณให้โทษตามความจาเป็น
จากแนวคิดเกี่ย วกั บ กระบวนการบริห ารการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้กล่ าวมาข้างต้ น
พอจะสรุปได้ว่า เป็นการดาเนินการทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษา
อั น ประกอบด้ ว ย การวางแผน การจั ด องค์ ก ร การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ การจั ด คนเข้ า ท างาน
อานวยการ การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุมงาน การประเมินผลงาน และการ
ปรับปรุงและรายงานผลการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น มีแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจะนามาใช้ในการ
พั ฒ นางานภายในองค์ ก รอย่ างหลากหลาย โดยหากมี ก ารน าเอาแนวปฏิ บั ติ เชิ งทฤษฎี ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น จะทาให้เกิดประโยชน์จากการนาแนวคิดทาง การบริหารสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน ซึ่งแนวคิดในการบริหารตามวงจรคุณภาพนั้นได้มีการนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา ดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาโดยทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
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1.2.1 การบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA
1) เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ
ในรอบทศวรรษที่ผ่ านมาประเด็นเรื่องคุณ ภาพเป็นสิ่ งที่มีการพูดถึงกันมาก ทั้งใน
วงการอุตสาหกรรมและวงการการศึกษา ในวงการอุตสาหกรรมนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกิดขึ้น เพราะมีการขยายตัว ของการผลิ ตสิ น ค้าต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและมีผู้ ผ ลิ ตสิ นค้าประเภท
เดียวกันหรือคล้าย ๆ กันมากขึ้นทั้งในประเทศเดียวกันและในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้การแข่งขันกันใน
ตลาดจึงเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างก็คิดหายุทธศาสตร์ในการแข่งขันกันในตลาด
ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ทั้ งในแง่ข องราคาและการให้ บ ริ ก าร แต่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่
บริษัทผู้ผลิตนามาใช้คือการพัฒนาคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและดีกว่า ผลิตภัณฑ์ของ
คู่ แข่ ง (อุ ทั ย ดุ ลยเกษม 2552 : หน้ า 1) ด้ วยเทคนิ คและเครื่องมื อหลากหลายประเภท Deming Cycle
เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการนามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพภายใน
องค์กรทุกองค์กรด้วย PDSA ที่ประกอบด้วยการวางแผน ปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัติตาม ความเหมาะสม
หรือ PDCA ที่ประกอบด้วยการวางแผน ปฏิบัติตรวจสอบ และปฏิบัติตามความเหมาะสม (Carpenter
Group LLC 2017)
2) คุณภาพ (Quality)
คุณภาพ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน สินค้าหรือบริการที่
เป็นไปตามข้อกาหนดหรือมาตรฐาน สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า สินค้าหรือ
บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สินค้าหรือบริการที่ปราศจากการชารุดหรือข้อบกพร่อง ดังนั้ น
คุณภาพจึงมีความหมายต่างกันไปตามความรู้สึกหรือความต้องการของผู้ใช้ หรือลูกค้า ซึ่งมักจะวัดกัน
ด้วย “ความพึงพอใจ” หรือ “ความประทับใจ” ของลูกค้าเป็นสาคัญ กรณีตรงตามความต้องการที่
เปิดเผยชัดแจ้ง ลูกค้าเกิดความพอใจ แต่ถ้าหากได้มากกว่าความต้องการ (เกินความคาดหวั ง) หรือตรง
กับความต้องการที่แฝงเร้น ลูกค้าเกิดความประทับใจด้วย
3) เครื่องมือแห่งคุณภาพ (Quality Tools)
ในการพัฒนาคุณภาพมีเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ หลากหลายประเภทให้เลือกเอา
ไปใช้ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2550 : หน้า 82 - 83) ดังนี้
(1) การบริหารด้วยข้อเท็จจริง (Management by Facts)
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
(3) การระดมสมอง (Brainstorming)
(4) แผนผัง “ทาไม-ทาไม” (Why-Why Diagrams)
(5) แผนผัง “อย่างไร-อย่างไร” (How–How Diagrams)
(6) หลักการ 5W 1H (5W 1H Principles)
(7) ผังการเคลื่อนไหล (Work Flow Diagrams)
(8) หลักการ ECRS เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
(9) การปรับปรุงงาน (Work Improvement)
(10) รายการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงของออสบอร์น (Osborne’s Check List)
(11) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem–Solving Process)
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(12) วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle): PDSA or PDCA Cycle
(13) กิจกรรม QCC: กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)
(14) เครื่องมือ 7 แบบของ QC (7 QC Tools)
(15) เครื่องมือใหม่ 7 แบบของ QC (7 New QC Tools)
(16) การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)
(17) การแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Deployment
จากเครื่องมือที่กล่ าวมา 17 ชนิด เครื่องมือชนิดที่ 1 - 13 เป็นเครื่องมือพื้น ฐานแห่ ง
คุ ณ ภาพ ชนิ ด ที่ 14 - 15 เป็ น QC Tools ชนิ ด ที่ 16 เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ งกระบวนการ
และชนิดที่ 17 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติ
Deming Cycle or PDSA Cycle or PDCA Cycle
คุณภาพจึงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ในความสาเร็จของทุกองค์กร ที่ผู้บริหารจะต้องให้
ความสนใจและความส าคั ญ นอกจากนี้ ร ะหว่ า งการสอนและเป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ และ
นักอุตสาหกรรมชาวญี่ปุ่น ดร.เดมมิ่ง ได้นาวงจรของ Walter A. Shewhart มาปรับปรุงและอธิบาย
ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่ง Walter A. Shewhart เขียนเกี่ยวกับ Shewhart Cycle ไว้ในหนังสือของเขา
ในปี ค.ศ. 1939 โดยที่เดมมิ่งเรีย กวงจรนี้ว่า Shewhart Cycle หรือ PDSA Cycle ส่ วนในประเทศ
ญี่ปุ่นรู้จักกันในนาม Deming Cycle ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่ง และนักการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้
Mycoted (Mycoted2 0 1 9 : unpage) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง The PDCA cycle ห รื อ
Deming Cycle ไว้ว่า วงจรคุณ ภาพเป็ นการจัดการอย่างมีคุณ ภาพเป็ นกระบวนการที่ด าเนิ น การ
ต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้นโดยหลั กการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA)
หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
Plan คือ กาหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ
เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนาร่องในส่วนย่อย
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทาผิดพลาด
หรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง
Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามแผน ให้ทาซ้าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทาในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้
ขึ้นอยู่กับปัญหาและขั้นตอนการทางานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทียบ
กับสภาพที่เป็นจริงจะทาให้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องดาเนินการอย่า งไรในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่วางไว้
สุธาสินี โพธิจันทร์ (2562 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้กล่าวถึง PDCA (หัวใจสาคัญของการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ไว้ว่า เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความสาคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้
เน้ น ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบ โดยมี เ ป้ า หมายให้ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
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แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติ
ส าหรั บ วงการอุ ต สาหกรรม และต่ อ มาวงจร PDCA ได้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลายมากขึ้ น
เมื่ อ ปรมาจารย์ ด้ า นการบริ ห ารคุ ณ ภาพ อย่ า ง W.Edwards Deming ได้ น ามาเผยแพร่ ให้ เป็ น
เครื่องมือสาหรับ การปรับ ปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” มาถึงวันนี้
คงไม่ มี ใครบอกว่ า ไม่ รู้ จั ก วงจร PDCA หรือ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการท างาน
มักจะมีการนา PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งการทางานประจา และการปรับปรุงงาน ซึ่งโครงสร้างของ
PDCA ประกอบด้วย
1) Plan คือ การวางแผน
2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน
3) Check คือ การตรวจสอบ
4) Act คือ การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ารด าเนิ น งานตามวงจร PDCA หมุ น ครบรอบ ก็ จ ะเป็ น แรงส่ ง ส าหรั บ
การดาเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงใน ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : สุธาสินี โพธิจันทร์ (2562 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
วีรพล บดีรัฐ (2543 : หน้า 7) กล่าวถึง PDCA ที่คนทั่วไปรู้จักประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้
P = Plan
D = Do
C = Check
A = Action

หมายถึง การวางแผน
หมายถึง การปฏิบัติตามแผน
หมายถึง การตรวจสอบ
หมายถึง การดาเนินการให้เหมาะสม
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Plan การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความสาคัญ เนื่องจาก
การวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การทางานในส่ วนอื่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมมิ่ง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด
การเลื อ กปั ญ หา การหาสาเหตุ ข องปั ญ หา การหาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา การจั ด ท าตารางปฏิ บั ติ งาน
การกาหนดวิธีด าเนิ น การ การก าหนดวิธีก ารตรวจสอบและประเมิ น ผล ในขั้ น ตอนนี้ ส ามารถน า
เครื่องมือเบื้องต้นแห่งคุณภาพอื่นๆ มาใช้งานร่วมด้วย เช่น Flowchart, Why-Why Diagram, HowHow Diagram, 5W 2H Principles, Brainstorming ฯลฯ
DO การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ในตาราง
การปฏิ บั ติ งาน ทั้ งนี้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ต้ อ งมี ค วามเข้ าใจถึ งความส าคั ญ และความจ าเป็ น ในแผนนั้ น ๆ
ความสาเร็จของการนาแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการทางานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่
ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อ
แผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติทาให้ ถูกต้องตั้งแต่
แรกจะได้ ไม่ ต้ อ งแก้ ไขหรื อ รั บ ผลเสี ย จากการกระท าที่ ผิ ด พลาด ตรวจสอบทุ ก ขั้ น ตอน หากพบ
ข้อบกพร่องให้รีบแก้ไข ก่อนที่ความเสียหายจะขยายเป็นวงกว้าง
Check การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตาม
แผนหรือการแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตาม
เป้ าหมายที่ ก ลุ่ ม ตั้ งใจหรื อ ไม่ การไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ อาจจะเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ เช่ น
ไม่ปฏิบัติตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผนการเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
เทคนิคขั้นตอนการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่าทาได้ตามแผนหรือไม่
2. ตรวจสอบผลที่ได้ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่
3. ตรวจสอบว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้าง
4. รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดี
ต่อไป
สิ่งที่จะสามารถรู้ได้ว่าผลกับแผนที่ตั้งไว้แตกต่างกันอย่างไร สิ่งสาคัญที่สุด คือ การบันทึก
ข้อมูล ซึ่งเทคนิ คการบั น ทึกข้อมูล มีเครื่องมืออยู่ห ลายชนิด และหลายเทคนิควิธี เช่น Check list,
test,questionnaires, attitude test, interview, observation, fishbone diagram, Pareto ฯลฯ
Action การด าเนิ น การให้ เ หมาะสม (Action: A) เป็ น การกระท าภายหลั ง ที่
กระบวนการ 3 ขั้ น ตอนตามวงจรได้ ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ขั้ น ตอนนี้ เป็ น การน าเอาผลจากขั้ น
การตรวจสอบ (C) มาดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป (วีรพล บดีรัฐ 2550 : หน้า 15-16)
เทคนิคขั้นตอนการดาเนินการให้เหมาะสม
1. หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าเราทาได้ตามเป้าหมาย ให้รักษาความดีนี้ไว้
2. หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ ก็ตามให้หาสาเหตุ
และแก้ไขสาเหตุ
3. หาทางปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม
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วงจร PDCA ที่ ส มบู รณ์ จ ะเกิ ด ขึ้น เมื่ อ เราน าผลที่ ได้ จ ากขั้น ตอนการดาเนิ น การที่
เหมาะสม (A) มาดาเนินการให้เหมาะสมในกระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง (P) และเป็นวงจรอย่างนี้
เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด จนกระทั่งเราสามารถใช้วงจรนี้กับทุกกิจกรรมที่คล้ายกันได้อย่างเป็นปกติธรรมดา
ไม่ยุ่ งยากอีก จะเห็ นได้ว่า วงจร PDCA จะไม่ได้ห ยุดหรือจบลง เมื่อหมุนครบรอบ แต่วงล้อ PDCA
จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยจะทางานในการแก้ไขปั ญหาในระดับที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น และยากขึ้น
หรือเป็น การเรียนรู้ที่ไม่สิ้ นสุด ซึ่งสอดคล้องกับปรัช ญาของการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Improvement) ปัจจุบันทั้งแรงงานปฏิบัติการแรงงานที่มีความรู้และผู้บริหารชาวไทย ส่วนใหญ่จะ
รู้จัก PDCA มากขึ้นกว่าในอดีต ถึงแม้จะไม่เข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานอย่างสมบูรณ์
แต่ก็ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไร
ก็ดีหัวใจสาคัญของวงจร Deming ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ PDCA เท่านั้น แต่อยู่ที่คนที่มีคุณภาพ และเข้าใจ
คุณภาพอย่างแท้จริง หรือที่เรียกว่า คุณภาพอยู่ที่ใจ (Quality at Heart) ที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อย่างมุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ
2550 : หน้า 80)
โดยปกติ เราสามารถใช้ ว งจร PDCA เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งาน 2 ลั ก ษณะ
(วีรพล บดีรัฐ 2551 : หน้า 7) ดังนี้
1. ทุกครั้งที่เริ่มต้นทากิจกรรม PDCA จะช่วยให้กิจกรรมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การใช้งาน PDCA ในแนวทางนี้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายด้วยการวางแผน (P) และนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) ว่าผลที่ได้นั้นเป็นไปตามที่
คิดไว้มากน้อยเพียงใด และขั้นตอนสุดท้ายคือ นาผลที่ได้จากการประเมินไปดาเนินการต่อตามความ
เหมาะสม (A) หากผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ก็จะจัดทาเป็นมาตรฐานวิธีการดาเนินการเพื่ อ
ทากิจ กรรมลั กษณะเดีย วกัน ต่อไป แต่ห ากว่าผลการด าเนิ นการไม่เป็ นไปตามแผนที่ ตั้งไว้ อาจจะ
จาเป็นต้องคิดปรับเปลี่ยนบางอย่าง เช่น เปลี่ยนแผน เปลี่ยนวิธีดาเนินการ ฯลฯ
2. เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้งาน PDCA ในแนวทางนี้เริ่มต้นจากการระบุ
ปัญหาและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการกาหนดเป็นแผน (P) แล้วลงมือแก้ไขปัญหาตามแผน (D)
ในการแก้ไขปัญหาอาจจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็ได้ซึ่งจะทราบได้ด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์และประเมิน
วิธีแก้ปัญหาที่เลือกใช้ (C) และสุดท้ายเมื่อตรวจสอบและประเมินผลแล้วหากวิธีการแก้ไขปัญหานั้นใช้
ได้ผล ก็สามารถนาวิธีการนั้น มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเดียวกันในอนาคตต่อไป แต่ถ้าหาก
วิธีการแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ผลก็จะมีการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่มาใช้ต่อไป (A)
สรุปได้ว่า การบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกิจกรรมที่จะนาไปสู่การปรับปรุงงาน
และการควบคุมงานอย่ างเป็ น ระบบประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนาแผนไปปฏิบัติ (Do)
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การนาแผนที่
วางไว้มาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลั พธ์ที่ได้และหากไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องทาการ
ทบทวนแผนการ โดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและทาตามวงจรคุณภาพซ้าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้าไป
เรื่อยๆ จะทาให้เกิดการปรับปรุงและการทาให้ระดับผลลัพ ธ์สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การกระทาตามวงจร
คุณ ภาพ จึ งเท่ากับ การสร้างคุณ ภาพที่น่าเชื่อถือ มากขึ้น โดยจุดเริ่มต้น ของวงจรคุณ ภาพอยู่ ที่การ
พยายามตอบคาถามให้ได้ว่าทาอย่างไรจึงจะดีขึ้น
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1.3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
1.3.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1) ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2550 : หน้า 30) กล่าวถึงความหมายของการบริหารแบบ
มีส่ วนร่วมไว้ว่า เป็ น วิธีการบริห ารที่แสดงพฤติกรรมการบริห ารและหรือรูปแบบการบริห ารที่เปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกระดับทั่วทั้ง องค์กร และหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในภาระงานและ
หน้ าที่บ ริ ห ารโดยเข้ามามีส่ วนร่ว ม 5 ขั้น ตอน คือ (1) การสร้างหรือการกาหนด (2) การตัดสิ นใจ
(3) ดาเนินการหรือปฏิบัติตาม (4) ประเมินผล และ (5) ร่วมรับผลประโยชน์ หรือร่วมรับผิดชอบ
อรพิ น ท์ สพโชคชัย (2551 : หน้ า 15) กล่ าวถึง การบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มไว้ว่า
เป็ นการบริห ารที่เปิดโอกาสให้ ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางเกณฑ์ หรือการออกกฎระเบียบของ
หน่ วยงานราชการที่ มีผ ลกระทบต่อประชาชน โดยการเปิดให้ ประชาชนมีส่ว นร่วม 3 ขั้นตอน คือ
1) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการออกแบบหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 2) การเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาบริการสาธารณะ 3) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
Likert (1996 : p. 223) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมายและการตัดสินใจ กระทาโดยกลุ่มผู้บริหารมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเต็มที่ การติดต่อสื่อสารไม่ใช่เพียงจากบนลงล่าง (Downward Communication) และจากล่าง
ขึ้ น บ น (Upward Communication) แต่ ยั ง มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารตามแน วน อน (Horizontal
Communication) ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าพวก
เขามีความสาคัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้บริห ารกับผู้ใต้บังคับบัญ ชาจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
ภายในบรรยากาศของความเป็นมิตรภาพ องค์กรที่เป็นทางการและองค์กรที่ไม่เป็นทางการจะเข้ากัน
ได้เป็นอย่างดี
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ความหมายของการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มได้ ว่ า เป็ น
กระบวนการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
อย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริหารที่
สาคัญอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่งอานาจหน้าที่ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาการทางานร่วมกันเป็นทีม และมีอิสระใน
การทางาน มาใช้เป็นกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา
2) ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม ในการทางาน
จะทาให้ผู้ร่วมงานทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับงานและองค์กร ซึ่งมีประโยชน์ที่สาคัญของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ 2550 : หน้า 41-42)
(1) สร้างทางเลือกที่หลากหลายหรือแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาองค์กร เพราะเกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานร่วมกันระดมสมอง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่
หลากหลายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
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(2) ช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการสร้าง
ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายที่ ผู้ ร่ ว มงานได้ ร่ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น ไว้ ช่ ว ยให้ ผู้ ตั ด สิ น ใจสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างดี
(3) ช่วยให้งานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือการพัฒนาคุณภาพของผลงานให้สูงขึ้น
(4) ผู้ ร่วมงานมีความพึงพอใจสูงขึ้นเพราะผู้ ร่วมงานได้รับการเสริมพลังอานาจ
และเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดได้รับการยอมรับนับถือ ไว้เนื้อเชื่อใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความรู้สึกว่า
เป็นส่วนสาคัญขององค์กร
(5) ผู้ร่วมงานมีความรับผิดชอบในงานที่ตนรับผิดชอบมากขึ้น
(6) ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร
(7) เพิ่มความมั่นคงในงานมากขึ้นเพราะผู้ร่วมงานลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ลาหยุด ลาออกหรือความเฉื่อยชาของผู้ร่วมงานลง โดยผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึ กรัก ผูกพัน พึงพอใจ
ในการทางาน
(8) ผู้ร่วมงานเกิดความรักสามัคคี และมีความผูกพันต่อผลการตัดสินใจที่ได้มีส่วน
ร่วม มีความผูกพันต่อองค์กรและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
(9) การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
(10) ผู้ร่วมงานมีอิสระในการปฏิบัติ
(11) ผู้ร่วมงานสามารถนิเทศ วินิจฉัยและหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือ
ด้วยการช่วยเหลือกัน
(12) เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจัด การของผู้ บ ริห ารและลดเวลาในการ
ทางาน
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปประโยชน์ของการบริห ารแบบมีส่วนร่วมได้ว่า เป็นการ
ส่ งเสริ ม แนวการปฏิ บั ติ งานในองค์ ก รที่ มุ่ งเน้ น การสร้างความสั ม พั น ธ์อั น ดี ระหว่ างผู้ บ ริห ารและ
ผู้ร่วมงาน ทาให้เกิดความคิดและประสบการณ์ที่หลากหลายในการทางาน และได้รับความร่วมมือใน
การทางานเป็นอย่างดี ทุกคนมีความรักในองค์กรมุ่งมั่นในการทางานตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุตาม
เป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้หลายบุคคลเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลอย่างเข้มแข็ง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของกลุ่มบุคคล
ในการแก้ปัญหาของการบริห ารอยู่บนพื้น ฐานของแนวคิดการแบ่งอานาจหน้าที่ ซึ่งการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมมีรูปแบบที่ใช้อยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 2550 : หน้า 10-11)
(1) รูปแบบที่ 1 การปรึกษาหารือ (Consultative Management) เป็นการบริหาร
แบบเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการต่างๆ รูปแบบนี้เป็นการ
กระจายอานาจการบริหาร และการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมีส่วนร่วมรับ ผิดชอบในการ
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ดาเนินงานด้วยระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสมใช้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปโดยการมอบหมายให้
ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทางานหรือประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการ เป็นต้น
(2) รู ป แบบที่ 2 กลุ่ ม คุ ณ ภาพ (QC. Circles) เป็ น การบริห ารแบบเปิ ด โอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบของกลุ่มบุคคล 3-10 คนที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะ
สาหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติหรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสทางานร่วมกัน เพื่อค้นหาปัญหาวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาตลอดจนคิด
หาแนวทางแก้ปั ญ หาด้วยตนเอง ซึ่งมีกระบวนการในการบริห ารกลุ่ มสร้างคุณ ภาพ 4 ขั้นตอน คือ
P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติ C (Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุง
แก้ ไข หรื อ PDCA นั่ น เอง อย่ างไรก็ ตาม ระบบกลุ่ มคุ ณ ภาพจะใช้ได้ ผ ลดี ก็ ต่ อเมื่ อมี ก ารฝึ ก อบรม
เกี่ย วกั บ เทคนิ คกลุ่ ม คุณ ภาพและการใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ให้ แก่ผู้ เกี่ย วข้ อง และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานต้องอยู่ในเกณฑ์สูง จึงจะสามารถนาระบบกลุ่มคุณภาพนี้
มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(3) รู ป แบบที่ 3 ระบบข้ อเสนอแนะ (Suggestion System) เป็ นรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมที่ได้ผลมาในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่วไปที่มีลักษณะเป็น
กล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็นเท่านั้ น กล่าวคือ รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบที่กาหนด เช่น ปัญหาที่พบคืออะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไรบ้าง
และผลที่คาดว่าจะได้รับ นั้ น เป็ น อย่างไร ส าหรับแบบฟอร์มที่กาหนดอาจแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการของแต่ละหน่วยงานแต่มีหลักปฏิบัติเดียวกันคือ จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ
มีหน้าที่ในการประเมินข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์มต่าง ๆ นั้นว่า เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพียงใด
ความเป็ น ไปได้ ในทางปฏิ บั ติ มี ม ากน้ อ ยแค่ ไหนและสมควรด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะหรื อ ไม่
แล้วนามาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาดาเนินการต่อไปและถ้าข้อเสนอแนะใดมีการนาไปปฏิบัติ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกาหนด
ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะสาหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ อาจจะเสนอความคิดเห็ นคน
เดียวหรือมากกว่าก็ได้ ข้อเสนอแนะนี้จะได้ผลมีองค์ประกอบในการพิจารณา ได้แก่ (3.1) นโยบาย
เป้าหมายขององค์กรมีความชัดเจน (3.2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับสูง
(3.3) การกาหนดผลตอบแทนกับผู้เสนอความคิดต้องมากพอ (3.4) ขั้นตอนในการพิจารณาความคิดที่
ผู้ร่วมงานเสนอขึ้นมาต้องรวดเร็ว มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และ (3.5) การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ การใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะต้องให้ ผู้ ร่ว มงานทุกคนได้รับรู้ก่อน
การนาระบบข้อเสนอแนะมาใช้อย่างจริงจัง
(4) รู ป แบบที่ 4 ระบบส่ ง เสริ ม ให้ มี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ (Employee
Ownership Plan) รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการของบริษัท หน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นเป็ น เจ้ า ของกิ จ การด้ ว ยการลงทุ น ซื้ อ หุ้ น ของบริ ษั ท
หรือบริษัทอาจจ่ายโบนัสส่วนหนึ่งเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปีช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
กิจการเอง และรู้สึ กผู กพัน ในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ในรูปแบบนี้ผู้ บริห าร
อาจจะน ามาประยุกต์โดยการสร้างบรรยากาศให้ เกิดความรู้สึกการเป็ นเจ้าของหน่ว ยงาน เพื่อให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจที่จะมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น ประกอบด้วย
ระบบการปรึกษาหารือ ระบบกลุ่มคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะ และระบบส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเป็น
เจ้าของกิจการ ซึ่งทุกรูปแบบที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นระบบที่ส่งเสริมให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบและร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นางานด้ ว ยความเต็ ม ความรู้
ความสามารถด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้แก่องค์กร
4) ขั้นตอนในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนในการบริห ารจัดการตามแนวคิดของ Cohen
and Uphoff (1980 : p. 213 - 235) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกที่จะต้องทาคือ การกาหนด
ความต้องการและการจัดลาดับความสาคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากร ที่เกี่ยวข้องการ
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดาเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้
(2) ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เป็นองค์ประกอบของการดาเนินงาน ได้มาจาก
ค าถามที่ ว่ า ใครจะท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ โ ครงการได้ บ้ า งและจะท า ประโยชน์ ไ ด้ โ ดยวิ ธี ใ ด เช่ น
การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ
(3) ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและต้อง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในด้วย ผลประโยชน์ของโครงการในทางบวกและผลเสียหาย
ของโครงการที่เกิดขึ้นในทางลบ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคม
(4) ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สิ่งสาคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น
(View) ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่ งจะมี อิท ธิพ ลและสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าขั้นตอนในการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจาก
การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในการก าหนดเรื่ อ งส าคั ญ ๆ ร่ ว มกั น จากนั้ น ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน ให้รู้จักการรับผลประโยชน์และพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนร่วม
ในการประเมินประสิทธิผลของการทางานภายในองค์กร
1.3.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
1) ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ธัญเทพ นราประสิทธิ์ (2552 : หน้า 4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหมายถึง
การจัดการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอานาจหน้าที่ การตัดสินใจจากส่วนกลางไปยัง
แต่ละโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีอานาจในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมีหน้าที่
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากรวิชาการและบริหารทั่วไป
นคร แสงนิล (2552 : หน้า 10) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหาร
และการจัดการศึกษาตามความจาเป็นและความต้องการของโรงเรียนเป็นการกระจายอานาจสู่ระดับ
โรงเรียนโดยการจั ดการตนเองของโรงเรี ยน บุคคล องค์กร ชุมชนและสถาบันมีส่วนร่วม โรงเรียน
มีอิส ระและความคล่ องตัว ในการตัดสินใจร่วมกับ ชุมชนจะก่อให้ เกิดผลที่ส าคัญ คือ ความรู้สึ กเป็ น
เจ้าของ ซึ่งจะนาไปสู่เป้าหมายที่สาคัญคือคุณภาพนักเรียน
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เอมอร วิริ ยะขั นติ กุล (2553 : หน้า 6) การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน หมายถึ ง
การดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรงให้
สถานศึกษามีอานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เป็นไปตามหลักการ
3 ด้าน คือ ด้านกระจายอานาจ ด้านบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการที่ดี
พรทิพภา แก่นเรือง (2553 : หน้า 5) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการ
บริหารที่มีองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านการกระจายอานาจ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลด้านการ
บริหารตนเอง ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการคืนอานาจการศึกษาให้ประชาชน
วิภาดา ทองรอด (2555 : หน้า 16) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง
แนวคิดการจัดการศึกษาโดยการกระจายอานาจการจัดการศึกษา รับผิดชอบ บริหารงานอย่างอิสระ
และคล่ องตัวในการบริห ารจัดการงานวิช าการ งบประมาณ บุคลากรและการบริห ารทั่วไปภายใต้
คณะกรรมการประกอบด้วยการกระจายอานาจ การบริหารตนเอง การบริหารแบบมีส่วนร่วม การมี
ภาวะผู้นาแบบเกื้อหนุน การพัฒนาทั้งระบบและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555 : หน้า 7) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง
การกาหนดทิศทางในการทางานในการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยการบริหารที่มีการกระจายอานาจ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นการบริหาร
โรงเรียนที่เน้นการกระจายอานาจโดยตรงให้สถานศึกษามีอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอิสระ
และความคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล
และงานบริห ารทั่ ว ไป และเป็ น ไปตามหลั กการ 3 ด้ านคื อ ด้ านกระจายอานาจ ด้านบริห ารแบบ
มีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการที่ดี
2) หลักการพื้นฐานของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชญานี ภัทรวารินทร์ (2556 : หน้า 63) ได้กล่าวถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานไว้ว่า เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่ เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพของสถานศึกษานั้น
การให้อิสระในการดาเนินงานบริหารตนเอง จะทาให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้
ทันต่อเหตุการณ์ตามหลักแห่งดุลยภาพผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่
เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จหรือต้องได้รับการพั ฒนาปรับปรุงแก้ไข และได้
สรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการวิจัยได้ 6 หลักการสาคัญ ประกอบด้วย
1) หลักการกระจายอานาจ 2) หลักการบริหารตนเอง 3) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) หลักการมี
ภาวะผู้นาแบบเกื้อหนุน 5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ และ 6) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550 : หน้า 113) ได้สรุปแนวคิดหลักการในการบริหารโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐานว่ า ควรประกอบ ด้ ว ย 4 ห ลั ก การ ได้ แ ก่ 1) ห ลั ก การกระจายอ าน าจ
(Decentralization) 2) หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) 3) หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม (Participation) และ 4) หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
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ธีระ รุญเจริญ (2550 : หน้า 59) ได้กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
แต่ละพื้นที่อาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและความจาเป็นแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตาม
ทุกโรงเรียนจะต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกัน 6 ประการ คือ
(1) หลั กการกระจายอานาจ คือ คืน อานาจการจัดการศึกษาให้ กับ ประชาชน
สาหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอานาจจากส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
(2) หลั กการบริห ารตนเอง คือ สถานศึกษามีอิส ระในการตัดสิ นใจด้ว ยตนเอง
มากขึ้น ภายใต้การบริหารในรูปขององค์คณะบุคคล
(3) หลั กการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม คื อ ผู้ เกี่ ย วข้อ งสามารถมี ส่ ว นร่ว มในการ
กาหนดนโยบายและแผน การกาหนดหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมทา
(4) หลักการภาระผู้นาแบบเกื้อหนุน คือ เป็นภาวะผู้นาที่เน้นการสนับสนุน และ
อานวยความสะดวก
(5) หลั กการพัฒ นาทั้ งระบบ คือ การปรับทั้ งโครงสร้างและวัฒ นธรรมองค์ กร
โดยการเปลี่ยนแปลงที่ระบบทั้งหมด ทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุน
(6) หลั ก การความรับ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ คื อ โรงเรีย นต้ อ งพร้อ มให้ มี ก าร
ตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าหลักการพื้นฐานของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานนั้ น มี ห ลั ก การส าคั ญ ส าหรั บ การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานที่ ค วรน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ใน
สถานศึกษานั้น ควรประกอบด้วย 4 หลักการ ด้วยกัน คือ 1) หลักการกระจายอานาจ 2) หลักการ
บริ ห ารจั ดการตนเอง 3) หลั กการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม และ 4) หลั ก การตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล
ซึ่งหลักการพื้นฐานที่สาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังกล่าวจะทาให้การบริหารงานที่ทา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการนาสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาเป็นอย่างดี
1.3.3 การบริหารโรงเรียนคุณภาพ (Quality Schools Model)
รู ป แบบโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ (Quality Schools Model) ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งาน
ปฏิรูปการศึกษาในมลรัฐอลาสกา ทาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ต่างๆ มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปี ค.ศ.1990 โรงเรี ย นในเขตพื้นที่ Chugach ได้พัฒ นารูปแบบโรงเรียนคุณ ภาพตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นๆ อีก 12 แห่ง ได้นาเอารูปแบบนี้ไปใช้
อย่างเต็มรูปแบบหรือใช้เพียงบางส่วน ซึ่งรูปแบบโรงเรียนคุณภาพนั้นมีความมุ่งหมายในการสร้างความ
เข้าใจ และการพัฒ นาระบบการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ
ภาวะผู้นา (Leadership) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การสร้างมาตรฐาน (StandardsBased Design) และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งในรูปแบบ
โรงเรี ย นคุ ณ ภาพนั้ น มี แ นวทางในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ส าคั ญ อยู่ ห ลายประการ ประกอบด้ ว ย
มาตรฐานด้านคุณภาพในบริบทต่างๆ การประเมินที่ ดี กลไกความรับผิดชอบ การพัฒนาความเป็น
มื อ อาชี พ และกลยุ ท ธ์ ท างการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย Atwater (2008 : p. 2-15)
ได้ศึกษาผลการนาเอารูปแบบโรงเรียนคุณภาพ (Quality Schools Model : QSM) มาสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรี ย นในท้ องถิ่น ของมลรัฐ อลาสกาในโรงเรียนสั งกัดเขตพื้ น ที่ Bering Strait, Kuspuk และ
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Lake and Penisula Borough ซึ่ งองค์ ป ระกอบส าคั ญ 4 ประการของรู ป แบบโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
มีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาวะผู้น า (Leadership) ในปั จจุบันผู้นาต้องมีความตระหนักและแสดงให้ เห็ นว่า
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งในหลายๆ กรณีตัวอย่างและเหตุการณ์ใน
ระบบการปฏิรูปการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาอย่างเดียวไม่เพียงพอ การสร้างภาวะผู้นาร่วมหรือ
การกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่ง การแบ่งปันภาวะผู้นาเป็นนิยามที่เหมาะสมสาหรับรูปแบบ
โรงเรียนคุณภาพ โดยหลักภาวะผู้นาในการปฏิบัติตามรูปแบบโรงเรียนคุณภาพมี 3 ประการ คือ
1.1) การพัฒนาบุคลากร โดยการทาให้ครูและบุคลากรอื่นสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เป็นบุคคลที่มีปัญญาและตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ
1.2) การก าหนดทิ ศ ทางส าหรับ องค์ ก ร โดยการสร้างเป้ าหมายร่ว มกัน รวมทั้ ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานในองค์กร และใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1.3) การปรับรูปแบบองค์กรใหม่ โดยการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงผลิตผลที่มีการ
ปรับ โครงสร้ างองค์ ก รที่ มุ่งเน้ น การท างาน และสร้างกระบวนการความร่ว มมือ รูป แบบโรงเรีย น
คุณภาพเป็นตัวอย่างที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา โดยความรับผิดชอบในภาวะผู้นาทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ คือ การเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล
โดยเฉพาะการริ เริ่ ม สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงและก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ ๆ 6 ประการ
ประกอบด้ ว ย การสร้ า งสถานการณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด การกระตุ้ น พลั ง ทางปั ญ ญา การเป็ น ผู้ น าในการ
เปลี่ยนแปลง การติดตามและประเมินผล การมีความยืดหยุ่น และการสร้างความเชื่อและศรัทธา
2) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพนั้นได้ออกแบบ
ให้มีการขับเคลื่อนด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในขณะที่การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันในระดับเขตพื้นที่มุ่งใช้ประโยชน์ในการกาหนดเป้าหมายโดยรวม เช่นเดียวกันการ
สร้ างภาวะผู้ น าร่ ว มของรู ป แบบโรงเรียนคุ ณ ภาพนั้ น ต้ องมีก ารสร้างวิสั ย ทั ศน์ ร่ว มที่ เข้ ม แข็งด้ ว ย
เครือข่ายความรู้ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งการพัฒนาการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเป็น สิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา หากปราศจากกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่ว มแล้วอาจ
กล่าวได้ว่าโรงเรียนไม่มีทางจะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
3) การสร้างมาตรฐาน (Standards-based Design) รูปแบบโรงเรียนคุณภาพเป็นความ
ร่วมมือในการวิจัยเพื่อ การพัฒนาความรู้ของชนพื้นเมืองดั้ งเดิม ด้วยการออกแบบการเรียนการสอน
การเข้ าถึ ง ตั ว บุ ค คล และการประเมิ น ผล โดยเฉพาะการเรีย นการสอนที่ เน้ น ความแตกต่ า งเป็ น
รายบุคคล และการสอนที่ยึดแนวคิดความรอบรู้พื้นฐานของผู้เรียนมากกว่าเวลาเรียน หากจะกล่าวโดย
แก่นของการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบโรงเรียนคุณภาพแล้ว 8 ใน 10 ประการ ประกอบ
ไปด้วยประเด็นของงานวิชาการและนวัตกรรม อาทิเช่น เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละส่วนจะแสดงออกในแต่ละระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลาย
โรงเรียนใช้รูปแบบโรงเรียนคุณ ภาพกาหนดเป็นสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับผลที่คาดหวัง ความสาเร็จ
และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ในภาษาญี่ปุ่น มีคาว่า
“ไคเซน” เป็ น หั วใจของการปรับ ปรุงพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไคเซนมีความหมายว่า การปรับปรุง
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พัฒนาทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทีละน้อย
และสาเร็จตามโครงการในที่สุด ความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในระบบจะเป็นสัญญาณให้บุคลากรเข้าใจใน
ความเป็นเหตุและผลในวงจรความสัมพันธ์ของการทางานร่วมกัน ซึ่งสัญญาณเหล่านี้จะเป็นแรงขับให้เกิด
ความเพี ยรพยายามในการทางาน โดยกระบวนการปรับปรุงพั ฒ นาอย่างต่อเนื่อ งในรูป แบบโรงเรีย น
คุณ ภาพ มี 2 อย่ าง คื อ ประการที่ ห นึ่ งคื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั กเรีย น และประการที่ สอง คื อ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โครงการ และบุคลากร ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแผนการ
เรี ย นรู้ ร ายบุ ค คล (Individual Learning Plan: ILP) ILP จะเป็ น กระบวนการที่ นั ก เรี ย น ครู และ
ครอบครั ว ใช้ ในการก าหนดเป้ า หมายร่ ว มกั น ที่ ม าจากความต้ อ งการ ความสนใจ และผลงานที่
หลากหลายของนักเรียน มีการพัฒนาภาระงานทีละขั้นและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อ
ระบุความสาเร็จและประสิทธิผลของงาน เมื่อได้ ILP ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้ว บุคลากรทุกคนจะใช้ประโยชน์
จากข้อมูลจานวนมากนั้นเพื่อการพัฒนาเป้าหมายอย่างมืออาชีพตามกระบวนการ PIER ประกอบด้วย
การวางแผน (Plan) การน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Implement) การประเมิ น ผล (Evaluation) และ
การกลั่น กรอง (Refine) โดยผลการพัฒ นาตามกระบวนการ PIER ของโรงเรียนและโครงการต่างๆ
ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
จากที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น สรุป ได้ ว่ า รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรีย นคุ ณ ภาพ (Quality
Schools Model) เป็นกลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความมุ่งหมายในการสร้าง
ความเข้าใจและพัฒนาระบบการเรียนการสอน รูปแบบโรงเรียนคุณภาพนั้นมีแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาที่สาคัญอยู่หลายประการ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพในบริบทต่างๆ การประเมิน
ที่ ดี กลไกความรั บ ผิ ด ชอบ การพั ฒ นาความเป็ น มื อ อาชี พ และกลยุ ท ธ์ท างการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ ด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ ภาวะผู้นา (Leadership) การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วม (Shared Vision) การสร้างมาตรฐาน (Standards-Based Design) และการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
1.3.4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2550 : หน้ า 8 - 180) เป็ น การศึกษาการพั ฒ นาภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริห าร
คุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษา (TQM) ซึ่งเน้นกิจกรรมหรือกระบวนการการปฏิบัติในองค์กรที่ทา
ให้เกิดคุณภาพ และเน้นการปรับปรุงคุณภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
จากทุกส่วนของกิจกรรม การดาเนินการเพื่อให้ ได้ผ ลตามหลักการดังกล่าวมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ส าหรั บ ความส าเร็ จ ของรู ป แบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพทั้ ง องค์ ก รทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ประกอบด้วยแนวคิดของ Deming, Jurun, Crosby and Feignbaum and Peter กรอบแนวคิดจาก
การศึกษาการบริหารคุณภาพทั้ง องค์กรในการศึกษา (Total Quality Management in Education)
ของ Sallis(2002 : p. 27- 28) และโครงสร้ า งเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ งชาติ Thailand Quality
Award โดยมีก รอบแนวคิ ดในการพั ฒ นารูป แบบที่ ส าคั ญ 6 ด้ าน คื อ 1) การน าองค์ ก รและการ
วางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ นโยบายคุณภาพ การนาองค์กร วางแผนกลยุทธ์ และพันธกิจการปฏิบัติงาน
บริ ห ารวิ ช าการ งานบริ ห ารงบประมาณ งานบริ ห ารบุ ค ลากร งานบริ ห ารทั่ ว ไป 2) ระบบและ
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการที่สร้า งคุณค่าของผู้เรียน กระบวนการสนับสนุน คุณภาพเครื่องมือ
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มาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบมาตรฐาน 3) ทรัพยากรบุคคลและทีมงานการวิเคราะห์ ได้แก่
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ที ม งานคุ ณ ภาพ 4) การประเมิ น ผลและการจั ด การความรู้ ได้ แ ก่
การวิเคราะห์องค์กร การประเมินการจัดการเรียนรู้ 5) ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
ความพึงพอใจของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน
การสอนและ 6) ผลลั พธ์ขององค์กร ได้แก่ การมุ่งเน้นผู้เรียน การบริการ งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล ประสิทธิผลขององค์กร และธรรมาภิบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง องค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี้
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ โดยการสร้างแบบจาลองรูปแบบการบริหาร
คุณ ภาพทั้ งองค์กร 6 ด้านที่ ได้จ ากการศึ กษาข้อมูล เบื้ องต้น จากนั้ นดาเนิน การศึกษาแนวคิดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารคุณภาพทั้ง องค์กร ที่มีดารงตาแหน่งด้านการบริหารงานแบบ TQM
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีผลงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ ด ารงต าแหน่ งคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ คณบดี ค ณะครุศ าสตร์ คณบดี บั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย หั ว หน้ าภาคและอาจารย์ ภ าควิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา จ านวน 17 คน ด้ วยเทคนิ คเดลฟาย
ด้วยแบบสอบถามจ านวน 3 รอบ แล้ วนามาวิเคราะห์ และกาหนดรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ และ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาโครงการนาร่องการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพ
(TOPSTAR) 6 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมสถานศึกษาด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง จานวน 6 ด้านตามกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ และเมื่อได้ดาเนินการศึกษาวิจัย
กระบวนการพัฒ นารูป แบบตามขั้น ตอนการวิจัย (ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสารวจข้อมูลเบื้องต้น
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้ างแบบจ าลอง ขั้ น ตอนที่ 3 การพั ฒ นารูป แบบการบริห ารคุ ณ ภาพทั้ ง องค์ก ร
ขั้น ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของรูปแบบ ขั้น ตอนที่ 5 การสรุปและน าเสนอรูปแบบ
การบริหารคุณภาพทั้ง องค์กร) แล้วผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมทุกด้านและการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น พบว่ามีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์
ระบบและกระบวนการ ทีมงาน และการประเมินตนเอง มีสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ แนวคิด การ
บริหารคุณภาพทั้งองค์กร และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ดังสรุปการพัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดังแสดงในรูปภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 สรุปการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา : รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 2550 : หน้า 166
ความสัมพันธ์ระหว่าง TQM กับการบริหารงานโรงเรียนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 6 ด้าน
คือ ด้านการนาองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านระบบและกระบวนการ ด้านทรัพยากรบุคคล
และทีมงาน ด้านการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดการเรียนรู้ ด้านความพึ งพอใจของผู้ เรียน
และผู้ เกี่ยวข้อง และด้านผลลั พธ์ขององค์กร ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริห ารคุณ ภาพ
ทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน มี 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบทั้งหมดได้นามากาหนดเป็น
ตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะนาไปสู่ทิศทางการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ดังนี้
1. การนาองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์
2. ระบบและกระบวนการ
3. ทรัพยากรบุคคลและทีมงาน
4. การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดการเรียนรู้
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
6. ผลลัพธ์ขององค์กร
จากแนวคิ ด ที่ ได้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น พอที่ จ ะสรุป ได้ ว่ ารู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพ และรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง องค์กรของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพราะเป็นแนวทางที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
โดยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่นอกจากจะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้แล้วยังเป็น
แนวทางที่สามารถเป็นฐานในการพัฒนางานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
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2. หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
2.1 ภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอานาจการบริหาร 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2553 มาตรา 35
กาหนดให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล ก็เพื่อที่จะให้ สถานศึกษามี
ความเข้ ม แข็ ง คล่ อ งตั ว และสามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่า งอิ ส ระ จากการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ภารกิจการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ (กฎกระทรวง 2550 : หน้า 29 – 33 ; สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556 : หน้า 132-135)
2.1.1) ด้านวิชาการ
( ก ) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
( ข ) การวางแผนงานด้านวิชาการ
( ค ) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
( ง ) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
( จ ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
( ฉ ) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
( ช ) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
( ซ ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
( ฌ ) การนิเทศการศึกษา
( ญ ) การแนะแนว
( ฎ ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
( ฏ ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
( ฐ ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
( ฑ ) การส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นงานวิช าการแก่บุ คคล ครอบครัว องค์ กรหน่ว ยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
( ฒ ) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
( ณ ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
( ด ) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.1.2) ด้านงบประมาณ
( ก ) การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณ
( ข ) การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
( ค ) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
( ง ) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
( จ ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ฉ ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
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( ช ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
( ซ ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
( ฌ ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
( ญ ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
( ฎ ) การวางแผนพัสดุ
( ฏ ) การกาหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
( ฐ ) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
( ฑ ) การจัดหาพัสดุ
( ฒ ) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
( ณ ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
( ด ) การเบิกเงินจากคลัง
( ต ) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
( ถ ) การนาเงินส่งคลัง
( ท ) การจัดทาบัญชีการเงิน
( ธ ) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
( น ) การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
2.1.3) ด้านการบริหารงานบุคคล
( ก ) การวางแผนอัตรากาลัง
( ข ) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ค ) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
( ง ) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( จ ) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
( ฉ ) การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้โดยเฉพาะ
( ช ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
( ซ ) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
( ฌ ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
( ญ ) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
( ฎ ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
( ฏ ) การออกจากราชการ
( ฐ ) การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
( ฑ ) การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
( ฒ ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ณ ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
( ด ) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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( ต ) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
( ถ ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ท ) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.4) ด้านการบริหารทั่วไป
( ก ) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
( ข ) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
( ค ) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
( ง ) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
( จ ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
( ฉ ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
( ช ) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
( ซ ) การดาเนินงานธุรการ
( ฌ ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
( ญ ) การจัดทาสามะโนผู้เรียน
( ฎ ) การรับนักเรียน
( ฏ ) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
( ฐ ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
( ฑ ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
( ฒ ) การทัศนศึกษา
( ณ ) งานกิจการนักเรียน
( ด ) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
( ต ) การส่งเสริม สนั บสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
( ถ ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
( ท ) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
( ธ ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
( น ) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
อ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ด้ า นวิ ช าการ (ข) (ง) (ฎ)
ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก) และด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ)
(ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
จากการศึกษาแนวคิดภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ภารกิจในการ
บริหารและจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริห าร
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และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้กาหนดภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
2.2 หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับทางสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน, 2549 : หน้า 19) ได้กล่าวถึงอุดมการณ์และหลักการ
จัดศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้
2.2.1 อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐต้อง
จัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็น
รากฐาน ที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืนในอนาคต
2.2.2 หลักการสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม เป็ นผู้ ที่มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่ รู้
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒ นางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานส าหรับประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสั ตย์
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมไทยและสังคมโลก
3. หลั ก แห่ งความเสมอภาค คนไทยทั้ งปวงต้ อ งมี สิ ท ธิ เสมอกั น ในการรับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
4. หลักการมีส่ วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการ
บริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
เสริ ม สร้ างเอกลั ก ษณ์ ศั ก ดิ์ ศ รี และตอบสนองความต้ อ งการท้ อ งถิ่ น ตามนั ย ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอานาจ
5. หลั กแห่ งความสอดคล้ อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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2.2.3 บทบาทอานาจหน้าที่และความสาคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหาร
สถานศึกษา
สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (สานักนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2555 :
หน้า 38-53) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะประกอบไปด้วยโรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา หรื อ ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของรัฐ หรือ ของเอกชนที่ มี อ านาจหน้ าที่ หรื อ
วัตถุป ระสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ 1) จัดทานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล
งบประมาณ บริหารทั่วไป 2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 3) พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียน
การสอน 4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 5) กากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงาน
โครงการ 6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบารุงรักษาทรัพย์สินฯ 7) จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ 8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี อ านาจหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2557 : หน้า 81) ได้แก่ 1) ควบคุม ดูแล
ให้การบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากาหนด 2) พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 3) ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึ กษาให้ มี การพั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่อ ง 4) จัด ท ามาตรฐานภาระงานส าหรับ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.2.4 ความสาคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานเป็น หน่ว ยงานหลั กที่ มีห น้าที่ พั ฒ นาผู้ เรียนและสั งคม ภายใต้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุ ท ธศั ก ราช 2545 มี ค วามมุ่ งหมายเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข สอดคล้ องกับ จั น ทรานี สงวนนาม (2550 : หน้ า 123) ที่กล่ าวไว้ว่า สถานศึก ษาเป็ น
หน่ วยงานที่ส าคัญ ยิ่งเพราะเป็ น หน่ วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่ส ถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษา ที่จะให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความสาเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสาคัญ
และยังสอดคล้องกับ Hoy and Miskel (2001 : p. 24) ที่ได้กล่าวถึงโรงเรียนในแง่มุมของระบบสังคม
ว่ามีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการทางสังคมในโรงเรียน และผลผลิตของ
โรงเรียน ดังรายละเอียดคือ 1) ปัจจัยนาเข้า หมายถึง ตัวป้อนในระบบการศึกษา ได้แก่ นักเรียน โดยมี
จุดประสงค์ห ลัก คือ การพัฒ นารวมไปถึงคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริห ารจัดการซึ่งเป็น
องค์ป ระกอบสาคัญ ในการดาเนิ น งานตามกระบวนการ 2) กระบวนการทางสั งคมในโรงเรียนและ
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ผลผลิตของโรงเรียน หมายถึง ระบบสถานศึกษาที่เป็น องค์กรเป็นทางการ ได้แก่ กระบวนการเรียน
การสอนและผลผลิต แบ่ งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบย่ อยของสมาชิกซึ่งประกอบระบบย่อยที่เป็น
ทางการ เช่น การจัดโครงสร้างการบริหาร ระบบย่อยไม่เป็นทางการ เช่น การที่บุคลากรในโรงเรียน
รวมตัวกัน ระบบปัจเจกบุคคล สมาชิกแต่ละคนมีความเป็นตัวตนของตนเองกล่าวคือ ผู้บริหารต้องปรับ
พฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวัง ครูผู้สอนเป็นบุคลากรหลักของโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่เป็นครูผู้สอนใน
ส่ว นตัวครูเองก็มีความต้องการเฉพาะตนต้องการความเจริญ ก้าวหน้าทางวิชาการ คนงานนักการ
ภารโรง มีขีดจากัดในด้านหน้าที่และรายได้ อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน ส่วนนักเรียนใน
ฐานะผู้รับบริการที่จะต้องศึกษาเล่ าเรียนตามหลักสูตร ในขณะเดียวกันก็เป็นเด็กวัยรุ่น โรงเรียนจึง
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ สนองความต้ อ งการของโรงเรีย นและตนเอง เกิ ด เป็ น
พฤติกรรมการทางานในโรงเรียน เช่น การบริหารงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การรักษา
สถานภาพ การเรีย นรู้ การสร้างสรรค์ และการสร้างปฏิ สั มพัน ธ์เชิ งสั งคม เพื่ อให้ ส มาชิกในสั งคม
โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ ความสามารถและทักษะอื่น ๆ ต่อกัน
จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ หากจะพัฒ นาผู้ เรียนมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จะต้องพัฒ นาการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาเป็นสาคัญ
2.3 มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้บริหารจั ดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ทั้งในมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตาม
ประกาศของโรงเรียน (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) ดังนี้ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2562 :
หน้า 8 - 10)
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒ นาการ เด็กร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพั ฒ นาการด้านสติปัญ ญา สื่ อสารได้ มีทั กษะการคิดพื้ นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 จั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒ นาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลมาประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
จากแนวคิดมาตรฐานการศึกษา สรุปได้ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้บริห าร
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งในมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ที่ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน

3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
“รูปแบบ” แปลมาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Model” ซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลายคา
เช่น ต้นแบบ ตุ๊กตา แบบจาลอง แบบแผน วงจร หรือแบบ เป็นต้น ซึ่งเป็นคาที่สื่อความหมายได้หลาย
อย่าง โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะหมายถึง สิ่งของ หรือ วิธีการดาเนินงาน ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เป็นต้นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ กระบวนการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รูปแบบจาลอง
ของสิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการบริหารองค์กร รูปแบบในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ นักบริหารให้
ความหมายของรูปแบบไว้หลายลักษณะ ดังนี้
พจนานุ กรมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน 2550 : หน้ า 965)
ให้ความหมายรูปแบบ (Model) หมายถึง รูปที่กาหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ แสดง
ว่าเป็นสิ่งนั้น ๆ เช่น รูปแบบบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ รูปแบบผู้หญิง รูปแบบวัด รูปแบบเป็ด เป็นต้น
ทิศ นา แขมมณี , (2555 : หน้า 220) รูป แบบ (Model) ให้ ค วามหมายว่ า รูป แบบเป็ น
รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น คาอธิบาย
แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เป็นต้น
รู ป แบบเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางความคิ ด ที่ บุ ค คลใช้ ในการสื บ สอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้ า ใจใน
ปรากฏการณ์ทั้งหลาย
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พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง (2554 : หน้า 12) ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของ
โครงสร้างทางความคิด หรือองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญของเรื่องที่
ศึกษานั้น ๆ
พูลย์ชัย ยาวิราช (2550 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้สรุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่
แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัย หรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่สาคัญ
ในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
ปัญญา ทองนิล (2553 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่เกิด
จาก ทฤษฎีประสบการณ์ การคาดการณ์ นาเสนอในรูปแบบของข้อความหรือแผนผัง
คัมภีร์ สุดแท้ (2553: หน้า 57) อธิบายไว้ ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒ นาขึ้น
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสาคัญๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดาเนินงาน
ต่อไป และเป็นโครงสร้างที่เกิดจากทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ นาเสนอในรูปของข้อความ
หรือแผนผัง
ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2552 : หน้า 125) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างโปรแกรม แบบจาลอง
หรื อตั ว แบบที่ จ าลองสภาพความเป็ น จริงที่ ส ร้างขึ้น จากการลดทอนเวลาและเทศะพิ จ ารณาว่ามี
สิ่ ง ใดบ้ า งที่ จ ะต้ อ งน ามาศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ท ดแทนแนวคิ ด หรื อ ปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ ห นึ่ ง
โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ
มาลี สืบกระแส (2552 : หน้า 108-109) รูปแบบ มีสองลักษณะ คือ รูปแบบจาลองของสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงาน เป็นต้น และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือ
เขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นข้อความ จานวน หรือ ภาพ หรือ
แผนภูมิหรือรูปสามมิติ
รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : หน้า 124) ความหมายของรูปแบบ จาแนกออกเป็น 3 ความหมาย
ดังนี้ 1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้
มักจะเรียกทับ ศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อเป็นต้น
2) แบบแผนความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร หรื อ สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ ที่ เรี ย กว่ า
“Mathematical Model” 3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ
ในความหมายนี้บางที เรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ
การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน
ปรี ช า สามั ค คี (2552 : ไม่ ป รากฏเลขหน้ า ) สรุ ป ความหมายของรู ป แบบ หมายถึ ง
แบบจ าลองอย่ างง่ายหรือย่ อส่ วนของปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่ผู้ เสนอรูปแบบได้ศึกษาและพั ฒ นาขึ้น
เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทานาย
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงต่อไป
รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2550 : หน้า 14) ได้กล่าวว่า รูปแบบจะมีความหมายอยู่ในหลาย
ลักษณะดังนี้ (1) รูปแบบที่เหมือนจริง แต่มีขนาดเล็กลง หรือย่อส่วนเพื่อนาไปใช้เป็นแบบอย่างในการ
ดาเนินการต่อไป (2) สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความสั มพันธ์ระหว่างชุดของปัจจัย หรือองค์ประกอบที่
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สาคัญ ในเชิงเหตุผลเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริ ง หรือปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ หนึ่ ง โดยการมี
ลักษณะเชิงกายภาพหรือเชิงคุณลักษณะก็ได้ (3) แบบอย่างหรือแนวทางในการกระทา หรือดาเนินการใด
ที่แสดงหรืออธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด หรือความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบที่สาคัญ และ
(4) สิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายคุณลักษณะที่สาคัญของปรากฏการณ์ที่จะทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
ในรายละเอี ย ด และองค์ ป ระกอบของรูป แบบที่ เหมาะสมไม่ ได้ มี การก าหนดไว้ต ายตั ว แต่ ขึ้ น กั บ
ลักษณะของปรากฏการณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ดังนั้นรูปแบบอาจเป็น
แบบง่ายหรือซับซ้อนก็ได้
สมาน อัศวภูมิ (2550 : หน้า 5) ได้รวบรวมความหมาย โดยสรุปว่า รูปแบบ (Model) หมายถึง
แบบจ าลองอย่ างง่ายหรื อ ย่ อ ส่ ว น (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ ต่ าง ๆ ที่ ผู้ เสนอรู ป แบบ
พัฒนาขึ้นมา เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์
ศักดา สถาพรวจนา (2550 : หน้า 14) ที่กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดง โครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์เชิงเหตุ ผ ลของปั จ จั ย หรื อ ตั ว แปรต่ าง ๆ หรือ องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของสิ่ งที่ มี ม า
เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือ ปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจแสดงออกมาในรูปของ
แผนภาพทางความคิด หรือ ด้วยภาษา หรือ สัญ ลักษณ์ นอกจากนี้มีนักวิช าการบางกลุ่ม ใช้คาว่า
“รูป แบบจ าลอง” โดยให้ ค วามหมายว่าเป็ น รูป แบบการปฏิ บั ติ งานซึ่ งเป็ น เครื่องมื อส าคั ญ ในการ
คาดคะเนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยเป็นแบบแผนที่จาลองเหตุการณ์ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ ซึ่งตั วแปรแต่ละตัวจะบอกถึงองค์ประกอบเชิงหน้าที่ของความสัมพันธ์ตัวแปรต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน โดยเน้นการพรรณนาถึงความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเจตนาที่เข้าใจง่าย โดยพรรณนาให้อยู่
ในรู ป ของแผนภู มิ แบบจ าลองใด ๆ ก็ ตามย่ อมต้ องการที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึ งส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ๆ
ของโครงสร้าง หรือ กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น
ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008 : p. 1) ได้ให้ ความหมายของคาว่า รูปแบบ (Model)
ไว้ว่าเป็ น แบบจ าลองระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่ วงหน้า หรือ
สิ่งของที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า
อาร์ดิกชั่นนารี (Ardictionaary, 2008 : p. 1) ได้นิยามความหมายของ (Model) หมายถึง
แบบจาลองที่เป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกันกับของจริงหรือสัญลักษณ์ ของการเป็นตัวแทนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่คาดว่า จะเกิดในอนาคต หรือแบบแผนของสิ่งที่เตรียมไว้
การให้ความหมายของรูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia of Psychology and
Educationไว้ 2 ความหมายดังนี้
1. รูป แบบ คือ รูป ย่ อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้ว ยข้อ ความ จานวน
หรือภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทาให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่กาหนดเฉพาะ
Cummings and Worley (2013 : p. 789) อธิบายคาว่า Model ไว้ในอภิธานศัพท์ ว่าเป็น
การย่อส่วน (Simplification) ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ง่ายต่อการศึกษาและทาความเข้าใจ
เป็นการแสดงให้เห็นแบบแผนที่เป็นรูปธรรมของทฤษฎี หรือเป็นการประพฤติ ปฏิบัติในเชิงอุดมคติ
เพื่ อให้ ค นอื่ น ๆ สามารถเรี ย นรู้ ห รือ เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตน โดยอ้างอิงหรือ ดัดแปลงจาก
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง
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Good (1973 : p. 370) ได้ ให้ ความหมายไว้ในพจนานุ ก รมการศึก ษาว่า เป็ น แบบอย่ าง
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อการสร้างหรือทาซ้า ทาเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตลอดจนเป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อาจเขียนเป็นสูตร
ทางคณิตศาสตร์ หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้
Stoner &Wankel (1986 : p. 12) ให้ความหมายของรูปแบบว่าเป็นการจาลองความจริง
ของปรากฏการณ์เพื่อทาให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น
Willer (1986 : p. 15) ให้ ค วามหมายรู ป แบบว่ า เป็ น การสร้ า งความคิ ด รวบยอดของ
ปรากฏการณ์ด้วยวิธีการของเหตุผลที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในนิยามความสัมพันธ์ และ
ข้อเสนอของรูปแบบนั้น ๆ โดยสรุปแล้วรูปแบบ หมายถึง การจาลองภาพองค์ป ระกอบที่สาคัญของ
ปรากฏการณ์ ห รื อ ลั ก ษณะของสิ่ ง ของ โดยประกอบด้ ว ย กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนส าคั ญ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงทฤษฎี หลักการแนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ ของปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งได้รับ
การพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมว่าสามารถใช้เป็นแบบแผนในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบนั้น ๆ
Webster International Dictionary (1993 : p. 871) ให้ความหมายของรูปแบบไว้ 4 อย่าง
คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อการ
เลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ 3) เป็นแผนภูมิ
หรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย หรือ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม
จากความหมายได้กล่าวไว้พอสรุปความหมายของ รูปแบบ (Model) ได้ว่าเป็นแบบจาลอง
ภาพในอุดมคติที่ใช้เป็นตัวแทน เป็นชุดปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นหลักการ
แนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของรูปแบบว่า คือ ชุดของหลักการและการปฏิบัติที่กาหนดขึ้นอย่างมีแบบ
แผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการในรูปแบบ การบริห ารจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา
3.2 ประเภทของรูปแบบ
การแบ่งประเภทของรูปแบบสามารถแบ่งได้หลายลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี้
นพวรรณ ศรี เกตุ (2557: ไม่ ป รากฏเลขหน้ า ) สรุป ไว้ว่า ลั ก ษณะการแบ่ งประเภทของ
รูปแบบ จาแนกตามวิธีการนาเสนอแนวคิดของรูปแบบนั้น แบ่งเป็น 1) รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อใน
การบรรยาย หรือ อธิบ ายปรากฏการณ์ ด้ ว ยภาษาแผนภู มิ และรูป ภาพ เพื่ อ ให้ เห็ น โครงสร้างทาง
ความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ 2) รูปแบบที่ใช้
สมการทางคณิตศาสตร์ เป็นสื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 3) รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ์จริง เพื่อสร้างความเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม 4) รูปแบบการวิเคราะห์โดยนา
ตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2555 : หน้า 105 - 212) รูปแบบที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปมี 5 ประเภท ดังนี้
1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบหรือรูปแบบคล้าย (Analogue model) มีลักษณะเป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมาก
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ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic model)
เป็น รูป แบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมาก
ทางด้านศึกษาศาสตร์ 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์ ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 4) รูปแบบเชิง
แผนผัง (Schematic model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม
และกราฟ เป็น ต้น 5) รูป แบบเชิงสาเหตุ (Casual model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบ ด้านศึกษาศาสตร์
มักเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่
ธร สุน ทรายุทธ (2551 : หน้า 69 - 70) ได้แก่ 1) รูปแบบเชิงอุปมาอุปมัย (Analogue
Model) เป็ นรูป แบบที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม
เพื่ อสร้ างความเข้ าใจปรากฏการณ์ เป็ นนามธรรม ได้แก่ ความคิด ที่แสดงออกในลั ก ษณะของการ
เปรี ย บเที ย บสิ่ งต่ า ง ๆ อย่ างน้ อ ย 2 สิ่ งขึ้ น ไป รูป แบบลั ก ษณะนี้ ใช้ กั น มากทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่
ใช้ภ าษาเป็ น สื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ ที่ศึกษาด้ว ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ
เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์
นั้น ๆ ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะที่ใช้กันมาก
ทางด้านศึกษาศาสตร์ 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) รูปแบบนี้ใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ เป็นสื่อการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางสูตร
คณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual
Model) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และหลักการสร้าง
Semantic Model โดยการนาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กั นเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ความคิดที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์ / ปัญหาใด ๆ รูปแบบ
ด้านศึกษาศาสตร์มักจะเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่
ศิริชัย กาญจนวาสี , (2550 : หน้า 46) สามารถจาแนกได้ จากวิธีการนาเสนอแนวคิดของ
รูปแบบนั้นซึ่งกระทาได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ รูปแบบเชิงบรรยาย เป็นการนาเสนอโดยใช้คาบรรยายระบุ
ถึงแนวคิด หลักการ หรือตัวแปร และมีคาอธิบายถึงปรากฏการณ์ด้วยคาบรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิ ด หลั ก การ หรื อ ตั ว แปรเหล่ า นั้ น รู ป แบบเชิ ง รู ป ภาพ เป็ น การน าเสนอโดยใช้ รู ป ภาพ
หรือสัญลักษณ์จาลองแสดงถึงแนวคิด หลักการ หรือตัวแปรและลากเส้นโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิด หลักการ หรือตัวแปรเหล่านั้น รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการนาเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทน
แนวคิด หลั ก การ หรือตั วแปร และใช้ฟั งก์ชัน คณิ ตศาสตร์เชื่อมโยงความสั ม พัน ธ์ระหว่างแนวคิ ด
หลักการ หรือตัวแปรเหล่านั้น
Keeves (1988 : p. 561) กล่ า วถึ ง พั ฒ นาการของการใช้ โ มเดลโดยยึ ด แนวทางของ
Caplan&Tutsuoka และพัฒนาการของการใช้โมเดลทางการศึกษาได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. โมเดลเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) ลักษณะเป็นโมเดลเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ ใช้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น โมเดลแสดงพัฒนาการของอะตอม เป็นต้น โมเดลประเภทนี้ทางการศึกษา
ไม่ค่อยนามาใช้กันสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเทียบเคียงโครงสร้างของโมเดล ให้สอดคล้องกับลักษณะของ
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สิ่งที่คล้ายคลึงกัน และทาให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ในขณะนั้นด้วย โมเดลที่สร้าง
ขึ้นต้องมีองค์ประกอบที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถนาไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ และสามารถ
นาไปใช้หาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง โมเดลประเภทนี้ที่ใช้ในวงการศึกษา เช่น โมเดล
ของจานวนประชากรนักเรียนในสถานศึกษา สร้างขึ้นโดยการเทียบเคียงกับลักษณะของแท็ งก์น้าที่
ประกอบด้วยท่อน้าเข้าและท่อน้าออก กล่าวคือ จานวนนักเรียนที่เข้าสถานศึกษา ประกอบด้วย อัตรา
การเกิดเด็ก อัตราการย้ายเข้าพื้นที่ และอัตราการรับ เด็กอายุต่ากว่าเกณฑ์ ส่วนจานวนนักเรียนที่ออก
จากสถานศึกษา ประกอบด้วยอัตราการย้ายออกจากพื้นที่ อัตราการออกจากสถานที่ศึกษาตามระบบ
และอัตราการออกจากสถานศึกษาเนื่องจากอายุพ้นเกณฑ์ จุดมุ่งหมายของโมเดลนี้เพื่ออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรนักเรียนในสถานศึกษานั้นเอง การทดลองโมเดลประเภทนี้ทาได้โดย
การเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล เชิ งประจั กษ์ ที่ เก็ บ รวบรวมได้ ในขณะนั้ น ตามหลั กการ การให้ เหตุ ผ ล
ทางตรรกะ อย่ า งไรก็ ดี โ มเดลประเภทนี้ มี จุ ด อ่ อ น คื อ ไม่ ส ามารถระบุ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องแต่ ล ะ
องค์ประกอบภายในโมเดลได้อย่างชัดเจนจึงทาให้นาไปใช้ได้อย่างจากัด
2. โมเดลเชิงข้อความ ลักษณะสาคัญเชิงโมเดลประเภทนี้คือ การแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในโมเดลในรูปของข้อความ โมเดลเชิงข้อความใช้หลักการเทียบเคียงเชิงแนวคิดจึงให้
ได้ เนื้ อ หาสาระมากกว่ าโมเดลเชิ ง เที ย บเคี ย ง การที่ โมเดลประเภทนี้ ใช้ ข้ อ ความจึ ง ท าให้ อ ธิ บ าย
รายละเอียดของโมเดลได้ดี แต่จุดอ่อนของโมเดลประเภทนี้ คือ ขาดความชัดเจน ยากแก่การทดสอบ
โครงสร้างของโมเดล อย่างไรก็ตามโมเดลเชิงข้อความก็นามาใช้กันอย่างแพร่หลายทางด้านการศึกษา
เพราะสามารถนาไปใช้ศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการศึกษาได้ดี เช่น โมเดลการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เป็นต้น
3. โมเดลเชิ งคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Model) ได้เริ่ม น ามาใช้ ท างการศึ ก ษาใน
ช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960 แรก ๆ นามาใช้ทางด้านการวัดผลการศึกษาก่อน ต่อมาจึงขยายไปใช้กับ
การวิจัยทางการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะนาไปใช้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นเพราะสามารถทดสอบสมมติฐานได้ ซึ่งจะช่วยให้นาไปสู่การสร้างทฤษฎีใน
สาขาวิชา
4. โมเดลเชิงสาเหตุ
4.1 โมเดลระบบเส้ นเดี่ ยว (Recursive Model) เป็ นโมเดลที่ แสดงความสั มพั นธ์ เชิ ง
สาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุไปทางเดียวกันหรือไม่มีความสัมพันธ์
ย้อนกลับ รวมทั้งกรณีความสัมพันธ์ของตัวแปรเดียวกันแต่ต่างวันเวลากัน
4.2 โมเดลเชิ งสาเหตุ เส้ นคู่ (Non-Recursive Model) คื อโมเดลที่ แสดงความสั มพั นธ์ เชิ ง
สาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในโมเดลตัวหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุ
และผลของตัวแปรภายในโมเดลอีกตัวหนึ่ง หรือมีทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับนั้นเอง
Kaplan (1964 : p. 35) ได้แยกประเภทของรูปแบบไว้ 4 ประเภท ซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายกับ
Keeves ได้แยกไว้แล้ว คือ
1. รูปแบบเสมือน (Analogue Model)
2. รูปแบบเชิงความหมาย (Semantic Model)
3. รูปแบบระบบ (Schematic Model)
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4. รูปแบบคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)
คัมภีร์ สุดแท้ (2553 : หน้า 11) ได้สรุปเกี่ยวกับประเภทรูปแบบไว้ว่า เป็นการแบ่งประเภท
รูปแบบหรือแบบจาลองนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสร้าง และสร้างขึ้นจากแนวคิดของทฤษฎี
กล่าวโดยสรุป ประเภทของรูปแบบมีลักษณะที่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการจะอธิบาย ขยายความ
เพื่อหาคาตอบที่เป็นลักษณะแบบจาลอง แบบแผนภูมิ แบบระบบและเชิงสาเหตุ ประเภทของรูปแบบ
ทั้งหมดสามารถปรับใช้ในการหาคาตอบ และการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ที่เป็นความรู้ให้กับสังคม
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
รูปแบบโรงเรียนคุณภาพ (Quality Schools Model) ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานปฏิรูป
การศึก ษาในมลรั ฐ อลาสกา ท าให้ โรงเรีย นในเขตพื้ น ที่ ต่างๆ มี ความตื่น ตัว ในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา ในปี ค.ศ.1990 โรงเรีย นในเขตพื้นที่ Chugach ได้พัฒ นารูปแบบโรงเรียนคุณ ภาพตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นๆ อีก 12 แห่ง ได้นาเอารูปแบบนี้ไปใช้
อย่างเต็มรูปแบบหรือใช้เพียงบางส่วน ซึ่งรูปแบบโรงเรียนคุณภาพนั้นมีความมุ่งหมายในการการสร้าง
ความเข้าใจ และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ
คื อ ภาวะผู้ น า (Leadership) การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม (Shared Vision) การสร้ า งมาตรฐาน
(Standards-Based Design) และการปรับปรุงพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
ซึ่ ง ในรู ป แบบโรงเรี ย นคุ ณ ภาพนั้ น มี แ นวทางในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ส าคั ญ อยู่ ห ลายประการ
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพในบริบทต่างๆ การประเมินที่ดี กลไกความรับผิดชอบ การพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพ และกลยุทธ์ทางการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดย Atwater (2008 : 2-15)
ได้ศึกษาผลการนาเอารูปแบบโรงเรียนคุณภาพ (Quality Schools Model : QSM) มาสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรี ย นในท้ องถิ่น ของมลรัฐ อลาสกาในโรงเรียนสั งกัดเขตพื้ น ที่ Bering Strait, Kuspuk และ
Lake and Penisula Borough ซึ่ งองค์ ป ระกอบส าคั ญ 4 ประการของรู ป แบบโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
มีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาวะผู้ น า (Leadership) ในปั จ จุ บั น ผู้ น าต้ อ งมี ค วามตระหนั ก และแสดงให้ เห็ น ว่ า
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งในหลายๆ กรณีตัวอย่างและเหตุการณ์ใน
ระบบการปฏิรูปการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นาอย่างเดียวไม่เพียงพอ การสร้างภาวะผู้นาร่วมหรือ
การกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งการการแบ่งปันภาวะผู้นาเป็นนิยามที่เหมาะสมสาหรับรูปแบบ
โรงเรียนคุณภาพ โดยหลักภาวะผู้นาในการปฏิบัติตามรูปแบบโรงเรียนคุณภาพมี 3 ประการ คือ
1.1) การพัฒ นาบุ คลากร โดยการทาให้ ครูและบุคลากรอื่นสามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เป็นบุคคลที่มีปัญญาและตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ
1.2) การกาหนดทิศทางสาหรับองค์กร โดยการสร้างเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งติดตามผล
การปฏิบัติงานในองค์กร และใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1.3) การปรับรูปแบบองค์กรใหม่ โดยการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงผลิตผลที่มีการ
ปรับโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นการทางาน และสร้างกระบวนการความร่วมมือรูปแบบโรงเรียนคุณภาพ
เป็ น ตัว อย่ างที่ ท าให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงตามมา โดยความรับ ผิ ด ชอบในภาวะผู้ น าท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงได้ คื อ การเป็ น ผู้ มี ค วามรู้เกี่ย วกั บ หลั กสู ต ร การเรีย นการสอนและการประเมิ น ผล
โดยเฉพาะการริ เริ่ ม สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงและก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ ๆ 6 ประการ
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ประกอบด้ ว ย การสร้ า งสถานการณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด การกระตุ้ น พลั ง ทางปั ญ ญา การเป็ น ผู้ น าในการ
เปลี่ยนแปลง การติดตามและประเมินผล การมีความยืดหยุ่น และการสร้างความเชื่อและศรัทธา
2) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพนั้นได้ออกแบบให้มี
การขับเคลื่อนด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในขณะที่การสร้าง
วิสั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น ในระดั บ เขตพื้ น ที่ มุ่ งใช้ ป ระโยชน์ ในการก าหนดเป้ าหมายโดยรวม เช่ น เดี ยวกั น
การสร้างภาวะผู้นาร่วมของรูปแบบโรงเรียนคุณภาพนั้น ต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมที่เข้มแข็งด้วย
เครือข่ายความรู้ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งการพัฒนาการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับความสาเร็จของการปฏิรู ปการศึกษา หากปราศจากกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมแล้วอาจ
กล่าวได้ว่าโรงเรียนไม่สามารถทีจ่ ะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
3) การสร้างมาตรฐาน (Standards-based Design) รูปแบบโรงเรียนคุณภาพเป็นความ
ร่วมมือในการวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้ของชนพื้นเมืองดั้ งเดิม ด้วยการออกแบบการเรียนการสอน
การเข้ าถึ ง ตั ว บุ ค คล และการประเมิ น ผล โดยเฉพาะการเรีย นการสอนที่ เน้ น ความแตกต่ า งเป็ น
รายบุคคล และการสอนที่ยึดแนวคิดความรอบรู้พื้นฐานของผู้เรียนมากกว่าเวลาเรียน หากจะกล่าวโดย
แก่นของการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบโรงเรียนคุณภาพแล้ว 8 ใน 10 ประการ ประกอบ
ไปด้วยประเด็นของงานวิชาการและนวัตกรรม อาทิเช่น เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละส่วนจะแสดงออกในแต่ละระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลาย
โรงเรียนใช้รูปแบบโรงเรียนคุณภาพกาหนดเป็นสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับผลที่ คาดหวัง ความสาเร็จ
และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Improvement) ในภาษาญี่ ปุ่ น มี ค าว่ า
“ไคเซน” เป็ น หั วใจของการปรับ ปรุงพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไคเซนมีความหมายว่า การปรับปรุง
พัฒนาทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทีละน้อย
และสาเร็จตามโครงการในที่สุด ความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในระบบจะเป็นสัญญาณให้บุคลากรเข้าใจใน
ความเป็นเหตุและผลในวงจรความสัมพันธ์ของการทางานร่วมกัน ซึ่งสัญญาเหล่านี้จะเป็นแรงขับให้เกิด
ความเพี ยรพยายามในการทางาน โดยกระบวนการปรับปรุงพั ฒ นาอย่างต่อเนื่อ งในรูป แบบโรงเรีย น
คุณ ภาพ มี 2 อย่ าง คื อ ประการที่ ห นึ่ งคื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั กเรีย น และประการที่ ส อง คื อ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โครงการ และบุคลากร ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแผนการ
เรี ย นรู้ ร ายบุ คคล (Individual Learning Plan: ILP) ILP จะเป็ น กระบวนการที่ นั ก เรีย น ครู และ
ครอบครั ว ใช้ ในการก าหนดเป้ า หมายร่ ว มกั น ที่ ม าจากความต้ อ งการ ความสนใจ แ ละผลงานที่
หลากหลายของนักเรียน มีการพัฒนาภาระงานทีละขั้นและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อ
ระบุ ความส าเร็ จและประสิ ทธิ ผลของงาน เมื่ อได้ ILP ที่ พั ฒนา ขึ้ น มาใหม่ แ ล้ ว บุ ค ลากรทุ ก คนจะใช้
ประโยชน์จากข้อมูลจานวนมากนั้นเพื่อการพัฒนาเป้าหมายอย่างมืออาชีพตามกระบวนการ PIER
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนาสู่การปฏิบัติ (Implement) การประเมินผล (Evaluation)
และการกลั่นกรอง (Refine) โดยผลการพัฒนาตามกระบวนการ PIER ของโรงเรียนและโครงการต่างๆ
ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
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มีนักการศึกษาได้ทาการศึกษาวิจัยและสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ ดังนี้
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550 : หน้า 80) กล่ าวว่าองค์ป ระกอบของรูป แบบการบริห าร
การศึกษาเท่าที่พบจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัด องค์กรบริหาร
หรือโครงสร้างระบบบริห าร และแนวทางในการดาเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่สาคัญ ๆ
ในการบริ ห ารงานขององค์ ก รนั้ น ๆ เช่ น การบริ หารงานบุ คลากร การบริ หารงานการเงิน การบริ หาร
งานวิชาการ เป็นต้น
ศักดา สถาพรวจนา (2550 : หน้า 16) ได้ สั งเคราะห์ องค์ ประกอบของรูป แบบจ าลอง
พบว่ า รู ปแบบจ าลอง ประกอบด้ วย (1) สภาพแวดล้ อม (Environment) (2) เทคโนโลยี (Technology)
(3) โครงสร้าง (Structure) (4) กระบวนการจัดการ(Management Process) และ (5) การตัดสินใจ
สั่งการ (Decision-Making)
อรุณ ศรี เงิน เสื อ (2559 : หน้ า 54)กล่ าวไว้ว่า องค์ประกอบรูปแบบที่ ส าคัญ ที่ผู้ วิจัยได้
นาเสนอมาเป็นกรอบสาคัญการวิจัยในครั้งนี้ที่สาคัญ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูป แบบ 3) ระบบและกลไกของรูป แบบ 4) วิธีดาเนินการของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผล
รูปแบบ 6) เงื่อนไขของรูปแบบซึ่งการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบขึ้นอยู่กับการศึกษา ต้องการ
ทานาย ปรากฏการณ์ด้านใด เรื่องอะไรแล้วเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ
ทิศนา แขมมณี (2556 : ไม่ปรากฏเลขหน้า ) ได้องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) หลักการ
ของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) เนื้อหาของรูปแบบ 4) กระบวนการของรูปแบบ 5) การวัด
และประเมิ น ผลรู ป แบบ น าสาระส าคั ญ ของแต่ ล ะแนวคิ ด มาเขี ย นความสั ม พั น ธ์ ล งในแต่ ล ะ
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ
วาโร เพ็งสว้สดิ์ (2553 : ไม่ปรากฏเลขหน้า ) ได้กล่าวว่า การกาหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จานวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่กาลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและ
หลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : หน้า179 - 180) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบั น อุด มศึก ษาเอกชน พบว่า รูป แบบ มีอ งค์ ป ระกอบ 9 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) ปรัช ญาและ
หลักการของการศึกษาต่อเนื่อง 2) กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3) จุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง 4) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียนการสอน
ของการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง 6) วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง 7) สื่ อ การศึ ก ษาและแหล่ ง เรี ย นรู้ ข อง
การศึกษาต่อเนื่อง 8) การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและ
เทียบโอนผลการเรียน
อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550 : หน้า 274 - 275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริม การศึ ก ษาตลอดชี วิต พบว่ ารู ป แบบมี อ งค์ ป ระกอบ
8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ปรั ช ญาและหลั ก การจั ด การศึ ก ษา 2) หลั ก สู ต ร 3) การจั ด การเรีย นรู้
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 5) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา
6) การบริหารและการจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมายและ 8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน
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สมาน อัศวภูมิ (2550 : หน้ า 83 - 84) ได้แยกองค์ประกอบของรูปแบบออกเป็ นสองส่ วน
คือ 1) องค์ป ระกอบของรูปแบบ หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นตัวรูปแบบที่สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง
ทางานอย่างไร มีความสัมพันธ์และทางานร่วมกับองค์ประกอบอื่นอย่างไร และ2) องค์ประกอบของ
เอกสารรูป แบบ หมายถึง องค์ป ระกอบที่เป็นสาระหลักในการนาเสนอรูปแบบที่สร้างขึ้นว่าควรจะ
นาเสนอเรื่อ งใดบ้า ง และได้กาหนดกรอบในการวิเคราะห์รูป แบบออกเป็น 5 องค์ป ระกอบ คือ
1) บริบทของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) หลักการของรูปแบบ 4) องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบ และ 5) การประเมินผลรูปแบบ
ธีระ รุญเจริญ (2550 : หน้า 162 - 163) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบ
คื อ 1) หลั ก การของรู ป แบบ 2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ 3) ระบบและกลไกของรู ป แบบ
4) วิธีดาเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ
Keeves (1997 : p. 386 - 387) กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบ สรุปได้ว่าประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ดังนี้ (1) ส่วนนา ได้แก่ สภาพแวดล้อม หลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ผลลัพธ์ ตลอดจนการรวบรวม
ปั ญ หา ซึ่ งเป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาเป็ น อั น ดั บ แรก น าไปสู่ ก ารท านาย ( Prediction) และ
การทดสอบ (2) การจั ด ร่ า งโครงสร้ า ง ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล (Causal Relationship)
ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ (3) การนาไปทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลการนาไปใช้ทาให้
มี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ งานซึ่ งมี 2 ลั ก ษณะ คื อ การทดลองย้ อ นหลั ง โดยใช้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ และการทดลองใช้ในปัจจุบัน 4) มีเงื่อนไข คือ มองเห็นภาพแห่งความสาเร็จ
จากแนวคิ ด ที่ ได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พอที่ จ ะสรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของรู ป แบบที่ ดี ค วร
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยผู้ออกแบบต้องรู้ว่าจะออกแบบรูปแบบ
การดาเนินงานนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของรูปแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพื่อให้ดาเนินงาน
เป็ น ไปตามหลั กการและบรรลุ ต ามวัตถุ ประสงค์ข องรู ปแบบ 4) วิธีการดาเนินงานของรูปแบบ โดย
กาหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม และอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบ เป็นการกาหนดแนวทางและเครื่องมือในการประเมินผลรูปแบบ
ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่ารูปแบบทาหน้าที่ตามที่ออกแบบไว้มากน้อย
เพียงใดและเป็นไปตามวัต ถุป ระสงค์ห รือ เพีย งใด ตลอดจนการกาหนดแนวทางในการพัฒ นารูป
แบบต่อเนื่องต่อไป 6) คาอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึงการอธิบายคาศัพท์เฉพาะที่นามาใช้ในการ
ออกแบบรูปแบบเพื่อสื่อความให้ตรงกันในการนารูปแบบไปใช้ และ 7) ระบุเงื่อนไขการนารูปแบบไป
ใช้ เพื่อทาให้การนารูปแบบไปใช้ประสบผลสาเร็จ นอกจากนี้แล้วเมื่อได้มีการสร้างรูปแบบแล้วควรจัดทา
คู่มือการใช้รูปแบบโดยนาสาระของรูปแบบดังกล่าวข้างต้น นามาใส่ไว้ในรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ และ
ผู้ที่มีความสนใจสามารถนารูปแบบไปใช้ประโยชน์ได้
3.4 การสร้างรูปแบบ
กระบวนการสร้างรูปแบบ มีผู้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้
สุภัทธ พันธ์พัฒนกุล (2554 : หน้า 19) ได้สังเคราะห์รูปแบบมาจากแนวคิดเชิงระบบกับ
หลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีโครงสร้างกระบวนการจัดการ
และการตัดสินใจสั่งการ
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นพวรรณ เชาว์ดารงสกุล (2550 : หน้า 83) ได้สรุปขั้นตอนในการสร้างรูปแบบจากนักวิชาการ
ต่างประเทศหลาย ๆ คน ว่าขั้น ตอนประกอบด้วย มโนทัศน์เชิงทฤษฎี (Concept) ข้อกระทงของ
เนื้ อหาสาระ (Item) การวัด (Measurement) ตัวแปร (Variables) และ ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ข้อเสนอ (Propositions) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ รูปแบบที่สมบูรณ์ (Model)
Keeves (1997 : p. 407) ที่กล่าวว่าการสร้างรูปแบบจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญ
ได้ดังนี้ (1) การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาสภาพข้อมูลพื้นฐาน การระบุปัญหาความ
ต้องการและ ความจาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดหลักการองค์ประกอบ และ การศึกษาสภาพ
ปั จ จุ บั น และ ปั ญ หา (2) การสร้ า งแบบร่ า ง หรื อ รู ป แบบเบื้ อ งต้ น หรื อ การน าเสนอทางเลื อ ก
(3) การตรวจสอบ หรือ การประเมินผล ได้แก่ การหาความเหมาะสม ความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
การประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล และ การทดลองใช้ และ (4) การปรับปรุง และการพัฒนา
และนาเสนอรูปแบบที่สมบูรณ์
สรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบ (Model) ไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่าควรทาอย่างไร แต่โดยทั่วไป
จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการหาองค์ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบที่ ต้ อ งการสร้าง ต่ อ จากนั้ น จะต้ อ งค้ น หา
สมมุ ติฐ าน และ หลั กการของรูป แบบที่จะสร้าง และ ด าเนิ น การสร้างรูป แบบตามหลั กการ และ
สมมติฐาน แล้วนารูปแบบที่สร้างนั้นไปตรวจสอบคุณภาพและนาเสนอเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อไป
3.5 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
รูปแบบที่ดี จะทาให้ผู้ที่สนใจศึกษา ในเรื่องที่ศึกษา ได้มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะ
ศึกษาในแนวลึกต่อไป โดยมีนักวิชาการหลายคนได้นาเสนอการสร้างรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง (2556 : หน้า 26) ได้สรุปคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ ไว้ดังนี้
(1) รูปแบบต้องมีความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรที่ศึกษา
(2) รูปแบบสามารถใช้ในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และหา
ข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
(3) รูป แบบควรอธิบ ายโครงสร้างความสั ม พัน ธ์เชิงเหตุผ ลของเรื่องที่จะศึ กษาได้อย่าง
ชัดเจน แล้วยังใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย
(4) แบบจ าลองควรเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ างความคิ ด รวบยอดใหม่ และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องที่กาลังศึกษาด้วย
(5) สอดคล้องกับทฤษฎีของเรื่องที่ทาการศึกษา
จากแนวคิดที่ ได้กล่ าวมาข้างต้ นพอที่จะสรุป ได้ว่า ไม่ มีรูป แบบใดที่เป็ นคุณ ลั กษณะของ
รูปแบบที่ดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการศึกษาว่ามีความเหมาะสม และมีความสัมพันธ์กันมากน้อย
เพียงใด อย่างไรก็ตามคุณลักษณะรูปแบบที่ ดี ต้องมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมารับรอง และสามารถทานาย
และอธิบายปรากฏการณ์หรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเชิงเหตุผลได้ และมีกระบวนการในการสร้าง
หรือพัฒนารูปแบบได้อย่างไม่มีสิ้นสุด
3.6 การตรวจสอบรูปแบบ
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล
เชิ งประจั กษ์ การตรวจสอบรู ป แบบมี ห ลายวิธี ซึ่ งอาจใช้ การวิเคราะห์ จากหลั กฐานเชิ งคุ ณ ลั กษณะ
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
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อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐาน เชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ
ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง โดยมีนักวิชาการได้นาเสนอการตรวจสอบ
รูปแบบควรดาเนินการ ดังนี้
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ (2553 : หน้า 72) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบรูปแบบไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่
มี ความสาคัญ รูปแบบที่ใช้ทางสังคมศาสตร์การศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มักจะทดสอบรูปแบบ
ด้วยวิธีการทางสถิติจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นในการสร้างรูปแบบจึงบูรณาการวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นกิจกรรมในโครงสร้างของรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ
รูปแบบต่อไป ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การทดสอบรูปแบบเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะสามารถ
นารูปแบบที่สร้างขึ้นพัฒนาไปสู่ทฤษฎีได้ ถ้าไม่มีการทดสอบ รูปแบบที่สร้างขึ้น ก็เป็นเพียงรูปแบบที่
อธิบายความสอดคล้องของรูปแบบกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์เท่านั้น
สมาน อัศวภูมิ (2550 : หน้า 9) ได้เสนอแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบ ที่เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการวิจัยและพัฒนารูปแบบไว้ อาจใช้วิธีใด วิธีหนึ่งจาก 3 วิธีดังนี้ คือ
1. การตรวจสอบโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยผู้ วิ จั ย จะน าเสนอรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ต่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 15-20 คน พร้อมกับแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่าง ๆ
2. ตรวจสอบโดยการประชุมสัมมนา โดยผู้วิจัยจัดประชุมสัมมนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
รู ป แบบและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนหนึ่ ง แล้ ว น าเสนอรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น เสร็ จ แล้ ว ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม สั ม มนา วิ พ ากษ์ ประเมิ น รู ป แบบทั้ งในด้ านความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ และให้
ข้อเสนอแนะต่อไป
3. ตรวจสอบโดยการทดลอง โดยผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในสภาพจริง
หรื อเหตุ ก ารณ์ จ าลอง ตามแบบแผนที่ อ อกแบบไว้ เพื่ อ สั งเกต รวบรวมข้อ มู ล และความเห็ น ต่ อ
ผู้เกีย่ วข้อง เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบต่อไป
นพวรรณ เชาว์ดารงสกุล (2546 : หน้า 87 - 88) ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบ หรือ
ประเมิ น รู ป แบบ โดยใช้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (The Connoisseurship Model) ไว้ ดั งนี้ (1) การประเมิ นโดย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ จ ะเน้ น การวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างลึ กซึ้ง เฉพาะในประเด็นที่ จะนามาพิจารณา ซึ่งไม่
จ าเป็ น ต้องเกี่ย วโยงกับ วัตถุ ป ระสงค์ หรือ ผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกั บการตั ดสิ น ใจเสมอไป แต่ อาจจะ
ผสมผสานปัจจัยในการพัฒนาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ความเหมาะสมของสิ่งที่ทา การประเมิน (2) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่เป็นความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบการ
วิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมา
เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย เนื่ อ งจากเป็ น การวั ด คุ ณ ค่ า ที่ ไ ม่ อ าจประเมิ น ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ใด ๆ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้นามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น
(3) เป็ น รูป แบบที่ใช้ตัวบุ คคล คือ ผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความเชื่ อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น เที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งมีมาตรฐาน และ เกณฑ์การพัฒนาต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้น
จากประสบการณ์ และ ความชานาญของผู้ทรงคุณ วุฒิ นั่นเอง และ (4) เป็นรูปแบบที่ยอมให้ มีการ
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ทางานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกาหนดประเด็นสาคัญ
ที่พัฒนาการบ่งชี้ข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
อรุ ณ ศรี เงิน เสื อ (2559 : หน้า 56) การตรวจสอบและประเมินรูป แบบดังกล่ าวนี้ เพื่ อ
ต้องการที่จะให้ได้รูปแบบที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจใช้การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบโดยการสัมมนา หรือการนาไปทดลองใช้ตามสภาพจริง สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
แนวทางตรวจสอบรูปแบบ 2 วิธี ได้แก่ 1) ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เฉพาะ
ทางโดยการสนทนากลุ่ม 2) ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้
รูปแบบ โดยการประชุมกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบ
Keeves (1992 : p. 379 - 380) ได้ ก ล่ า วถึ ง การตรวจสอบรู ป แบบ หรื อ การทดสอบ
รูปแบบที่สังเคราะห์ได้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ ของรูปแบบใน
การปฏิบัติจริง หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบ มีหลายวิธี เช่น วิธีตรวจสอบเชิงปริมาณเชิง
คุณลักษณะ ผลของการตรวจสอบนาไปสู่ก ารปฏิเสธ หรือ ยอมรับรูปแบบรวมไปถึงการนาไปสู่การ
สร้างรูปแบบใหม่ หรือ การปรับปรุง หรือ การพัฒนารูปแบบเดิม และ สร้างเป็นทฤษฎีใหม่ต่อไป
จากแนวคิ ด ที่ ได้ก ล่ าวมาข้ างต้ น พอที่ จ ะสรุป ได้ว่า การตรวจสอบรูปแบบมี หลายวิธีและ
สามารถใช้วิธีตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม
และควรเผยแพร่ต่อการนาไปใช้จริงต่อไป ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ หรือ
ทดสอบรูปแบบ ถึงความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบในการปฏิบัติจริง หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึ่งมีหลายวิธี ผลของการตรวจสอบรู ปแบบ จะนาไปสู่การปฏิเสธ หรือยอมรับรูปแบบ อันจะส่งผลถึง
การปรับปรุงสร้าง หรือพัฒนารูปแบบใหม่ต่อไป
3.7 การพัฒนารูปแบบ
มีนักการศึกษาได้ทาการศึกษาวิจัยและสรุปเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบไว้ ดังนี้
สรวง วรอิน ทร์ (2557 : หน้า 100) ขั้นตอนในการพั ฒ นารูปแบบได้ดังนี้ คือ ขั้นศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบขั้นสร้างรูปแบบ ขั้นทดลองใช้รูปแบบและขั้นประเมินรูปแบบ
รัตนะ บัวสนธ์ (2556: หน้า 13-15) ได้นาเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
โดยใช้กระบวนการวิจัยจะมีขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้น คือ
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ การส ารวจสั งเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความ
ต้องการหรือการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับสภาพความต้องการผลิตภัณฑ์
รวมทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการนาความรู้
หรื อ ผลการวิ จั ย ที่ ได้ ม าพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยให้ มี ลั ก ษณะหรื อ รู ป แบบตามความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายในการสร้างหรือพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์นี้ อาจต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็จะต้องนาไปตรวจสอบความเหมาะสม
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) ไปทดลองใช้ การทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
การนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดลองใช้กั บเป้าหมายการดาเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะเป็นการ
วิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบแผนการทดลอง
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(Experimental Design) ว่าจะใช้แบบแผนใดจึงจะเหมาะสมควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดีและทาให้
การวิจัยเกิดความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) ได้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการประเมินผลการใช้
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะนาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ขัน้ ตอนที่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้ผ่านการ
ทดลองใช้ ประเมิ น ผลในภาพรวมและปรับ ปรุงขั้น สุ ด ท้ ายแล้ ว ออกสู่ ก ลุ่ ม ผู้ ใช้ อาจน าไปใช้ ท าง
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ
วณิ ช ชา ภั ท รประสิ ท ธิ์ (2552 : ไม่ ป รากฏเลขหน้ า ) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาของการสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาเอกชนระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองสถานศึกษาเอกชน
3. ร่างรูปแบบ
4. ตรวจสอบและประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ปรับปรุงและนาเสนอรูปแบบ
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : หน้า 72 - 79) ได้ทาการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน” โดยด าเนิ น การวิ จั ย 4 ขั้ น ตอน ดั งนี้ 1)การวิเคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์รูปแบบการศึกษาต่อเนื่องสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การนาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นกรอบ
ของรูปแบบในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสม
และเป็นไปได้โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 19 คน โดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายและ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทาเป็นแบบสอบถาม
เพื่อนาไปใช้สารวจความคิดเห็นของผู้บริห ารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงกาหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น
พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550 : หน้า 163 - 175) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ” โดยด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
1) การกาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ โดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต 2) การศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่ดาเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา และ
รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียน
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และสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ป กครองคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3) การจัดทาร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ โดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบ และนาเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณการใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน
อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550 : หน้า 108 - 122) ได้ทาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ” โดยดาเนินการ
วิจั ย เป็ น 2 ขั้ น ตอน ได้แ ก่ 1) การสร้างรูป แบบ ประกอบด้ว ยการศึก ษาข้อ มูล พื้ นฐานจากทฤษฎี
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
(Modified Delphi Techniques) และ 2) การประเมิ นรูป แบบประกอบด้ว ยการประเมิ น รูป แบบ
เพื่ อ ศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ในการน ารู ป แบบ ไปปฏิ บั ติ ในสถานศึ ก ษา และ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
วิภาดา ศรีจอมขวัญ (2554 : หน้า 32 - 33) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบ มีความหมายได้
หลายอย่างที่มีนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ความหมายของการพัฒ นารูปแบบว่า
เป็ น ไปได้ ทั้ งด้ านการสร้ างรู ป ใหม่ และ การเสริม สร้า ง หรื อ ต่ อ ยอดรูป แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบที่ได้รับการพัฒนาจะมีอยู่ในลักษณะ ดังนี้ (1) รูปแบบการพัฒนาที่เป็น
แบบจาลอง (Model) หมายถึง องค์ประกอบทั้งปวงมีความสัมพันธ์กัน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของ
องค์กร ประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการดาเนินการ ความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และยุทธวิธีของแต่ละองค์ประกอบ (2) รูปแบบการพัฒนาที่
เป็นระบบ หมายถึง โครงการกิจกรรม หรือการดาเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ และ ความสามารถประกอบด้วย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบปัจจัยนา เข้า ระบบย่อย หรือ
กระบวนการผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ (3) รูปแบบการพัฒนา โดยกาหนดเป็นโปรแกรมการพัฒนา
หมายถึง แผนงานที่ต้องการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ความสาคัญ แนวคิด และหลักการ วัตถุประสงค์
แนวทางในการพัฒนา และกลไกในการดาเนินการ และ (4) รูปแบบการพัฒนาที่สังเคราะห์ ให้เป็น
แผนภูมิเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการวิจัยกับการพัฒนา
สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2554 : หน้า 21) ที่สรุปสาระสาคัญของการพัฒนารูปแบบว่ารูปแบบ
ควรต้ อ งมี ท ฤษฎี ร องรั บ เช่ น ทฤษฎี ด้ า นจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ เป็ น ต้ น เมื่ อ พั ฒ นารู ป แบบแล้ ว
ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่หลาย ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้
ในสภาพการณ์จริง และนาข้อค้นพบ มาปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่าเสมอ โดยสรุปแล้วการพัฒนารูปแบบ
หมายถึง กระบวนการดาเนินงาน ของรูปแบบ ในสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
บุคคล ตามลักษณะ หรือปรากฏการณ์เฉพาะ ซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบจาลอง (Model) รูปแบบเชิงระบบ
รูป แบบซึ่งความคิด เพื่ อการถ่ายทอดแนวความคิด หรือจิ น ตภาพ การพัฒ นารูป แบบอาจเป็ นทั้ ง
การสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ของลักษณะของสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ และการเสริมสร้างรูป
แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น บรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างทั น เวลา และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มสมรรถนะ ในการพัฒนารูปแบบควรมีทฤษฎีรองรับ และมีการวิจัยเพื่อทดสอบ
รูปแบบก่อนที่จะนารูปแบบไปใช้ตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนารูปแบบนั้น
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เพชริน สงค์ประเสริฐ (2550 : หน้า 114 - 116) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทางานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนในการสร้างและ
พัฒนารูปแบบ ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 2) สร้างรูปแบบโดยการจัดทาร่าง
รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ จัดทาคู่มือการ
ดาเนินการตามรูปแบบ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) ทดลองใช้รูปแบบ 4) ประเมินผลการใช้
รูปแบบ
สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549 : หน้า 88) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก มีขั้นตอนในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 2) สร้างรูปแบบ โดยการจัดทาร่างรูปแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรับปรุ งรูปแบบ จัดทาคู่มือการดาเนิน การ
ตามรูปแบบ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) ทดลองใช้ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2548 : หน้า 81) กล่าวว่า จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พั ฒ นารู ป แบบพบว่ า การพั ฒ นารู ป แบบนั้ น อาจจะมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น งานแตกต่ า งกั น ไป
แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นตอน ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง
(Validity) ของรูปแบบ
Keeves (1988 : p. 560) กล่ า วถึ ง หลั ก กว้ า ง ๆ ในการสร้ างรู ป แบบไว้ 4 ประการ คื อ
1) รู ปแบบควรประกอบขึ้น ด้ว ยความสั มพั น ธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร มากกว่าความสั มพั น ธ์
เชิงเส้น ตรงแบบธรรมดา อย่ างไรก็ตามความเชื่อมโยงเส้ นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทาง
ในการพยากรณ์ ผ ลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้โดยการสั งเกต และหา
ข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของ
เรื่ อ งที่ ศึ ก ษา ดั งนั้ น นอกจากรู ป แบบจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพยากรณ์ ได้ ควรใช้ ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ได้ด้วย 4) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง
มโนทัศน์ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ด้วย
Willer (1986 :p. 83) กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบ ว่ามีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไป
อาจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การพรรณนารูปแบบ และการสรรหาความเที่ยงตรง ส่วนรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนขึ้นอยู่กับลักษณะ และกรอบแนวคิด ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอที่จะสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบ มีการดาเนินการเป็น
2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นแรก เป็นการสร้างรูปแบบที่สัมพันธ์กันจากกรอบแนวคิดพื้นฐานเพื่อใช้ เป็น
แนวทางในการพยากรณ์ผลจากการใช้รูปแบบ ซึ่งไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่าต้องสร้างอย่างไร และขั้นที่
สอง เป็นการตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบที่สร้างนั้น และเมื่อสรุปขั้ นตอนอย่างละเอียดในการ
พัฒนารูปแบบนั้นเริ่มจาก 1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 2) สร้างรูปแบบและตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ 3) จัดทาคู่มือเพื่อนารูปแบบไปทดลองใช้ และ 4) ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ

60

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.1 ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551 : หน้า 53) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
วิจั ยที่ ผู้ เกี่ย วข้ องเข้ ามามีส่ ว นร่ ว มในการเรีย นรู้ การแก้ปั ญ หา การพั ฒ นาองค์ ก รตั้ งแต่ต้ น จนจบ
กระบวนการวิจัย
สุภ างค์ จัน ทวานิช (2551 : หน้า 67) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่ว ม
เป็นการวิจัยที่นาแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกันคือการปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่
โครงการวิจัยจะต้องดาเนินการ และคาว่า การมีส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้อง
ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึง วิธีการที่ให้ผู้
ถูกวิจัยหรือชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการดาเนินการ
การช่วยให้ข้อมูลและการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
อุทัย ดุลยเกษม (2550 : หน้า 131) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
รูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนซึ่งเคยเป็นประชากรของการวิจัย กลับบทบาทมาเป็นผู้ร่วมในการทา
วิจัย โดยเข้ามีบทบาทส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจัย ซึ่งโดยตลอดของกระบวนการนั้นชาวบ้านจะ
เรียนรู้โดยไม่ต้องเขียน ขึ้นอยู่กับจุดยืนของเราและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคนธรรมดาทั่วๆ ไป
เพื่อจะนาไปต่อรองกับบุคคลอื่น ๆ มากขึ้น
นิ ต ยา เงิน ประเสริ ฐ ศรี (2550 : หน้ า 61 - 62) กล่ า วว่ า การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพัฒนา โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่
เป็ น อยู่ ไปสู่ สิ่ งที่สามารถเป็ น ไปได้ ทั้งในระดับปั จเจกชนและระดับสั งคม โดยหั วใจส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ที่กระบวนการวิจัย ซึ่งใช้แนวทางความร่วมมือ (Collaborative Approach) ระหว่าง
นักวิจัยกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้กระบวนการวิจัยจะต้องเป็นประชาธิปไตย
ยุติธรรม มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าร่วมสังเกต ตรวจสอบ
สถานการณ์ ต่าง ๆ สะท้อนความคิดเห็ นและความต้องการของตน ทรัพยากรที่มีอยู่ อุปสรรคและ
ปัญหาที่ปรากฏอยู่ ตรวจสอบทางเลือกที่เป็นไปได้ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจิตสานึกไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงใหม่
สุ ภิ ญ คุ ณ สุ ว รรณ์ (2558 : หน้ า 12) การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม หมายถึ ง
กระบวนการที่มีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิด ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน
ตั้งแต่เริ่มการเลือกประเด็นปัญหา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และถือว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องมี
ความสาคัญเท่าๆกัน เพื่อพัฒนาไปตามกระบวนการวิจัย จนประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ดนัย บัวสถาพร (2550 : หน้า 25) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้ งในด้านการรับรู้ การปฏิบัติ การคิด การตัดสินใจ รวมทั้งการรับผิดชอบร่วมกันของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้อย่าง
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เป็ นระบบและขั้น ตอนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพสู งสุดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการทางาน
ร่วมกันของบุคลากร
จุฑาทิพย์ พิทักษ์ (2555 : หน้า 41 - 42) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง
กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยกับคนในชุมชนหรือองค์กรหนึ่งๆเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติและสะท้อนผลการปฏิบัติ
ร่วมกันอันจะทาให้สมาชิกเกิดความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาและนาไปสู่การปรับปรุงสภาพของ
ชุมชนและองค์กรให้ดีขึ้น
บู ร ชาติ ศิ ริเป็ ง (2557: หน้ า 15 - 16) การวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การแบบมีส่ วนร่วม หมายถึ ง
กระบวนการศึกษาค้น คว้าเพื่ อแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบั ติงานหรือเพื่อปรับปรุงและพั ฒ นา
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดาเนินการวิจัยในสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีแท้จริงซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒ นาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
สาหรับนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
จากแนวคิ ด ที่ ได้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น พอที่ จ ะสรุป ความหมายของการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม ได้ว่า เป็นการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นบทบาทในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการ
พั ฒ นางาน หรื อ ด าเนิ น การวิ จั ย โดยทุ ก คนต้ อ งเข้ า มี บ ทบาทในการวิ จั ย ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด
กระบวนการวิจัย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะนาไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตประจาวัน แก้ปัญหาในชุมชน
หรือพัฒนาประสิทธิผลขององค์กรต่อไป
4.2 หลักการของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ประวิต เอราวรรณ์ (2548 : หน้า 77) กล่าวถึง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหานั้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งบ่งชี้ให้คนในพื้นที่หรือชุมชนว่าอะไรคือสิ่งที่จาเป็น
หรือเป็นความต้องการเกี่ยวกับปัญหาของเขา และชี้ให้เห็นจุดบกพร่องหรือจุดผิดพลาดเกี่ยวกับปัญหา
ของเขาเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาแนวทางร่วมกันในลงมือปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป
พัน ธุ์ทิพ ย์ รามสู ตร (2550 : หน้า 33-34) ได้กล่าวถึงการวิจัยปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม
ยึดหลักการสาคัญ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญและเคารพต่อภูมิความรู้ของคนในพื้นที่ โดยยอมรับว่าความรู้พื้นบ้าน
ตลอดจนระบบการสร้างความรู้และกาเนิดความรู้ในวิธีอื่นที่แตกต่างไปจากวิธีการของนักวิชาการ
ยังเป็นสิ่งที่ปฏิบัติและยอมรับกันแพร่หลาย
2. ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของคนในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริม ยกระดับและ
พัฒ นาความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขา
ซึ่งเป็นการนาศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์แทนที่จะเมินเฉย หรือเหยียดหยามว่าเป็นเช่นไร้ค่า
3. ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่และคนยากจน โดยให้ได้รับความรู้ที่เกิดขึ้นใน
ระบบสั งคมของเขาและสามารถที่ จ ะท าความเข้ าใจ แปลความหมาย ตลอดจนน าไปใช้ ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม
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4. สนใจในความคิดเห็นของคนในพื้นที่ โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
เปิ ดเผยให้ เห็น คาถามที่ตรงกับปั ญ หาของคนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคาถามที่นักวิจัยรูปแบบเก่า
ไม่ใคร่นึกถึง และไม่เคยเป็นจุดเน้นในการค้นหาความรู้มาก่อน
5. ปลดปล่อยความคิด การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้คนในพื้นที่สามารถใช้
ความคิ ด เห็ น ของตนเองอย่ า งอิ ส ระในการมองสภาพการณ์ แ ละปั ญ หาของตนเอง สามารถใช้
วิจารณญาณในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตรวจสอบสภาพเท็จจริงต่าง ๆ สามารถยืนหยัดต่อต้านพลัง
อิทธิพลจากภายนอกหรือจากอานาจกดขี่ของผู้มีอานาจ
สุภิญ คุณสุวรรณ์ (2558 : หน้า 27) กล่าวว่าหลักการสาคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม คือ คุณสมบัติของนักวิจัย ต้องมีความรู้สึกร่วม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เปิดเผยตนเอง
อย่ามีการซ่อนเร้น เป็นที่ไว้วางใจ น่านับถือให้แก่ชุมชน และจะส่งผลต่อการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว
จุฑาทิพย์ พิทักษ์ (2555 : หน้า 45 - 46) กล่าวว่า หลักการพื้นฐานของวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มได้ ยึ ด หลั ก การส าคั ญ กั บ ภู มิ ค วามรู้ข องประชาชน และมุ่ งพั ฒ นายกระดั บ ความรู้
ความสามารถเพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาของตนเอง โดยสร้างโอกาสให้ ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็ น อย่างเสรีตามหลักประชาธิป ไตย และมีบทบาทเท่าเที ยมกันตลอดจนได้ล งมือปฏิบั ติ
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าหลักการของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ
การตระหนักความสาคัญของบุคคลทุกคน ให้ความเคารพในความคิดเห็นของทุกคนในองค์กร หรือ
ชุมชน ด้วยการให้การยกย่องในภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใช้ใน
การจัดการกับปัญหาตามศักยภาพของเขา ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการกระตุ้น
ให้คนในพื้นที่เกิดความสนใจและมีจิตสานึกในการร่วมจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมคิดร่วมลงมือปฏิบัติสู่
การพัฒนาที่มีความถูกต้อง และมีความเป็นกระบวนการมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
4.3 ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Cresswell(2002 : p. 614) ได้สรุปลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ดังนี้
1. มีจุดเน้นไปสู่การนาไปปฏิบัติ
2. การดาเนินการวิจัยมีการปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมวิจัย
4. เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตรของเกลียวปฏิสัมพันธ์ที่มีกระบวนการย้อนกลับและ
นาไปสู่การพัฒนาขั้นต่อไปจากผลสะท้อนของสิ่งที่เป็นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติ
5. การพัฒนาผลการดาเนินงานต้องสามารถปฏิบัติงานได้
6. มี ก ารน าเสนอผลการวิ จั ย ต่ อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น โรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
พันธุ์ทิพย์ รามสูต (2540 : หน้า 35 - 39) ได้กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมไว้ ดังนี้
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1. เป็นการสร้างความรู้ (Produce Knowledge) โดยการผสมผสานระหว่างความรู้จาก
นักวิชาการกับความรู้ในพื้นที่ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-generative Learning) ซึ่งค่อย ๆ ขยายจากการ
มีส่วนร่วมเพียงบางส่วนจนมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบระหว่างคนในพื้นที่กับนักวิจัย
2. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะมีลักษณะปฏิสัมพันธ์และเป็น
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นวิถีชีวิตที่รวมเอาความอยากรู้อยากเห็ นเข้ากับการเปิดใจใน
การค้น พบสิ่ งใหม่เป็ นความต้องการที่จะเสริมความรู้แก่ตนโดยผ่านวิธีเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนการเป็น
สหวิทยาการไม่ใช่จากการเรียนแต่จากการปฏิบัติและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและทางานอย่างเป็น
ระบบที่นาไปถึงรูปแบบการคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
3. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เน้นการลงมือกระทาให้ความเข้าใจนั้น ปรากฏผล
ออกมาเป็ น รู ป ธรรมหรื อ ความจริ ง (Act to Transform Reality) ดั งนั้ น การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม จึงเป็นการลงมือปฏิบัติและสะท้อนความคิด
4. การนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ (Practical) เน้นประเด็นปัญหาที่สาคัญและเป็นจริงของ
พื้นที่ ไม่เน้นความรู้ที่เป็นทฤษฎี และเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ คิดค้น และลงมือปฏิบัติได้จริง
5. การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น กระบวนการเบ็ ด เสร็ จ (Inclusive) ที่ ใช้
ทรั พยากรอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล โดยการสร้างความรู้จากวิธีการและความรู้ที่มีอยู่
เป็นการให้โอกาสทุกคนในพื้นที่ได้เรียนรู้ (Education for All)
6. การวิจั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม เป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ อ งไม่มี เวลาจากั ด เป็ น
รู ป แบบเปิ ด ที่ ไม่ ส ามารถก าหนดแผนการล่ ว งหน้ า ไม่ ส ามารถท านายผลล่ ว งหน้ า ได้ อ ย่ า งเป็ น
วิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตามกระแสที่นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่
และเลื่อนไหลไปตามความขึ้นลงของสถานการณ์โดยไม่มีทฤษฎีตายตัว ไม่มีกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
เป็นกรอบกาหนด
7. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะสร้างความตระหนักในความเป็นตัวของตัวเองให้
เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ เน้นให้บุคคลและกลุ่มเกื้อหนุนกันในการเรียนรู้และการร่วมมือกันเปลี่ยนแปลง
ชุมชนของเขา
8. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะช่วยสร้างสังคมนิเวศน์ (Ecological Society)
ที่คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกสังคมในลักษณะของความ
เป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันเท่านั้น
9. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการมองอนาคต (Future Oriented) ดังนั้น
นักวิจัยจึงต้องรู้วิธีการสร้างฉากสาหรับการเรียนรู้ในองค์หรือชุมชน การสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ไม่
เคยมีอยู่ก่อน การทบทวน การปรับเปลี่ยนการปรับปรุงระบบที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ การพัฒนาตัวอย่าง
โครงสร้างหรือภาพลักษณ์ที่ปะติดปะต่อให้เกิดอนาคตที่ต้องการ เป็นต้น
10. การวิจั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มองโลกในแง่ดี (Optimistic) ตามหลั ก การ
พื้นฐานของแนวคิดปลดปล่อยที่เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะจัดการเรื่องต่าง ๆ ในสังคมของเขาได้
ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านนี้ของบุคคล
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะสาคัญ
ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสาคัญและมนุษย์มีสิทธิและอานาจที่จะแสวงหาความรู้ ซึ่งได้มาจากการที่
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ทุกคนในองค์กร หรือชุมชนมีส่ วนร่วมด้วยการสร้างสังคมที่ทุกคนเป็นผู้ กระทา เพื่อ ให้ เกิดความรู้
เชิงสหวิทยาการที่สร้างขึ้นเอง เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตรของเกลียวปฏิสัมพันธ์ที่มีกระบวนการ
ย้อนกลับและนาไปสู่การพัฒ นาขั้นต่อไป ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการลงมือ
ปฏิบัติจริงและสะท้อนความคิด
4.4 ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ประเสริฐ ต้นสีนนท์ (2556 : หน้า 131-139) ได้สรุปกระบวนการวิจัยปฏิบัติการจากแนวคิด
กระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร 5 รู ป แบบ ได้ แก่ กระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ การ Kurt Lewin (ประวิ ต
เอราวรรณ์ 2551 : หน้ า 111 - 112 อ้ างถึ งใน ประเสริ ฐ ต้ น สี น นท์ 2556 : หน้ า 131 - 132)
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการของ John Elliott (ประวิต เอราวรรณ์ 2551 : หน้า 113 - 114 อ้างถึงใน
ประเสริฐ ต้นสีนนท์ 2556 : หน้า 133 - 234) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการของกลุ่มนักวิจัยมหาวิทยาลัย
Deakin(Kemmis and Mctaggart 1988 : p. 11 - 15 อ้างถึงใน ประเสริฐ ต้นสีนนท์ 2556 : หน้า 135
- 136) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของ David Ebbutt (ประวิต เอราวรรณ์
2551 : หน้ า 117 - 118 อ้ างถึ งใน ประเสริ ฐ ต้ น สี น นท์ 2556 : หน้ า 136 - 137) กระบวนวิ จั ย
ปฏิบัติการของ James Mckerman (ประวิต เอราวรรณ์ 2551 : หน้า 118 - 119 อ้างถึงใน ประเสริฐ
ต้นสีนนท์ 2556 : หน้า 138 - 139) เมื่อนามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษานั้น ควรมีองค์ประกอบขั้นตอน
5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสารวจ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน กาหนดจุดพัฒนาขั้นตอนนี้
สามารถใช้วิธีการหรือเครื่องมือต่างๆ มาเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์การบันทึก
เหตุการณ์ การตรวจสอบและการวิเคราะห์เอกสาร การทดสอบ ฯลฯ หากเป็นการวิจัยปฏิบัติการที่มี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นนักวิจัย ต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการกาหนดปัญหา
หรือกาหนดจุ ดพั ฒนาหรื อหาจุ ดสนใจร่วมกันที่ จะวิจัย ไม่ควรที่จะเป็ นบทบาทของนั กวิจัยภายนอก
เท่านั้น
ขั้ น ตอนที่ 2 การวางแผนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและหรื อ พั ฒ นา ขั้ น ตอนนี้ ต้ อ งอาศั ย กลุ่ ม
ผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มนักวิจัยร่วมกันกาหนดแผนที่จะนาไปปฏิบัติ ซึ่งแผนควรประกอบด้วยจุดประสงค์
ของแผน ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ การรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการวางแผนอาจได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ การตรวจสอบและวิ เคราะห์ เอกสาร
กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบั ติตามแผน นักวิจัยนาแผนที่จัดทาขึ้นไปปฏิบัติในสภาพการณ์
ทางานที่ ป ระสบปั ญ หาอยู่ ห รือ ปั ญ หาหน้ างาน และมีก ารรวบรวมข้อมู ล การปฏิ บั ติอ ย่างละเอีย ด
รอบคอบ การรวบรวมข้อมูล นั้ น อาจทาเป็น บัน ทึกประจาวัน หรืออนุ ทิน การท าตารางปฏิบั ติงาน
การทาตารางวิเคราะห์ และเวลา เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผลการปฏิบัติ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลัง
การดาเนินงานตามแผน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการเชิงปริมาณ เช่น การสารวจ
ด้ ว ยแบบสอบถาม แบบวั ด แบบบั น ทึ ก การสั ง เกต หรื อ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ เช่ น การสั ง เกต
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ก็ได้
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ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผลการปฏิบัติและการสรุปบทเรียน ข้อค้นพบ เมื่อได้ ข้อมูลและ
ผลการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้แล้ว นักวิจัยรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันสรุปบทเรียน โดยพิจารณา
จุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไขต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้อาจใช้แบบประเมินผล
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือเทคนิคการระดมสมอง เป็นต้น
ประวิต เอราวรรณ์ (2548 : หน้า 88) ได้นากระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มาใช้ศึกษาองค์กรที่เป็ นโรงเรียน โดยนามาพัฒ นารูปแบบการเสริมสร้างพลั งอานาจครูในโรงเรียน
ได้กาหนดขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้น ดังนี้
1. การสร้างความตระหนักร่วมกันของผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมศึกษาที่เป็นผู้นาพาการเปลี่ยนแปลงและให้ตระหนักถึง
ความจาเป็นในการพัฒ นาโรงเรียน แบ่งการดาเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) เข้าสู่สนาม (2) เลือก
กลุ่มผู้นาพาการเปลี่ยนแปลง (3) ศึกษาสภาพการณ์เบื้องต้น
2. ศึกษาความต้องการจาเป็นในการเปลี่ ยนแปลงและระบุปัญ หาของโรงเรียน โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุ บันและปัญ หาของโรงเรียน รวมทั้งความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนา แบ่งเป็น 2 ตอน คือ (1) ร่วมกันศึกษาความต้องการจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
(2) ร่วมกันระบุปัญหาของโรงเรียน
3. พัฒ นาโปรแกรมการเสริมสร้างพลั งอานาจครูในโรงเรียน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ
ร่วมกันวางแผนและออกแบบกระบวนการแทรกเสริมในโรงเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มผู้นาพาการเปลี่ยนแปลงร่วมกันพัฒ นาโปรแกรมโดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 2 (2) นาโปรแกรมที่ร่วมกันพัฒนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อขอความเห็น
ต่อโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
4. ด าเนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นตามโปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น า
โปรแกรมที่พัฒนาไปเสริมสร้างพลังอานาจครูในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ผู้วิจัยและกลุ่ม
ผู้นาพาการเปลี่ยนแปลงร่วมกันวางแผนการปฏิบัติ (2) ร่วมดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
5. ประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการใช้โปรแกรม ดาเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ร่วมกันกาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและวิธีการ
ประเมิน (2) ร่วมกันประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามโปรแกรมและ (3) สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับต่อคณะครู
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2548 : หน้า 20 - 21) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมไว้ว่า เป็นกระบวนการวิจัยก็ต้องดาเนินไปโดยความร่วมมือกับการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เป็นกระบวนการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น การศึกษาบริบ ท ในขั้น นี้นักวิจัยจะทาการกาหนดพื้ นที่ห รืออาณาบริเวณที่จะ
ทาการศึกษาวิจัย เพื่อทาประชาคม โดยมีนักพัฒ นาประชาสั มพันธ์ชักชวนให้ ช าวบ้านเข้าร่วมและ
ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย
2. ขั้นกาหนดปัญหา ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสรุปคาถามหรือปัญหา รวมทั้งอธิบายเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน
ส่วนนักพัฒนาทาความเข้าใจประเด็นปัญหาและมองถึงผลของการวิจัยได้อย่างชัดเจน และครอบคลุม
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ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ และชาวบ้ า นได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และแสดงความคิ ด เห็ น /
ความต้ อ งการ โดยนั ก วิจั ย จะต้ อ งสร้างความสั ม พั น ธ์อั น ดี กั บ ประชาชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
การสร้ า งความตระหนั ก ในบทบาทและความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวิ จั ย
ขั้นการกาหนดปัญหาร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการให้เกิดผล
อย่างแท้จริง ก่อนจะเริ่มดาเนินงานในขั้นตอนอื่น
3. ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย
ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุด้วยว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาวิจัยแต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วมอะไร และอย่างไร
เมื่อใดบ้าง พร้อมทั้งแผนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย ส่วนนักพัฒนาจะเข้าร่วมปฏิบัติการ
วิจัยโดยติดตามผลการดาเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของการดาเนินงานว่ามีสิ่งใดที่
ผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย หรือมีสิ่งใดที่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมาหรือไม่ โดยชาวบ้าน
นั้น จะเข้ามีส่วนร่วมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และประเมินความพึงพอใจ
4. ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย
ในขั้นนี้นักวิจัยที่ส่วนร่วมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
โดยอาศัยข้อมูลจากทุกฝ่าย แล้ วนามาทาการปรับเปลี่ ยนให้ เหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายโดยนักพัฒนาจะเข้ามีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัยและประเมินว่าผล
ที่เกิดขึ้น และประชาชนหรือชาวบ้านจะเข้าร่วมด้วยการรับรู้ถึง การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามที่
นักวิจัยกาหนด รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนเกี่ยวกับความพึงพอใจและความสาเร็จของการวิจัย
5. ขั้นการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะทาการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียง
เป็ น รายงานการวิจั ย ออกเผยแพร่ นั ก พั ฒ นามี ส่ ว นร่ว มด้ ว ยการรับ ทราบและตรวจสอบประเมิ น
ผลการวิจัยว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยชาวบ้าน
เข้ามามีส่ว นร่วมด้วยการให้ ข้อมูลย้อนกลั บผลของการวิจัยว่าพึงพอใจและได้ผ ลตามที่ คาดหวังไว้
หรือไม่ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบด้วยความมีเหตุผล
จุฑาทิพ ย์ พิทั กษ์ (2555 : หน้า 48 - 49) กล่ าวว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม คือ กระบวนการมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนเป็นคนริเริ่มและ
ดาเนินการเอง ที่เรียกว่า ระเบิดจากข้างใน เป็นกระบวนการที่ดึ งศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการซึ่งมีความหลากหลาย เช่น การระบุสภาพปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวาง
แนวทางแก้ปัญหา การนาแนวทางไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ผู้ วิจั ย ได้ ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ของ Horton&Zacharakis (1987) เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น งานวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่วมเพื่ อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเรื่องเพศวิถีของวัยรุ่น จานวน
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การร่วมมือกันศึกษาสภาพการณ์ 2. การร่วมมือกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและ
3. การร่วมกันหาวิธีปฏิบัติแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ที่เป็นการศึกษานอกระบบ
โรงเรีย น คื อ เป็ น กระบวนการที่เหมาะสมส าหรับ ในระดับชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่
ต้องการความยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งเป็นปัญหาเฉพาในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเอื้อและกระตุ้นให้
สมาชิกในชุมชนได้เห็นคุณค่าในตนเองและนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ทางความรู้และประสบการณ์
มาแลกเปลี่ยนกันในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและหาทางออกของปัญหาร่วมกัน
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สภิญ คุณ สุวรรณ์ (2558 : หน้า 33) กล่าวว่า กระบวนการ หรือขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มิได้กาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการทาวิจัยให้โดยตรง แต่จะเปิด
โอกาสให้ผู้ ทาวิจั ยได้ศึกษาและพิจารณาขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสภาพของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย รวมทั้งสภาพของชุมชนที่ผู้วิจัยสนใจทาวิจัย สาหรับผู้วิจัยเอง
ได้สรุปการนากระบวนการ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนิ น งานการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม พัฒ นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ ที่ผู้วิจัยสนใจมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และศึกษาสาเหตุของปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติตามการวางแผน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและสรุปผล
บู ร ชาติ ศิริ เป็ ง (2555 : หน้า 21 - 22) จากแนวคิด ต่างๆ เกี่ ยวกับ ขั้น ตอนการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
1. ขั้นเตรียมการ โดยการเตรียมตัวและทบทวนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้น วางแผน เป็ น ขั้น ตอนของการระบุ ปั ญ หา ศึ ก ษาปั ญ หา และวางแผนการการ
ดาเนินงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3. ขั้นปฏิบัติการ ตามแผนการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ในขั้นวางแผน โดยผู้วิจัยร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในแผน
4. ขั้นติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขั้นปฏิบัติการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ
ถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล
5. ขั้ น คิ ด ทบทวน ผู้ วิ จั ย ผู้ ร่ ว มวิ จั ย และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น พิ จ ารณาผลจาก
การปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงาน โดยร่วมกันคิดและพิจารณาประเด็น สถานการณ์ สภาพการณ์ของสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และนาผลการพิจารณามาระบุเป็นปัญหาที่ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรจะ
นาไปวางแผนและดาเนินการในวงรอบใหม่ตั้งแต่ขั้นที่เตรียมการต่อไป
สาราญ กาจัดภัยและคณะ (2551 : หน้า 12 - 14) ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(กมล สุดประเสริฐ. 2540 : หน้า 12-15 ; พันธุ์ทิพย์ รามสูต. 2540 : หน้า 42 - 52 ; เฉลียว บุรีภักดี
2545 : หน้ า 244 - 249) ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และปรั บ ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ของ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้ เป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่
1.1 เลือกชุมชนเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา
1.2 เข้าสู่ชุมชน เพื่อหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้าง
ความไว้วางใจและการยอมรับในชุมชน

68
ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น ศึ ก ษาปั ญ หา และก าหนดแนวทางหรือ วิ ธีก ารแก้ ไข ประกอบด้ ว ย
กิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่
2.1 สารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
2.2 แนะนาให้สมาชิกในชุมชนรู้จักกับหลักการและแนวคิดของ PAR
2.3 ระบุปัญหา และจัดเรียงลา ดับความสาคัญของปัญหา
2.4 แนะนาวงจรของการวิจัย เพื่อให้รู้ว่า PAR นั้นจะนาไปสู่การแก้ปัญหาของ
ชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจัย
2.5 เลือกประเด็นปัญหาที่จะวิจัย จากปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
2.6 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกาหนดวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ไข
2.7 เสนอผลการวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไขต่อชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่
3.1 ตั้งทีมงานจัดทาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติ
การพอสังเขป
3.2 จัดทาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาตามวิธีการที่กาหนดไว้ โดยแนวทางการจัดทา
แผนนั้นควรให้ครอบคลุมตามประเด็นคาถามหลัก ๆ ดังนี้ ปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร คาดหวังให้
เกิดผลลัพธ์อะไรบ้างกับชุมชนหลังปัญหานั้นได้รับ การแก้ไข การที่จะบรรลุตามผลลัพธ์ที่คาดหวังนั้น ๆ
จะต้องทาโครงการอะไรบ้าง ใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ และแต่ละโครงการจะ
ดาเนินการช่วงไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่
3.3 กาหนดรายละเอียดของโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เช่น วัตถุประสงค์
ของโครงการคืออะไร ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมมีขั้นตอน การดาเนินงานอย่างไร
ใครรั บ ผิ ด ชอบ มี แ หล่ งทุ น หรื อ ทรั พ ยากรซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย ป้ อ นอะไรบ้ างมี แ นวทางการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร รวมทั้งมีการจัดทากาหนดการหรือปฏิทินปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนหรือไม่
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการติดตามและประเมินโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ
ได้แก่
4.1 ตั้งทีมงานติดตามและประเมินโครงการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินโครงการพอสังเขป
4.2 กาหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินโครงการ ระบุชนิด ประเภท
ของข้อมูลที่จะใช้ป ระเมิน ผล แหล่งข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
และการแปลผล
4.3 จัดทากาหนดการในการติดตามและประเมินผลในแต่ละกิจกรรม
4.4 ชี้แจงแผนการติดตามและประเมินโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
ขั้ น ตอนที่ 5 ปฏิ บั ติ ก ารตามแผนที่ ว างไว้ ซึ่ ง การท างานในขั้ น ตอนนี้ จะมี ลั ก ษณะ
ผสมผสานกันแบบเป็นวงจรตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR กล่าวคือ P = Plan (วางแผน)
A = Act (ปฏิบัติตามแผน) O = Observe (สังเกต ตรวจสอบ) และ R = Reflect (ให้ข้อมูลย้อนกลับ
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เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น) และเมื่อโครงการสิ้นสุดมีการประเมินผลในภาพรวม ดังนั้น
ขั้นตอนนี้ จึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่
5.1 นาแผนการปฏิบัติการแก้ปัญหา หรือแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้
ในโครงการ และแผนการติดตามและประเมินโครงการ (Plan) ไปปฏิบัติจริง (Act)
5.2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Observe) และให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนปรับปรุงแก้ไขงานหรือพัฒนาดีขึ้น (Reflect) โดย
ทีมงานติดตามและประเมินโครงการร่วมกับกลุ่มทางานของโครงการ
5.3 วางแผนปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนางาน (Plan) ลงมือปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้
ดีขึ้นตามแผนใหม่ที่วางไว้ (Act) ดาเนินการตามวงจร PAOR ไปเรื่อย ๆ จนกว่าปัญหานั้นได้รับการ
แก้ไขหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ
5.4 ประเมินรวมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมการถอนตัวและเผยแพร่ผลงาน เป็นขั้นตอนสร้างทักษะในการใช้
PAR ในชุมชน ก่อนนักวิจัยภายนอกจะถอนตัวออกจากชุมชนเป้าหมาย และเผยแพร่งานวิจัยซึ่งการ
ถอนตัวของนักวิจัยต้องค่อยเป็นค่อยไป และจะคอยช่วยเหลือชุมชนในการใช้ PAR ในปัญหาที่ซับซ้อน
มีการเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นระยะ ๆ หรือสร้างเครือข่ายกลุ่ม PAR ในท้องถิ่นอื่นๆ
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 1

1. ขั้นเตรียมการ ศึกษาบริบท
2. ขั้นวางแผน
3. ขั้นปฏิบัติตามแผน
4. ขั้นติดตาม
และประเมินผล
5. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ

รวม

ชัชวาลย์ทัตศิวัช (ม.ป.ป.)

สุมาลี ไชยแสนทา (2546)

ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2548)

ประวิต เอราวรรณ์ (2548)

บูรชาติ ศิริเป้ง (2555)

จุฑาทิพย์ พิทักษ์ (2555)

ประเสริฐ ต้นสีนนท์ (2556)

เกียรติศักดิ์ ชัยยานะ (2558)

ขั้นตอน

สภิญ คุณสุวรรณ์ (2558)

ผู้วิจัย

สาราญ กาจัดภัย และคณะ (2551)

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม
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จาก ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารได้ว่า ขั้นการเตรียมการ ศึกษาบริบท มีความถี่สูงสุด (9) รองลงมาคือ ขั้นปฏิบัติตามแผน
(7) รองลงมา คือ ขั้นวางแผน และ ขั้นติดตามและประเมินผล (6) ตามลาดับ
จากการสั งเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ขั้น ตอนของการวิจัยปฏิ บัติการแบบ
มีส่ ว นร่ วม ผู้ วิจั ย สรุ ป ขั้น ตอนการวิจัยปฏิ บัติก ารแบบมีส่ ว นร่ว ม 5 ขั้นตอน คื อ 1) ขั้นเตรียมการ
ศึกษาบริบท 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นปฏิบัติตามแผน 4) ขั้นติดตามและประเมินผล 5) ขั้นสะท้อนผล
การปฏิบัติ

5. แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
5.1 ความหมายเครือข่ายความร่วมมือ
จักร ติงศภัทย์ และคณะ (2552 : หน้า 29 - 30) ได้กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง โครงการ
ริเริ่มต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดาริให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวัด
เป้าหมายของผลงานได้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้กาหนด
โครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้ เป้าหมายบั้นปลายของการทุ่มเทดาเนินงาน คือ เพื่อสร้างคุณค่า
สาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่าของงานที่ แต่ละหุ้นส่วนการงาน
สามมารถทาได้ตามลาพังโดยปราศจากการประสานความร่วมมือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : หน้า 27) ให้ความหมายว่า เครือข่าย
(Network) หมายถึง การเข้ามามีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือเป็นแนวร่วม หรือการมีส่วน
ร่วมซึ่งในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามมาตรา 9 (6) ได้ให้ความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น โดยเครือข่ายเป็นกลไกความร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน
เกรี ย งศั กดิ์ เจริ ญ วงศ์ศั กดิ์ (2550 : หน้า 27) ให้ ค วามหมายของ เครือข่ า ยว่า หมายถึ ง
การที่ ปั จ เจกบุ คคล องค์กร หน่ ว ยงาน หรือสถาบัน ใดๆได้ตกลงที่จะประสาน เชื่อ มโยงเข้ าหากั น
ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ
เสรี พงศ์พิศ (2550 : หน้า 8) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง กระบวนการทางสังคมอันเกิด
จากการสร้ างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล กลุ่ ม องค์ ก ร สถาบั น โดยมี เป้ าเหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
และความต้องการบางอย่ างร่ว มกัน ร่ว มกัน ดาเนิน กิจกรรมบางอย่าง โดยที่ส มาชิกของเครือข่าย
ยังคงความเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นต่อกัน
สมพันธ์ เตซะอธิก และคนอื่นๆ(2550 : หน้า 29) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึงบุคคลหรือ
กลุ่มองค์กรหลายๆองค์กรที่มีแนวคิด เป้าหมาย วิธีการทางานและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน หรือสนใจ
ร่วมกัน มารวมตัวเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน เป็นการพัฒนา
ความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หรือรวมกันให้เกิดพลัง มีอานาจต่อรอง นาไปสู่ความยุติรวมของสังคมและ
ร่วมกันทาให้บรรลุตามเป้หมายของเครือข่าย
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ประพัฒน์ กังวานพณิชย์ (2550 : หน้า 67) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของหน่วยงาน หรือเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน หรือเข้าร่วมแสดงความคิ ดเห็น เพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการบริหารการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม
จอมพงศ์ มงคลวนิ ช (2554 : หน้า 53) ได้กล่าวถึงการมีส่ วนร่วมไว้ว่า การเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการดาเนินงาน เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย
เพราะมีผลในทางจิตวิทยา เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนาไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและที่สาคัญผู้มีส่วนร่วม
จะมีความรู้สึ กเป็ น เจ้าของโครงการหรือ องค์กรความรู้สึ กเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่ อน
องค์กรและหน่วยงานดีที่สุด
Paul Stakey (1997 อ้างถึงใน รัตนา เชาว์ปรีชา, 2553 : หน้า 24 - 48)) ให้ ความหมาย
ของ "เครือข่าย" ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือ
ทากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจกรรม
ของตน
Alerและ Hage (1993 อ้ า งถึ ง ใน นฤมล นิ ร าทร, 2550 : หน้ า 6) กล่ า วว่ า เครื อ ข่ า ย
(Network) คื อ รู ป แบบทางสั งคม ที่ เปิ ด โอกาสให้ เกิด ปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่างองค์ ก รเพื่ อแลกเปลี่ ย น
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และการร่วมกันทางาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจานวนหนึ่ง
ซึ่งมีอาณาเขตที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้ และองค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน
จากการศึกษาความหมายเครือข่ายความร่วมมือ สรุปได้ว่า เครือข่ายความร่วมมือหมายถึง
การเชื่อมโยงบทบาทของ กลุ่มบุคคล องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยย่อยรวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ ภายใต้ความต้องการในวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดโครงสร้างและรูปแบบการทางานด้วยระบบ
ใหม่ในลักษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ด้วยการให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล
5.2 แนวคิดการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
รัตนา เชาว์ปรีชา (2553 : หน้า 24 - 48) กล่าวว่าในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบ
ความสั มพั น ธ์ท างสั งคมที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่ มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก
ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสั งคมที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะ
มองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ สาระของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรม
ของเครือข่ายมี 3 ลั กษณะคื อ เครื อข่ายการแลกเปลี่ ยน เครือข่ายการติดต่อสื่ อสาร และเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้าง
ขึ้นมาทาหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใคร
กระท าอะไรได้ แต่ ล ะคนกลุ่ ม องค์ ก รต่ า งก็ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของเครื อ ข่ า ยได้ พ อๆกั น ดั งนั้ นรูป แบบ
ความสั มพัน ธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ มและองค์กรมากนัก การรวมกันเป็น
เครือข่ายจึงเป็นการสร้างพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา หรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง
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สิ่งต่างๆ สาหรับเหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั้นเป็นเพราะ 1) ต้องการมีเพื่อนในการทางาน
ต้องการมีหมู่ มีพวก 2) ต้องการทรัพยากรในการทางาน 3) ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรม
ร่วมกัน 4) ต้องการความชานาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 5) ต้องการประหยัด และ 6) ต้อ งการ
เรียนรู้ประสบการณ์ในการทางาร่วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็นเงื่อนไขสาคัญ คือ ความเต็มใจที่จะ
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ (2559: หน้า 8) กล่าวว่า เพื่อให้เห็นการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
หรือองค์กรในทางการศึกษากับเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอนาแนวคิดของการสร้าง
เครือข่ายหรือการบริหารเครือข่ายร่วมพัฒนาของสานักงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการและ
แสวงหาผู้ร่วมพัฒนา เป็นการสร้างความตระหนักให้บุคลากรหลักและผู้เกี่ยวข้องหลักของสถานศึกษาใน
การแสวงหาเครือข่ายที่มีความเข้าใจ เหมาะสม สอดคล้อง นาไปสู่ ความสั มพันธ์ในความร่วมมือที่ดี
2. สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน เมื่อผู้นาและผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความสาคัญและประโยชน์
ร่ ว มกั น และตกลงเป็ น การเบื้ อ งต้ น ที่ จ ะร่ ว มมื อ เป็ น เครื อ ข่ าย เพื่ อ ให้ เกิ ด แนวทางการด าเนิ น งาน
จัดกิจกรรม สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน (partnership agreement & action planning) เพื่อให้
เกิดแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน ก็จะมีการสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผนต่อไป 3. ขั้นร่วมดาเนินงาน
และกากับติดตาม เป็นขั้นตอนสาคัญในการนาแผนงาน / โครงการที่เตรียมการไว้มาปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความร่วมมือของเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ขั้นทบทวนผลการดาเนินงาน เป็นขั้นนาผลการ
ประเมิ น มาใช้ในการทบทวนปรั บ ปรุงการทางานร่ว มกั บเครือข่ายต่อ ไป (คณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553 : หน้า 4 - 17)
จากที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับ แนวคิดการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ สรุปได้ว่าแนวคิดการ
จัดการการศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ให้ภาคประชาชน และผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาท ตั้งแต่การริ เริ่มดาเนินงาน และ
ดาเนินโครงการจัดทางบประมาณโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานทางการ
ศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
5.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของการสร้างเครือข่ายดังนี้
นฤมล นิ ร าทร (2553 : หน้ า 25) กล่ าวว่า การสร้ างเครือ ข่ าย (Networking) หมายถึ ง
กิ จ กรรมในการก่ อ ให้ เกิ ด กลุ่ ม ซึ่ งอาจเป็ น กลุ่ ม องค์ ก ร หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการ
แลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมา
ก่อนหน้าที่จะทาความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย
วรรณกร ทวีแก้ว (2550 : หน้า 29 - 30) มีความเห็นว่า การสร้างเครือข่าย (Net Working)
เป็ น รูป แบบการพัฒ นาตนเองรูป แบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและในการทางานเชิง
พัฒนาสังคมนอกเหนือจากคาว่า"เครือข่าย" หรือ "Network ในทางด้านธุรกิจ เราจะได้ยินคาเรียกชื่อ
ต่างๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่นคาว่าแนวร่วมในเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Alliance หุ้นส่วน
ในการทางาน หรือ Partner เป็ นต้น ซึ่งการสร้างเครือข่ายนั้น เป็นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จักกับ
บุคคลใหม่ ๆ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรู้จัก รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
บุ ค คลต่าง ๆ ทั้ งที่ เกี่ ย วข้องและไม่ เกี่ยวข้อ งในสายอาชีพ หรื อแวดวงเดียวกัน การสร้างเครือข่าย
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มีประโยชน์หลายประการ คือ ช่วยให้เกิดการพัฒ นาตนอง เกิดการพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ๆ พัฒ นา
ตนเองจากการประมวลผลข้อมูล เกิดการยอมรับจากเครือข่าย มีที่ปรึกษาหากเผชิญกับปัญหา และยัง
ช่วยจุดประกายความหวังไหมซึ่งจะทาให้มีความคิดเริ่ มหรือ ไอเดียใหม่ๆ ที่แปลกแหวกแนวออกไป
จากงานปัจจุบันที่กาลังทาอยู่
กุญชรี ค้าขาย (2553: หน้า 23-25) ได้ถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้
รางวัล โครงการโรงเรี ย นส่ งเสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร ซึ่ งพบว่า ในภาคปฏิ บั ติ นั้ น โรงเรีย นได้ ส ร้าง
เครือข่ายตามชั้นตอน ดังนี้ 1) สารวจเครือข่าย เพื่อพิจารณาวจะมีองค์กรใดบ้างที่มีศักยภาพที่จะ
ทางานร่วมกับเราเพื่อดาเนินการจนบรรลุเป้ าหมาย โดยพิจารณาจากพันธกิจและขอบข่ายงานของ
องค์กรเหล่านั้นที่จะมาช่วยเติมเต็มงานของสถานศึกษา ขณะเดียวกันก็มองหาวิธีการทางานร่วมกัน
อภิปรายดึงเวลา บทบาท แผนงาน รวมถึงประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากการทางาน 2) ทาความ
ตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความซัดเจนต่อไปนี้ จะเริ่มทางานด้วยกันในรูปแบบเครือข่าย 3) หาวิธีการ
บริหารจัดการในการนาข้อตกลงร่วมและแนวปฏิบัติการไปทาให้เกิดผลสาเร็จ ซึ่งต้องอาศัยแกนนาจาก
ทุกองค์มาประสานกัน 4) ทบทวนงานและบทบาทของภาคีเครือข่ายด้วยรูปแบบต่างๆ จะทาให้ได้
ข้อมูลเป็นฐานสาหรับการพิจารณาว่างานก้าวหน้าไปอย่างไร เครือข่ายได้ทาตามบทบาทหรือไม่ และมี
ความขัดแย้งหรือไม่ลงตัวระหว่างประโยชน์ของทุกฝ่ายหรือไม่ 5) ปรับแก้วิธีการทางาน เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องและหาวิรีทาให้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ขั้นตอนตั้งแต่ข้อ (3) - (5) เป็นสิ่งที่ต้องทาอย่างสม่าเสมอ
จนกว่าจะจบโครงการ
นอกจากความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ ไขปัญหา
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การดาเนินงานมีลักษณะพหุภาคีมากขึ้นไม่ใช่หน้าที่
ของภาครัฐ หรื อเอกชนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเท่ านั้ น และการด าเนิ นงานมี กระบวนการที่ แตกต่ างจาก
ประเพณีการปฏิบัติแบบเดิม ตั้งแต่การเริ่มสร้างเครือข่าย ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่
ไปกับการดาเนินงานของเครือข่ายเพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม (publicvalue) เนื่องจากโครงสร้างของ
เครือข่าย การดาเนิ นงาน และปั ญหาที่จะต้องแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์ (Dynamic)
มากกว่าเป็นรูปแบบคงที่ (static)
ในยุคนี้เองที่รัฐบาลไทย มีการกาหนดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เละวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดเป้ า หมายของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ไว้ในมาตรา 6 ดังนี้
มาตรา 6 การบริ ห ารราชการบนเมื อ งที่ ดี ได้ แ ก่ การบริ ห าราชการเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย
ดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
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ดังนั้น พระราชกฤษฎีภาคีให้ความสาคัญกับเรื่องของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล รวมกับการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นปัจจัยสาคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของการ
บริหารรัฐกิจแนวใหม่นี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมืองและการเป็นหุ้นส่วนในการดาเนิน
กิจกรรมที่สาคัญ การให้บริการกับประชาชนจึงต้องเป็นไปเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และมี
ความสุขเป็นสาคัญ
สรวง วรอิน ทร์ (2557 : หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างเครือข่าย ควรดาเนินการเป็ น
ขั้นตอนดังนี้ 1) ทาความคาดหวังให้ตรงกัน 2) ทาข้อตกลงสาคัญร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจตรงกันในเรื่อง
ความรั บ ผิ ดชอบ 3) น าครือข่ายที่มี ศักยภาพเข้ามาร่ว มประชุมหรือร่ว มทากิจกรรมเบื้องต้น และ
4) ทาข้อตกลงที่จะเป็น เครือข่ายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 5) สร้างช่องทางการสื่อสาร6) กาหนด
โครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย 7) ตรวจสอบทักษะและสรรถนะที่มีอยู่และที่ต้องการ
8) วางแผนฝึกอบรมหรือประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจ 9) จัดกิจกรรมร่วมสม่าเสมอ
10) ติดตามผลทั้งอย่ า งเป็ น ทางการและไม่เป็นทางการ 11) สร้างพันธะสัญ ญาระยะยาวเรื่องการ
สนับสนุนทางการเงิน 12) สารวจเครือข่าย 13) วิธีการบริหารจัดการอาศัยแกนนาจากทุกองค์กรมา
ประสานกัน 14) ทบทวนงานและบทบาทของภาคีเครือข่าย 15) ปรับแก้วิธีการทางานเพื่ อ แก้ไข
ข้อบกพร่อง 16) การดาเนินงานมีลักษณะพหุภาคี และ 17) มีกระบวนการดาเนินงานที่แตกต่างจาก
ประเพณีการปฏิบัติแบบเดิม
Marrott and Goyder (2009) ติดตามและประเมินการทางานของภาคีเครือข่ายการศึกษา
เสนอว่า ในองค์กรการศึกษา เมื่อจะสร้างเครือข่ายกับภาคีเครือข่าย วิธีการสร้างเครือข่ายได้เริ่มจาก
1) ท าความคาดหวั งให้ ต รงกั น 2) ท าข้ อ ตกลงส าคั ญ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เข้ า ใจตรงกั น ในเรื่ อ งความ
รั บ ผิ ด ชอบ 3) น าเครื อ ข่ า ยที่ มี ศั ก ยภาพเข้ า มาร่ ว มประชุ ม หรื อ ร่ ว มท ากิ จ กรรมเบื้ อ งต้ น และ
4) ทาข้อตกลงที่จะเป็นเครือข่ายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
Wayne E. Baker (1994) กล่าวถึงการสร้างเครือข่าย (networking ) ว่า เป็นกระบวนการ
สร้างและจัดความสัมพันธ์ อันเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ อันกว้างใหญ่ทั้งระหว่างบุคคลและระหว่าง
องค์กร กระบวนการนี้รวมไปถึงทุกคนที่ทางานด้วยกัน คนที่เหนือขึ้นไป คนร่วมงานระดับเดียวกัน
สมาชิกของทีม คนที่ต่ากว่า และคนอื่นๆ ความสัมพันธ์ที่ว่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ฝ่าย
ต่างๆ ทีมต่างๆ หน้าที่ต่างๆ สานักงานต่างๆ ส่วนย่อยต่างๆ และรวมไปถึงความสัมพันธ์กับภายนอก
ความสัมพันธ์กับลูกค้ากับผู้จัดหาสินค้า กับคู่แข่ง กับนักลงทุน และกับชุมชนต่างๆ
Adam Burke (1999) กล่ า วว่ า การสร้ า งเครื อ ข่ า ย หมายถึ ง การท าให้ มี ก ารติ ด ต่ อ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมื อกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่าย
ควรสนับสนุนและอานวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความผูกพันกันฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มี
ความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
จากการศึ กษาการสร้ างเครือ ข่ายความร่ว มมื อ สรุป ได้ ว่า การสร้างเครือ ข่าย หมายถึ ง
การที่กลุ่ มบุ คคลตั้ งแต่ 2 คนขึ้น ไปมาปฏิ บัติก ารทางานร่ว มกั น เพื่ อให้ ได้รับ ผลประโยชน์ ร่ว มกั น
ประกอบด้ ว ยการสร้างเครื อ ข่าย ควรดาเนิ น การเป็ น ขั้ น ตอนดังนี้ 1) ท าความคาดหวังให้ ต รงกั น
2) ทาข้อตกลงสาคัญร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจตรงกันในเรื่องความรับผิดชอบ 3) นาครือข่ายที่มีศักยภาพ
เข้ามาร่วมประชุมหรือร่วมทากิจกรรมเบื้องต้น และ 4) ทาข้อตกลงที่จะเป็นเครือข่ายในลักษณะที่
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คล้ายคลึงกัน 5) สร้างช่ องทางการสื่อสาร 6) กาหนดโครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย
7) ตรวจสอบทักษะและสรรถะที่มีอยู่และที่ต้องการ 8) วางแผนฝึกอบรมหรือประชุมปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ 9) จัดกิจกรรมร่วมสม่าเสมอ 10) ติดตามผลทั้งอย่า งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 11) สร้ า งพั น ธะสั ญ ญาระยะยาวเรื่ อ งการสนั บ สนุ น ทางการเงิน 12) ส ารวจเครื อ ข่ า ย
13) วิธีการบริหารจัดการอาศัยแกนนาจากทุกองค์กรมาประสานกัน 14) ทบทวนงานและบทบาทของ
ภาคีเครือข่าย 15) ปรับแก้วิธีการทางานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 16) การดาเนินงานมีลักษณะพหุภาคี
และ 17) มีกระบวนการดาเนินงานที่แตกต่างจากประเพณีการปฏิบัติแบบเดิม
5.4 การสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา
การสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 องค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย 2 องค์คณะ
ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายและภารกิจ
เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการบูรณาการทั้ง 3 รูปแบบ
องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการบูรณาการการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบองค์ประกอบที่ 4
กระบวนการบริหารของเครือข่ายความร่วมมือ มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
(Planning) ขั้ น ตอนที่ 2 การจั ด องค์ ก ร (Organizing) ขั้ น ตอนที่ 3 การด าเนิ น งาน (Doing) และ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Action)
บุญเพิ่ม สอนภักดี และคณะ (2559: หน้า103-106) การสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผลการสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์
คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายและภารกิจเครือข่ายความร่วมมือ 3) แนวทางการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต และ 4) กระบวนการบริหารของเครือข่ายความร่วมมือ
ธีระชัย ช่วงบุญสรี (2557 : หน้า 151 - 153) ได้พัฒนารูปแบบการลริหารเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ภู มิ ภ าค โดยใช้ ก ระบวนการ คื อ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจั ด องค์ ก ร (Organization) 3) การลงมื อ ปฏิ บั ติ (Doing) 4) การประเมิ น ผล
(Checking) 5) ก ารป รั บ ป รุ ง (Acting) 6) ก ารราย งาน (Reporting) 7) ก ารป ระส าน งาน
(Coordinating)
บัณฑิต ออกแมน (2560 : หน้า 110 - 114) ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่
ได้ จ ากการส ารวจมาร่ างเป็ น รู ป แบบความร่ ว มมื อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ร ะหว่ า ง
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่ได้กาหนด
กรอบไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการร่วมวางแผนงานความร่วมมือ 2) ด้านการร่วมดาเนินงานความ
ร่วมมือ 3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์จากความร่วมมือ 4) ด้านการร่วมการติดตามและประเมินผล
ความร่วมมือ
ทัศนีย์ บุญมาภิ (2561 : หน้า 77 - 78) ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือ พบว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
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ชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบนได้อาศัยความร่ วมมือจากชุมชนในการ
บริหารสถานศึกษาตามภารกิจหลัก 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงาน
บริหารทั่วไป ทั้งนี้การบริห ารสถานศึกษา 4 งานนี้ ได้ใช้หน้าที่ทางการบริหาร POLC ประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การจั ด องค์ ก ร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุ ม
(Controlling) โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน 4 ด้าน คือด้านร่วมคิดด้านร่วมวางแผน ด้านร่วม
ดาเนินการและด้านร่วมติดตามและประเมินผล
ข้อค้นพบสาคัญจากการศึกษาเครือข่ายและแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ย วข้อง การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ ายความร่วมมือจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และ
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม พบว่า การทางานแบบเครือข่ายเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพราะสมาชิกเครือข่ายต่างมีบทบาทสาคัญต่อ
การดาเนิน งานให้บ รรลุเป้าหมาย โดยใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลและประสบการณ์
มีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆและยังทาให้มีพลัง ต่อรองกับอานาจต่างๆได้ดีขึ้น จากแนวคิดของกลุ่ม
นั ก วิ ช าการ หน่ ว ยงานต่ า งๆ อาทิ (Wheatly, 1999 : p. 39; E.Mark Hanson, 2003 : p. 75;
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย , 2550 : หน้า 69 - 70; วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550 : หน้า
34 - 35) เป็นต้นและยังคงมีความสอดคล้องและยืนยันความตรงกับทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จาก
ฉัน ทามติ ของความสอดคล้ องกับ ความคิดเห็ นของผู้ ทรงคุณ วุฒิ และจากวิเคราะห์ ข้อมูล จากการ
ประชุมกลุ่ ม ได้วิเคราะห์ องค์ป ระกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพั ฒ นาการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย นในสั งกั ด เทศบาล เป็ น 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) องค์ คณะบุ ค คลเครือข่ ายความร่ว มมื อ
2) ขอบข่ายและภารกิจเครือข่ายความร่วมมือ 3) แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 4) กระบวนการ
บริหารของเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 องค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการบริหารที่มีบุคคล
หลายๆส่วน เข้ามาร่วมรับ ผิดชอบ กาหนดนโยบาย ร่ว มตัดสินใจ ดาเนินการ เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติใน
หน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในระดับสถานศึกษาที่แท้จริง การบริหารโดยองค์คณะ
บุคคลจะทาให้การบริหารงานมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
การจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนจึงต้องอาศัย องค์คณะบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ที่สอดคล้ องกับ ความต้องการของการจัดการศึกษาสั งกัดเทศบาล องค์คณะบุคคลจะมีส่ว นในการ
วินิจฉัยชี้ขาดและกาหนดนโยบายสาคัญๆ มี ความละเอียดถี่ถ้วนในการตัดสินใจ เพราะเป็นกิจกรรม
ของกลุ่ม มีระบบและระเบียบในการทางาน มีการประสานงานและแบ่งภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารต้อง
ให้ความสาคัญการทางานกับคน ความสาเร็จคือการร่วมมือกับคนอื่นจึง ควรบริหารในฐานะกิจกรรม
เชิงมนุษย์สัมพันธ์เป็นหลัก อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 2 องค์คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการดาเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อ 6 หลักการในการจัดระบบ โครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบั น สั งคมอื่น สอดคล้องกับ สถาบันพั ฒ นาผู้ บริห ารการศึกษา (2548, น.6) กล่ าวว่า การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารงานจะต้องไม่บริหารจัดการศึกษาตามลาพัง ต้องอาศัยคณะกรรมการที่มาจากผู้มีส่วนร่วม
ฝ่ายต่างๆให้เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ
1.2 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายและภารกิจเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร หน่วยงานทั้งที่เป็นไปตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยมีความร่วมมือของเครือข่าย สนับสนุนการศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รวมทั้ งการบู ร ณาการ การจั ด การศึ ก ษาทั้ ง
3 รูปแบบ ตามความต้องการของประชาชน และความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานชีวิตและสภาพของ
คนในท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 57 ให้ ห น่ว ยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้ มี
ส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา มาตรา 58(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์ก รชุ มชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เอกชน องค์ก ร เอกชน องค์ กรวิช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมใน
การจั ด การศึ ก ษา บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น และทรัพ ยากรอื่ น ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา และมี ส่ ว นร่ว มรับ ภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
1.3 องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการปฏิบัติเพื่อกาหนด
แนวทางที่ส่งเสริมบุคคลได้รับ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความจาเป็ นที่จะต้องส่งเสริมบุคคล
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้ให้เท่าทันและพัฒ นาตนเองให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมโลก ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชนโดยบุคคลจะ
ได้รับ การศึกษาตลอดชีวิตจากกิจ กรรมที่จัดขึ้น จากการผสมผสานและเชื่อมโยงกัน ประกอบด้ว ย
ด้านการจั ด การศึ ก ษาในระบบ ด้ านการจัด การศึ ก ษานอกระบบ และด้ านการจัด การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งด้านการบู รณาการการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้องกับ สุมาลี สังข์ศรี (อ้างอิงใน สุวรรณ พิณตานนท์และ
กาญจนา วัธนสุนทร : หน้า 68) กล่าวว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับนักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
มุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ จนสามารถประกอบอาชีพได้
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1.4 องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการบริหารของเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการจัดการให้
บุคคลดาเนินการ ใช้กระบวนการอย่างมีระบบ ทาให้เป้าหมายประสบความสาเร็จ เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ความร่วมมือของเครือข่าย สนับสนุนการศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รวมทั้ งการบู ร ณาการ การจั ด การศึ ก ษาทั้ ง
3 รูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ขั้นตอนที่ 2 การจัด
องค์กร (Organizing) ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินงาน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรู ป การศึ กษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของ
ทุกภาคส่ วนของสังคมโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภ ายนอกระบบการศึกษาร่ว มบริห ารและร่วมจัด
การศึกษา หลักการการปฏิรูปทางการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ยังคงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติในหมวดที่ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: หน้า7-8) ดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นรูปธรรม
พิสิ ฐ เทพไกรวิล (2554 : หน้ า 292 - 293) รูป แบบเครือข่ายความร่ว มมือเพื่ อคุ ณ ภาพ
การจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ประกอบด้ ว ย กระบวนการสร้างเครือ ข่ า ย
6 ขั้น ตอน ได้ แก่ 1) ขั้น ตระหนั กถึงความจาเป็น ในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสานหน่ วยงาน/
องค์ ก รเครื อ ข่ า ย 3) ขั้ น สร้ า งพั น ธสั ญ ญาร่ ว มกั น 4) ขั้ น บริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย 5) ขั้ น พั ฒ นา
ความสัมพัน ธ์ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่ วนองค์ประกอบของเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ 1) ลักษณะหรือกิจกรรม
สาคัญที่เสริมประสิทธิภาพการดาเนินภารกิจของเครือข่าย 2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษา 3) เทคนิ ค /วิธี ก ารพั ฒ นาสมาชิ ก เครื อ ข่ าย 4) กระบวนการเสริ ม สร้ า งพลั งอ านาจ
(empowerment) ของเครือข่าย 5) คุณ ลั กษณะที่ ดีของผู้ นาเครือข่ายและ 6) การปฏิ บัติงานของ
เครือข่ายและการสะท้อนผล
จากสั งเคราะห์ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการบริหารความร่วมมือในการบริหารจัด การศึกษาของ
สถานศึกษา รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
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รวม

วีรพล บดีรัฐ (2551)

สรวง วรอินทร์ (2557)

10
7
2
2
5
3
2
7

ธีระชัย (2558)

         
 
   






   
  


 
   


อุดม ชูลีวรรณ (2559)

Daft (2002)

กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553)

สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ (2559)

1. การวางแผน
2. การจัดองค์กร
3. การจัดคนเข้าทางาน
4. การอานวยการ
5. การนา
6. การประสานงาน
7. การรายงาน
8. การควบคุม

ทัศนีย์ บุญมาภิ (2560)

ขั้นตอน

บัณฑิต ออกแมน (2560)

ผู้วิจัย

บุญเพิ่ม สอนภักดี และคณะ (2559)

ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการบริหารความร่วมมือของสถานศึกษา

จากตารางที่ 2 แสดงกระบวนการบริหารความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้ วิจัยได้ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการบริหารความร่วมมือในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้ว่า การวางแผน มีความถี่สูงสุด (10) รองลงมาได้แก่ การจัดองค์กร
และการควบคุม ความถี่ (7) และการนา มีความถี่ (5) ตามลาดับ
จากการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารความร่วมมือ ของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารความร่วมมือ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์กร การนา และการควบคุม

6. บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
6.1 ประวัติโรงเรียน
ก ระ ท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร โด ย ฯ พ ณ ฯ รอ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ าก าร
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิ ตพล) และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มีความเห็นชอบให้จัดตั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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จึงถือกาเนิดขึ้นในวันพิธีวางศิลาฤกษ์ วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2540 และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2541 มีพื้นที่โรงเรียน จานวน 162 ไร่ 2 งาน 82.94 ตารางวา ณ หมู่ที่ 2 บ้านแม่แหลงใหม่
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจา จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์
เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเด็กกาพร้าเนื่องจากบิดา มารดา เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ เปิดทาการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 ห้องเรียน รับนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยรับนักเรียนด้อยโอกาส
10 ประเภท ดังนี้
1) เด็กถูกบั งคับให้ ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องทางานหรือถูกบังคับให้ทางาน
หารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอันเหมาะสมกับวัย
2) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนดารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พักอาศัยอยู่ตามใต้สะพาน สวนสาธารณะข้างถนน
3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ หมายถึง เด็กชาย – เด็กหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ มีความ
สมัครใจหรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการชักจูงให้ประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศ
4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่ถูกมารดาคลอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต่าง ๆ
รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลาพังหรือกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากปัญหาการหย่าร้างหรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาด
ความรัก ความอบอุ่นตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้ปกครอง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
5) เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิต
อยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากการถูกทาร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่ปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การเลี้ยงชีพ ครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างลาบาก เด็กในแหล่ ง
ชุมชนแออัด บุตรของกรรมกรก่อสร้างและเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสได้รับการศึกษา
7) เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่ เป็นบุ ตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก
ประชาชนส่ วนใหญ่ ในประเทศ มี ปั ญหาเกี่ ยวกั บการถื อสั ญชาติ ไทย จนเป็ นสาเหตุ ให้ ไม่ มี โอกาสได้ รั บ
การศึกษาหรือบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย
8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหย หรือยาเสพติดให้โทษหรือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต่อการชักนาให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันกับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลที่ แสวงหา
ผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม
9) เด็กที่ได้รั บ ผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่ สังคมรังเกียจ หมายถึง
เด็กที่ ติ ดเชื้ อเอดส์ หรื อมี พ่ อแม่เจ็ บ ป่ว ยด้ ว ยโรคเอดส์ เป็ น เด็ กที่ มักจะถู กมองอย่างรังเกี ยจจนไม่
สามารถเข้ารับการศึกษาหรือบริการอื่นๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้
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10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทาผิดและถูกควบคุมอยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก
6.1.1 สถานที่ตั้ง
ที่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เลขที่ 77 หมู่ 2 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280

ภาพที่ 3 แผนผังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
6.1.2 อาณาเขตที่ตั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเมียนมาร์ และอาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ
อาเภอแม่จัน อาเภอแม่สรวย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ
อาเภอฝาง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเมียนมาร์
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6.2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการควบคุมภายใน
รองผู้อานวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- งานพัสดุวิชาการ
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานห้องสมุด/งานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
- งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพรายได้
ระหว่างเรียน (สอร.)
- โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
- งานนิเทศภายใน
- งานแนะแนว
- งานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา
- งานประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

- งานวิเคราะห์และจัดทาแผน
ของสถานศึกษา
- งานจัดตั้งเสนอของบประมาณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานผล
การใช้เงินและผลการดาเนินงาน
- งานระดมทุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารการบัญชี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานสารสนเทศบริหารงาน
งบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานพัฒนาระบบองค์กร
- งานวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- งานวินัยและรักษาวินัย
- งานออกจากราชการ
- งานทะเบียนประวัติบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
- งานควบคุมภายใน
- งานประสานงานเขตพื้นที่
- งานจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
- งานสารสนเทศบริหารงาน
บุคคล

- งานระบบรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม /
จริยธรรม
- งานโภชนาการ
- งานเสื้อผ้าเครือ่ งแต่งกาย
- งานสมาคมผู้ปกครอง
- งานสมาคมศิษย์เก่า
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานพฤติกรรมนักเรียน
- งานหอพัก
- งานเวรประจาวัน
- งานเครือ่ งใช้ส่วนตัวนักเรียน
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- งานสารสนเทศบริหารงาน
ทั่วไป
- งานควบคุมภายใน
- งานรับนักเรียน
- งานธุรการสารบรรณ

ผู้เรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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6.3 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นโรงเรียนประเภทประจาพักนอน สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปี ที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 30 ห้ องเรียน มีแผนการจัดชั้นเรียน
1-1/2-2-2-2-2-2/3-3-2/3-2-3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 932 คนรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งหมด

1
1
2
2
2
2
2
2
2
12
3
3
2
3
2
3
16
30

เพศ
ชาย
20
19
39
35
40
35
45
33
24
212
56
33
28
27
15
12
171
422

หญิง
17
21
38
26
30
33
32
39
36
196
63
66
30
44
31
42
276
510

รวม
37
40
77
61
70
68
77
72
60
408
119
99
58
71
46
54
447
932
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6.4 ข้อมูลครู และบุคลากร
ตารางที่ 4 ข้อมูลครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2562
ที่

ประเภทตาแหน่ง

1 ผู้อานวยการ
2 ข้าราชการครู
2.1คศ.2
2.2 คศ.1
2.3 ครูผู้ช่วย
3 พนักงานราชการ
4 ลูกจ้างชั่วคราว
4.1 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ
4.3 ผู้ปฏิบัติงานราชการ
รวมบุคลากรทั้งหมด

เพศ (คน)
ระดับการศึกษาสูงสุด(คน)
ชาย หญิง ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
1
1
6
4
12

3
4
9
27

-

รวม
1

3
5
11
39

5
2
-

3
10
13
39

6
5
11
1
1
3
5
8
32 54
19
59
รวมบุคลากรทั้งหมด 86 คน

8

11
1
8
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6.5 การบริหารจัดการโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เทิดทูนสถาบัน มีทักษะการดารงชีวิตและอาชีพพื้นฐาน
ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี มีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต
พันธกิจของโรงเรียน
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ และสามารถ
นาเสนองานได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างเสริมทักษะการดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
4. ส่งเสริมงานอาชีพให้หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ปลู กฝั งผู้ เรี ยนให้ เป็ นคนดี มี คุ ณธรรม มี จิ ตอาสา รักษ์ สิ่ งแวดล้ อม และส านึ กในความ
เป็นไทย
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
7. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา กระบวนการบริ ห ารการจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว มอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
กลยุ ท ธ์ที่ 2 พั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีค วามรู้ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การเรียนรู้ และ
สามารถนาเสนองานได้อย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม และสานึก
ในความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมทักษะการดารงชีวิต และทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
1. ผู้เรียน มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะ
การดารงชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
2. ครู มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3. ผู้บริหาร มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผู้นาการเปลี่ย นแปลง มีความรู้ มุ่งสู่การ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ
4. โรงเรียน เป็ น โรงเรียนที่มีคุณ ภาพ มีส ภาพแวดล้อมและแหล่ งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา/อัตลักษณ์ของนักเรียน
- ปรัชญาโรงเรียน
สามัคคี คือ พลัง
- คาขวัญโรงเรียน
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ
สืบสานงานตามพระราชดาริ
- อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “สานึกดี มีน้าใจ ใฝ่รู้ สู้งาน”
คาอธิบายอัตลักษณ์
• ส านึ ก ดี (Integrity) = มี จิ ต ใจดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี มี ค วาม
ซื่อสัตย์สุจริต มีสานึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น
• มีน้าใจ (Generous) = คิดถึงจิตใจของผู้ อื่น ทาดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
เป็นผู้ให้ มีน้าใจกับคนรอบข้าง มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วย
ใจจริง
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• ใฝ่ รู้ (Seek knowledge) = ความต้ อ งการที่ จ ะแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ในสิ่ ง ที่
ตนเองยังไม่รู้ หรือสิ่งที่รู้แล้วแต่ยังไม่กระจ่าง ทั้งในด้านวิชาการ และการประกอบอาชีพ ทั้งในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• สู้งาน (Indomitable) = มีความอดทนต่อความยากลาบาก และอุปสรรคทั้งหลาย ไม่เกี่ยง
งาน ไม่เลือกงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน
- เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมอาชีพตามพระราชดาริ”
คาอธิบายเอกลักษณ์
หมายถึ ง โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 มุ่ งจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนางานและอาชี พ
ระดั บพื้นฐานที่สนองพระราชดาริในพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว และพระบรมวงศานุวงศานุ วงศ์ทุ กพระองค์
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
6.6 สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะตั้งกระจายกันอยู่โดยรอบ คือ หมู่บ้านดอนชัยใต้
มีประชากรประมาณ 550 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีส่วนราชการ ร้านค้า อยู่ใกล้บริเวณ
ด้านหน้าและด้านข้างของโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้านดอนชัยเหนือ หมู่บ้านดอยแก้ว หมู่บ้านบ้านใหม่ปู่แช่
บริเวณรอบโรงเรียนเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารส่วนตาบลแม่อายและโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีกินวอของชาวลาหู่ ประเพณีบวชลูกแก้ว ประเพณียกย่องครูหมอไตยของ
ชาวไต ประเพณีสรงน้าเจ้าแม่มะลิกา โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอ
ฝาง อาเภอไชยปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่ นับ ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ ยต่อครอบครัว 40,000 บาทต่อปี
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อร่าม วัฒ นะ (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความ
เป็นเลิศ ของโรงเรียนสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พบว่า
1. การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบการบริห ารสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรียนสั งกัด
องค์ ก ร บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ได้ 7 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห าร 2) คุ ณ ภาพครู
3) การวางแผนกลยุ ท ธ์ 4) เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ 5) คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น 6) การบริ ห ารจั ด การ
7) การพัฒนาบุคลากร
2. รูป แบบการบริห ารสถานศึกษาสู่ ความเป็น เลิ ศของโรงเรียนสั งกัด องค์กรบริห ารส่ ว น
จังหวัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนา ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบ
ของรูป แบบ การบริห ารสถานศึกษาสู่ ความเป็น เลิ ศ และกระบวนการบริห ารสถานศึ กษาสู่ ความ
เป็นเลิศ ส่วนที่ 3 เงื่อนไข ความสาเร็จ
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3. การประเมิน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัด องค์กร
บริหาร ส่วนจังหวัด มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
รสสุคนธ์ อินชัยเขา (2560 : บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงแห่งนวัตกรรมด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงแห่งนวัตกรรมด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ ผู้มี
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบของสถานศึ ก ษาพอเพี ย งนวั ต กรรม
มี 2 ระดั บ ได้ แ ก่ 1) ระดั บ สถานศึ ก ษา 2) ระดั บ ห้ อ งเรี ย น ท าการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
สภาพแวดล้ อมของสถานศึ กษา พบว่า ส่ ว นใหญ่ ส อดคล้ องกั บ องค์ ประกอบของสถานศึ กษาแห่ ง
นวั ต กรรม และน าจุ ด ด้ อ ย/อุ ป สรรคมาก าหนดเป็ น แนวทางและกลยุ ท ธ์ ห ลั ก 3 กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่
1) พั ฒ นาระบบ ICT เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรม 2) ส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารเป็ น
สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 3) ยกระดับความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาแห่ง
นวัตกรรม โดยการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการและสามารถดาเนินการเป็นไปตามปฏิทิน มีการแก้ไข
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงแห่งนวัตกรรม
พบว่า บรรลุผลสาเร็จตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีปัจจัยความสาเร็จ คือ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การสนับสนุน
ของภาคเครือข่ายและองค์ประกอบของการบริห ารสถานศึกษาพอเพียงซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของการ
พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียงแห่งนวัตกรรม
วัช รศักดิ์ สงค์ป าน (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒ นารูปแบบการบริห ารโรงเรียนเพื่อ
บรรลุผลการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า
1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริห ารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกัน คุณ ภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน สรุปผลดังนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
บริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการ วัตถุประสงค์ ระบบ บริหาร
โรงเรียน และใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนในระดับมาก แต่ยังมีปัญหา-อุปสรรค และความต้องการ
พัฒนารูปแบบในระดับมาก แต่ยังไม่ถึงระดับมากที่สุด ทั้งๆ ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาและชุมชน ภาคใต้
ฝั่ งอั น ดามั น มี ศั ก ยภาพสู ง ข้อ เสนอแนะ คื อ โรงเรีย นควรมี ก ารยื ด หยุ่ น ในการบริห ารโรงเรีย นให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบ CIPOO คือ บริบทของโรงเรียน ปัจจัยนาเข้า กระบวนการบริหาร
ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคานึงถึง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมี
ส่ว นร่วมของชุมชน และการใช้กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา คือ ต้องรีบพัฒ นาคุณ ภาพภายในของ
โรงเรียนที่ไม่ใช่ยอดนิ ยมเป็นพิเศษ ส่วนที่เป็นยอดนิยมอยู่แล้วก็ต้องรักษาไว้ให้เป็นยอดนิยมยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
2) ผลการสร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ บรรลุ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น และตรวจสอบยื น ยั น เบื้ อ งต้ น ได้ ผ ลสรุ ป ดั ง นี้ รู ป แบบ
มี องค์ป ระกอบ 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ ด้านหลั กการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก
ด้านเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการบริหารโรงเรียน
เพื่อ บรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 83 กิจกรรม คือ องค์ประกอบ
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ด้าน หลักการ 37 กิจกรรม วัตถุประสงค์ 4 กิจกรรม ระบบงานกลไก 31 กิจกรรม และเงื่อนไขการนา
รูปแบบไปใช้ 11 กิจกรรม
3) ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพ ภายใน
ของโรงเรีย นมัธ ยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จานวน
2 รอบ พบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ บรรลุ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ
และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด ด้าน
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามันในระดับมากและมากที่สุด
อย่างเป็นเอกฉันท์และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พบว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน
เพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความความเที่ยงตรงเนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ไม่ต่ากว่า .85 ทุกข้อและดัชนี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ S-CVI เท่ากับ .99 นอกจากนั้นยังนารายละเอียดต่าง ๆ มาสร้าง
เป็นร่างแผนภูมิ ANDAMAN MODEL
4) ผลการศึกษาแนวทางการนาเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่ งอันดามัน ผู้วิจัยนาเสนอรูปแบบการบริหารในรูป
Model มีชื่อว่า ANDAMAN’S “POST” MODEL หรือ “รูปแบบโพสต์แห่งอันดามัน” ที่ประกอบด้วย
หลักการ (Principles) วัตถุประสงค์ (Objectives) ระบบ (Systems) และ งานตาม เงื่อนไข (Tasks)
และวิธีการน ารูป แบบดังกล่าวไปใช้ประกอบด้วย “คาชี้แจง” และ “รายละเอียด” ของรูปแบบที่
ค้นพบ
จิรภัทร มหาวงค์ (2557 : บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่รายสูง ผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของโรงเรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดารบนเขตพื้ น ที่ สู ง ประกอบด้ ว ย
5 องค์ป ระกอบ ได้ แก่ 1) หลั ก การของเครือข่าย 2) ลั ก ษณะเครือข่ าย 3) คณะกรรมการบริห าร
เครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย มีรูปแบบการบริหาร
เครือ ข่ายความร่ ว มมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น ประกอบด้ ว ย 5 องค์ป ระกอบ และ 1 ปั จจัย ความส าเร็จ ได้ แ ก่
1) หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4) ขอบข่าย
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ 5) กระบวนการบริ ห ารเครื อ ข่ า ย และ 1 ปั จ จั ย ความส าเร็ จ คื อ
การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
สรวง วรอินทร์ (2556) ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผลการวิจัยพบว่า
รู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไขความสาเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการเครือข่ายความร่วมมือและคณะกรรมการดาเนินการ
เครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ 2) ขอบข่ ายงานส่ งเสริม ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น ประกอบด้ ว ย
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งานข้อมูลและสารสนเทศนั กเรีย นรายบุคคล งานคัดกรองนักเรียน งานส่ งเสริมนักเรียน งานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน งานส่งต่อและงานเยียวยาฟื้นฟูจิตใจนักเรียน 3) กระบวนการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย การวางแผน การจัด องค์กร การลงมือปฏิบัติ การประสานงาน
การประเมินผลและการปรับปรุงและรายงาน
พัชรินทร์ จันทาพูน (2555 : บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาโรงเรีย นขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒ นาโรงเรีย นขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริห ารเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒ นาโรงเรียนขาดเล็กภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก กลยุทธ์เพื่อการ
บริห ารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพั ฒ นาโรงเรียนขนาดเล็ ก ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ห ลั ก 24
กลยุทธ์รอง 75 วิธีการดาเนินการ โดยกลยุทธ์หลักประกอบด้วย 1) กลยุทธ์กระตุ้นการก่อตั้งเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ 2) กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ และ 3) กลยุ ท ธ์ ก าร
ประเมินผลและการปรับปรุงงานของเครือข่ายความร่วมมือ
อุษามาศ ธเนศานนท์ (2555 : หน้า 47 - 48) ได้ศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานโรงเรียนอนุบาลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า
จังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนางานโรงเรียนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย รูปแบบการพัฒนางาน
โรงเรียน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การกาหนด
นโยบายของโรงเรียนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การทบทวนรายรับ -รายจ่าย ของโรงเรียนให้มีความสมดุล จัดทา
โครงการรณรงค์เพื่อการประหยัดงบประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์โครงการ
เพื่อประหยัดงบประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3) ด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพีย ง ประกอบด้วยการพัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนและจัด
โครงการรณรงค์ เพื่ อ บุ ค ลากรสามารถปรับ เปลี่ ยนวิถีก ารด าเนิ น ชี วิต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
4) ด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประกอบด้ ว ย การจั ด บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน และร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
สุ ภั ท ร พั น ธ์พั ฒ นกุ ล (2554 : บทคั ด ย่ อ) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารูป แบบการบริห ารโรงเรีย น
มัธยมศึกษาที่มปี ระสิทธิผล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
1) รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นการบริหารเชิงระบบ และ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย น าเข้ า คื อ การน าองค์ ก ร การมุ่ งเน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล
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ธรรมาภิ บ าล และวั ฒ นธรรมโรงเรี ย น ด้ า นกระบวนการ คื อ การวางแผนกลยุ ท ธ์ การจั ด การ
กระบวนการ การให้ความสาคัญกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ การจัดการความรู้
ส่ ว นด้ านผลผลิ ต คือ ท าให้ ได้ ผู้ เรี ยน เก่ง ดี และมีค วามสุ ข ส่ วนครูและบุค ลากรทางการศึ กษามี
คุณภาพ และมาตรฐาน ชุมชนมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา โดยใช้
วิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2) รูปแบบนี้มีประโยชน์มาก มีความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ ส่วนความเหมาะสม
จาเป็นจะต้องพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน ความเป็นอัตลักษณ์ในการบริหารที่ชัดเจน
3) รูปแบบ การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อน
ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียน การมีสมาคม
ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีความผูกพั นและให้การสนับสนุนร่วมมือพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
มีการปรับตัวเพื่อการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธงชาติ วงษ์สวรรค์ (2553 : บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม (PSSS) ประกอบด้วยระบบย่อย
4 ระบบ ได้แก่ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) ผลการ
ทดลองใช้ ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม พบว่ า ด้ านการใช้ ป ระโยชน์ ข องระบบ
ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งทาให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้ง
ด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึ กษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ การบริห าร
สถานศึกษา หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนารูปแบบ การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์เนื้อหาและบูรณาการเป็นกรอบแนวคิด หลักในการวิจัยในครั้งนี้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 5
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1. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
1.1 ความหมายและความสาคัญของการ
บริหารการศึกษา
1.2 แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
2. หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษา
2.1 ภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
2.1.1 การบริหารวิชาการ
2.1.2 การบริหารงบประมาณ
2.1.3 การบริหารงานบุคคล
2.1.4 การบริหารทั่วไป
2.2 หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 มาตรฐานการศึกษา
3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
3.2 ประเภทของรูปแบบ
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
3.4 การสร้างรูปแบบ
3.5 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
3.6 การตรวจสอบรูปแบบ
3.7 การพัฒนารูปแบบ

การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

การทดลองใช้รูปแบบ
การบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

4. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม
4.1 ความหมายของการวิจัยปฏิบัตกิ าร
แบบมีสว่ นร่วม
4.2 หลักการของการวิจยั ปฏิบัตกิ าร
แบบมีสว่ นร่วม
4.3 ลักษณะของการวิจยั ปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม
4.4 ขั้นตอนของการวิจยั ปฏิบัตกิ าร
แบบมีสว่ นร่วม
5. แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
5.1 ความหมายเครือข่ายความร่วมมือ
5.2 แนวคิดการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
5.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5.4 การสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา
6. บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
7. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ประกอบด้วย
1. ปัจจัยการบริหารสู้
ความสาเร็จ
2. กระบวนการบริหาร
จัดการ ศึกษาโดยวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม
3. ผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 6
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพ ควำมต้องกำรและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
สาระทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา
2) หลักการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และมาตรฐานการศึกษา
3) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบ
4) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
5) แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
6) บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
7) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพและความ
ต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 1.2.1 การศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 30
ขั้นที่ 1.2.2 การศึกษาความต้องการ
ในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

1) การสังเกตสภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2) การสอบถามความต้องการในการ
บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จากกลุ่มตัวอย่าง 573 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
คานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน

สภาพและความต้องการในการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อหา
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
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ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 30

นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพ
ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
และนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์แนว
ทางการบริหารจัดการศึกษา มายกร่าง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบยกร่างรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของร่างรูปแบบ

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ขั้นที่ 3.1 การสังเกตการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 3.2 การสัมภาษณ์การทดลองใช้
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 3.3 การประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

1) สังเกตการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาฯ จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาฯ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 30 จากกลุ่มตัวอย่าง 573 คน

ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสรู่วปนร่
วม โรงเรีหยารจั
นราชประชานุ
- จัย
แบบการบริ
ดการศึกษาโดยวิ
เคราะห์
30
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility)
และความมีประโยชน์ (Utility) ของ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

ประเมินความเป็นไปได้และความมี
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 573 คน

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30

ภำพที่ 6 แสดงขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพ ควำมต้องกำรและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบและแนวคิดเบื้องต้นในการ
วิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและสาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1.1 ความหมายและความสาคัญของการบริหารการศึกษา
1.2 แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
2. หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
2.1 ภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษา
2.2 หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 มาตรฐานการศึกษา
3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
3.1 ความหมายของรูปแบบ
3.2 ประเภทของรูปแบบ
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
3.4 การสร้างรูปแบบ
3.5 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
3.6 การตรวจสอบรูปแบบ
3.7 การพัฒนารูปแบบ
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.1 ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.2 หลักการของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.3 ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4.4 ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
5. แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
5.1 ความหมายเครือข่ายความร่วมมือ
5.2 แนวคิดการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
5.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5.4 การสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา
6. บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
6.1 ประวัติโรงเรียน
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6.2 โครงสร้างการบริหารงาน
6.3 ข้อมูลนักเรียน
6.4 ข้อมูลครู และบุคลากร
6.5 การบริหารจัดการโรงเรียน
6.6 สภาพชุมชนโดยรวม
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางการวิเคราะห์เนื้อหา
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่เป็นตารา เอกสาร
หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้น ที่ 1.2 กำรศึ กษำสภำพและควำมต้ องกำรในกำรบริห ำรจั ดกำรศึก ษำโดยวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1.2.1 กำรศึ ก ษำสภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ำรแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ประชำกร
ประชากร จ านวนทั้ ง สิ้ น 734 คน ประกอบด้ ว ย ครู ผู้ ส อน จ านวน 65 คน
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 656 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน (ไม่รวม
กรรมการที่เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน การทางานร่วมกันของครู
และบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 50 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย
ครูผู้สอน จานวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 30 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสังเกตรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สั ง เกตพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นการสอน การท างานร่ ว มกั น ของครู ผู้ ส อน
และบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
การสรุ ป ความหมายของร้ อ ยละความถี่ ในการสั งเกตสภาพการบริห ารจั ด การศึ ก ษา โรงเรี ย น
ราชประชานุ เคราะห์ 30 โดยภาพรวม ให้ ใช้เกณฑ์ ตามมติที่ป ระชุมของคณะกรรมการบริห าร
โรงเรียนกาหนด ดังนี้
ตำรำงที่ 5 เกณฑ์การสรุปความหมายของร้อยละความถี่ในการสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ที่
1
2
3
4
5

ตัวบ่งชี้
ร้อยละความถี่ในการปฏิบัติ
ร้อยละความถี่ในการปฏิบัติ
ร้อยละความถี่ในการปฏิบัติ
ร้อยละความถี่ในการปฏิบัติ
ร้อยละความถี่ในการปฏิบัติ

ควำมหมำย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความถี่ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 70 - 79 มีความถี่ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 60 - 69 มีความถี่ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 50 - 59 มีความถี่ในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 0 - 49
มีความถี่ในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นที่ 1.2.2 กำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ประชำกร
ประชากร จานวนทั้งสิ้น 1,411 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
1 คน ครูผู้สอน จานวน 65 คน นักเรียน จานวน 656 คน (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 656 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน (ไม่ ร วมกรรมการที่ เป็ น ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)

97
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูผู้สอน จานวน 56 คน
นั ก เรี ย น จ านวน 242 คน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 19 คน ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น จ านวน
242 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 573 คน กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : หน้า
179) เมื่อกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 โดยใช้สูตร ดังนี้

e
p

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( = 3.841)
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (P = 0.5)

ตำรำงที่ 6 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่
1
2
3
4
5
6

สถำนภำพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

ประชำกร
1
65
656
20
656
13
1,411

กลุ่มตัวอย่ำง
1
56
242
19
242
13
573

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่ วนร่วม โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
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5 ระดับ (Rating Scale) ผสมผสานกับแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น คาถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ความต้องการปัจจัยในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended)
แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความ
ร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความต้องการปัจจัยในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 30 ด้ า นองค์ ค ณ ะบุ ค คลความร่ ว มมื อ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :
หน้า 121)
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความ
ร่วมมือ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended)
แบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหาร
ความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความต้องการปัจจัยในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้ า นกระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :
หน้า 121)
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหาร
ความร่วมมือ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended)
2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) ผู้ วิจั ย ศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การ
บริหารสถานศึกษา หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา เพื่อกาหนดประเด็นใน
การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2) จัดทาร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์
3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
4) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
4.1) ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) และค่ าดั ช นี
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (วรรณี แกมเกตุ, 2555 : หน้า 219 - 235)
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง มีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จานวน 5 ท่าน
แบ่งออกเป็น ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิ ณ ณวั ต ร ปะโคทั ง คณบดี ค ณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
2) ดร. จั ก รปรุ ฬ วิ ช าอั ค รวิ ท ย์ ต าแหน่ ง ประธานหลั ก สู ต รบริ ห าร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้าง
เครื่องมือวิจัย
3) ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
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4) ดร. ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
5) ดร.ภู มิ ไ พรั ต น์ อนุ พั น ธ์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นแม่ อ ายวิ ท ยาคม
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสถานศึกษา
4.2) นาผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหา
ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ เนื้ อ หา (Item Objective Congruence: IOC)
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556 : หน้า 135-139) โดยใช้สูตร ดังนี้
สูตร
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ ดังนี้
ถ้า IOC ≥ 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ถ้า IOC ≤ 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ผลการหาค่า IOC พบว่า ข้อคาถามของแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ มีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
4.3) ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามให้ มี ค วามเหมาะสมตามค่ า IOC และ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
5) น าแบบสอบถามไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) กั บ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลกับ
โปรแกรมสถิติ ส าเร็จ รู ป โดยใช้สู ตรสั ม ประสิ ท ธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient: α) ผลการหาค่าความเชื่ อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามฉบั บที่ 1
เท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.90 และฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.89
6) ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ทาหนังสือจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูล
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2) ส่ งหนังสื อขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล และแบบสอบถามไปยังกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยมีเป้าหมายในการเก็บข้อมูล จานวน 573 ฉบับ กาหนดระยะเวลาในการตอบกลับ
ภายใน 1 เดือน
3) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 573 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4) รวบรวมแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อ ความต้องการปัจจัยสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การแปลความหมายของความต้องการปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยแปลค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ ย 2.51-3.50 หมายถึง ความต้องการในการบริห ารจัดการศึกษา ในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ
น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ
น้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัด
การศึก ษาโดยวิจั ย เชิงปฏิ บั ติการแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 โดยท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้นที่ 1.3 กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการบริห ารจัดการศึกษา
จ านวน 9 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน และกาหนดคุณ สมบัติเบื้องต้น
ดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารหรื อ อดี ต ผู้ บ ริห าร ที่ ป ฏิ บั ติ งานในส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ มีหน้าที่กากับดูแลด้านการจัดการศึกษาสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1.1) ดร. วุ ฒิ ศั ก ดิ์ เหล็ ก ค า ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1.2) ดร.พะโยม ชิณ วงศ์ อดีตเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2) ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ ซึ่ ง เป็ น
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ไม่ต่ากว่า
4 ปี จานวน 7 คน ประกอบไปด้วย
2.1) ดร. ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.2) ดร. อนงค์ พืชสิงห์ ผู้ อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.3) ดร. อภิชา ถีระพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัด
ขอนแก่น วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.4) นายกมล ดาระสุ ว รรณ์ ผู้ อานวยการโรงเรีย นเชียงรายปั ญ ญานุกู ล จั งหวัด
เชียงราย วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.5) นายศั กดา เรื อ งเดช ผู้ อานวยการโรงเรียนพิ ษ ณุ โลกปั ญ ญานุกู ล จังหวัด
พิษณุโลก วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.6) นายสุ ร ศั ก ดิ์ อเนกแสน ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 28
จังหวัดยโสธร วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
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2.7) นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
1) ลักษณะเครื่องมือทีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสั ม ภ าษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi-Structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2) กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
2.1) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนารูปแบบ การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ต่างประเทศ มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการเขียนประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview)
2.2) เขี ย นประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่สอดคล้องกับผลการศึกษาในขั้นที่
1.2 จัดทาแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของประเด็น
การสัมภาษณ์
2.3) ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ต ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และสร้างแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ท าหนั งสื อจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ขอความอนุเคราะห์ สั มภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย
ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3) ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ไ ด้ นั ด หมาย
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้น ตอนที่ 2 กำรสร้ำ งรูป แบบกำรบริ หำรจัดกำรศึ กษำโดยวิจัยเชิงปฏิ บัติ กำรแบบมี ส่ วนร่ วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
การสร้ างรูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 กำรยกร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และนาข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 มาจัดทายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่ ว นร่วม โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ประกอบด้ว ย 1) ปัจจัยการบริห ารสู่ ความส าเร็จ
2) กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) ผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้วิจัยนายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการใช้
ภาษา
3. ผู้ วิ จั ย น าข้ อ เสนอแนะจากผู้ เ ชี่ ย วชาญไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข จั ด ท าเป็ น
ยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 2.2 กำรตรวจสอบยกร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านความเหมาะสม โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จานวน 9 คน และกาหนด
คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 นั ก วิ ช าการหรือ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ผ ลงานการเขี ย นต าราหรื อ มี
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศึกษา จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
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1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
2) ดร. จั ก รปรุ ฬ วิ ช าอั ค รวิ ท ย์ ต าแหน่ ง ประธานหลั ก สู ต รบริ ห ารการศึ ก ษ า
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ บ ริ ห ารหรื อ อดี ต ผู้ บ ริ ห าร ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ส านั ก บริห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ ที่ มี ห น้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ านการจั ด
การศึกษาสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1) ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2) ดร.พะโยม ชิ ณ วงศ์ อดี ต เลขาธิก ารคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ ก ษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มที่ 3 ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็น
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ไม่ต่ากว่า
4 ปี จานวน 5 คน ประกอบไปด้วย
1) ดร. อนงค์ พื ช สิ งห์ ผู้ อ านวยการโรงเรียนศึ ก ษาสงเคราะห์ ธ วัช บุ รี จั งหวั ด
ร้อยเอ็ด วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2) ดร. อภิชา ถีระพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัด
ขอนแก่น วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
3) นายศั ก ดา เรื อ งเดช ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นพิ ษ ณุ โลกปั ญ ญานุ กู ล จั งหวั ด
พิษณุโลก วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
4) นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัด
ยโสธร วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
5) นายประจวบ ลั งกาวงค์ ผู้ อ านวยการโรงเรียนโสตศึ ก ษาจั งหวั ดเพชรบู รณ์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2) ประเด็น
การสนทนากลุ่ม
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2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1) วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อกาหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม
2.2) การกาหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม จากร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2.3) จัดทาแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ดังนี้
1) ส่ งหนั งสื อ ขอเชิ ญ เข้ าร่ว มสนทนากลุ่ ม ถึ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างไปรษณี ย์ โดยแนบ
โครงร่างวิจัย ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
2) ประสานผู้ ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อแจ้งและยืน ยันการเข้าร่วมสนทนากลุ่ ม ทางโทรศั พ ท์
อีกครั้ง
3) การตรวจสอบการร่างรูป แบบบริ ห ารจั ด การศึก ษาโดยวิ จัย เชิ งปฏิ บั ติก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย น าผลที่ ได้ จ ากการสนทนากลุ่ ม มาจั ด กระท าข้ อ มู ล และสรุป ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และนาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาฉันทามติ
(Consensus) ถ้ากรณีการสนทนากลุ่มสามารถสรุปมติได้ ก็ถือว่าเป็นมติของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถ้าไม่
สามารถหาข้อยุติได้ ผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลและส่งกลับไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความ
เหมาะสมอี ก ครั้ ง แล้ ว จึ งน ามาปรับ ปรุงแก้ ไขร่า งรู ป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
ในการทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนการทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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2. ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
3. ประเมินผลการใช้รูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเกตและสัมภาษณ์
ในการน ารูป แบบการบริ ห ารจัด การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่วม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ที่พัฒ นาขึ้นไปใช้ ผู้วิจัยได้วางแผนและนาเสนอแผนการดาเนินงานต่ อที่
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงสร้างความ
เข้าใจและรั บ ฟั งความคิดเห็ น เพิ่ มเติม ต่าง ๆ เพื่ อปรับปรุงแก้ไขให้ ส มบู รณ์ ก่ อนนาไปดาเนิ น การ
2 วงรอบตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังปรากฏตามตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 แผนปฏิบัติการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วงรอบ
วิธีกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ
วงรอบ 1 1) การวางแผน

2) การปฏิบัติตามแผน

3) การสังเกตการณ์

ระยะเวลำ
กิจกรรมปฏิบัติกำร
ปฏิบัติกำร
17 พ.ค. 62 - การประชุมคณะครู
เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษา
- วางแผนการดาเนินการ
ตามคู่มือ
1 มิ.ย. 62 - สร้างความเข้าใจ
ถึง
ร่วมกันดาเนินการ
30 ส.ค. 62 ตามรูปแบบ
- การดาเนินการตาม
คู่มือรูปแบบ
- การพัฒนาโรงเรียน
ตามรูปแบบ
1 มิ.ย. 62 - การสังเกตผล
ถึง
การปฏิบัติตามรูปแบบ
30 ส.ค. 62 - การประเมินผล
การปฏิบัติตามคู่มือ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง
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ตำรำงที่ 7 (ต่อ)
วงรอบ
วิธีกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ
วงรอบ 1 4) การสะท้อนกลับ
(ต่อ)

วงรอบ 2

1) การวางแผน

2) การปฏิบัติตามแผน

3) การสังเกตการณ์

ระยะเวลำ
กิจกรรมปฏิบัติกำร
ปฏิบัติกำร
27 ก.ย. 62 - การสังเกต สัมภาษณ์
- สรุปผลจากการปฏิบัติ
ตามรูปแบบ
- การสรุปผลเรียน
29 ต.ค. 62 - การประชุมคณะครู
เกี่ยวกับ
1) เก็บรวบรวมข้อมูล
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้
3) การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
4 พ.ย. 62 - การนิเทศติดตามผล
ถึง
ความก้าวหน้าในการ
16 ก.พ. 63 ดาเนินตามรูปแบบ
- วางแผนรูปแบบ
- ปฏิบัติการตามรูปแบบ
- ตรวจสอบรูปแบบ
- สะท้อนผลรูปแบบ
1 มิ.ย. 62 - การสังเกตผล
ถึง
การปฏิบัติตามรูปแบบ
30 ส.ค. 62 - การประเมินผล
การปฏิบัติตามคู่มือ
รูปแบบ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

109
ตำรำงที่ 7 (ต่อ)
วงรอบ
วิธีกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ
วงรอบ 2 4) การสะท้อนกลับ
(ต่อ)

ระยะเวลำ
ปฏิบัติกำร
20 ก.พ. 63

กิจกรรมปฏิบัติกำร

ผู้รับผิดชอบ

- สรุปผลจากการปฏิบัติ
ตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
- การประชุมนาเสนอ
ผลงาน

ผู้วิจัย
และ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดการดาเนินการในวงรอบที่ 1 - 2 ดังนี้
1. ผู้วิจัยวางแผนเตรียมใช้รูปแบบในขั้นเริ่มต้นโดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (P)
ขั้นกำรวำงแผน ในขั้นตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น การประชุ ม คณะครู เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ในการศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานหรือการระบุปัญหา ศึกษาปัญหา การรวบรวม
ข้อมูลประกอบการวางแผนจากการสัมภาษณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร กระบวนการกลุ่ม
การวางแผนการดาเนิ น งานร่วมกันเพื่อ พัฒ นาหรือแก้ปัญหา ร่วมกั นกาหนดแผนที่ประกอบด้ว ย
จุดประสงค์ของแผน ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ
ตั้งเป้าหมาย สร้างทีมงาน และตัดสินใจวางแผนในการดาเนินงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเก็บ รวบรวมข้อมูล บั นทึกข้อมูล ที่ได้จากการประชุมคณะครูเกี่ยวกับ เป้ าหมาย
ร่วมกัน เป้าหมายเฉพาะ และเป้าหมายที่ขัดแย้ง การสร้างทีมงานคือ ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยและการ
วางแผนในการดาเนินงานด้วยการทาแผนปฏิบัติการ
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 การให้ข้อมูลป้อนกลับ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่สังเคราะห์
2. ดาเนินการใช้รูปแบบในขั้นการติดตามความก้าวหน้าโดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และให้ข้อมูลป้อนกลับ (A) และร่วมกันสังเกตการณ์การปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจน
ประเมินการใช้ทดลองใช้รูปแบบ (O)
ขั้นกำรปฏิบัติตำมแผน การดาเนินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษากับงานในระบบ
หลักและระบบสนับสนุน การกาหนดทีมงานจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการ
จัดทาโครงการ การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและระยะเวลาดาเนินโครงการ การนาแผนที่จัดทา
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ขึ้นไปปฏิบัติในสภาพการณ์ทางานที่ประสบปัญหาอยู่หรือปัญหาที่ประสบเฉพาะหน้า การรวบรวม
ข้อมูลการปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเตรียมการและนารูปแบบไปในการพัฒ นางานการบริหารจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียน โดยผู้วิจัยร่วมกับคณะครูประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามคู่มือของรูปแบบ
2) การส่งเสริมการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อการพัฒนา
งานตามบริบทและขอบข่ายงานในสถานศึกษา 4 ด้านคือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริ ห ารงบประมาณ และการบริ ห ารทั่ ว ไป ให้ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นงานในสถานศึ ก ษาตาม
องค์ประกอบของรูปแบบ คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3) การนิเทศติดตามผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการพัฒนางานตาม
บริบทและขอบข่ายงานในสถานศึกษา เพื่อการติดตามคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใน 2 ด้าน คือ
ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการกระจายอานาจ ตามหลักการบริหารตนเอง
หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และด้านภารกิจหลักในการบริหารโรงเรียนตาม
ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
ขั้นกำรสังเกตกำรณ์ เป็นการสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและ
ภายหลังการดาเนินงานตามแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความถูกต้อง และครบถ้วนของ
ข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ปฏิบัติการ
3. นาผลที่ได้มาสะท้อนผลการปฏิบัติร่วมกัน (R)
ขั้นกำรสะท้อนกลับ หลังจากสังเกตและสัมภาษณ์ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึก ษา ผู้ วิจั ย และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งร่ว มกัน น าข้ อมู ล ที่ ได้ม าสั งเคราะห์ ส รุป และประชุ มเชิ ง
ปฏิบั ติการร่ วมกัน พิจ ารณาว่ารูป แบบที่พัฒ นาขึ้น บรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่ แล้ วร่วมกัน
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ การสรุปบทเรียนของนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง การค้นพบจุดเด่นจุด
ด้อยที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไข การนาผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน การค้นพบต่างๆ ไปวางแผน
และดาเนินการในวงรอบใหม่ตั้งแต่ขั้นที่เตรียมการ การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนสะท้อนกลับใช้
แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือเทคนิคการระดมสมอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ร่วมกันกาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและวิธีการประเมิน
ผู้วิจัยและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและ
วิธีการประเมิน โดยมีการระบุกาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ระบุชนิดหรือประเภทข้อมูลที่จะใช้
ประเมินผลลัพธ์ ระบุแหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือประเมินขึ้นมา
หาคุณภาพเครื่องมือ หลังจากนั้นร่วมกันวางแผนการทดลองใช้รูปแบบ โดยกาหนดระยะเวลา ระบุ
กิจกรรม และกาหนดบทบาทของบุคลากรในโรงเรียนในการทดลองใช้รูปแบบให้ชัดเจน
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2. ร่วมกันศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบ
ผู้วิจัยและคณะครูดาเนินการศึกษาผลการทดลองใช้รู ปแบบใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องของรูปแบบ
3. สะท้อนผลการประเมินเพื่อข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นที่ 3.1 กำรสังเกตกำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ประชำกร
ประชากร จานวนทั้งสิ้น 734 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จานวน 65 คน ผู้ปกครอง
นักเรียน จานวน 656 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน (ไม่รวมกรรมการที่
เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ างทั้งสิ้ น จานวน 50 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประกอบไปด้วย ครูผู้สอน จานวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 30 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสั ง เกตผลการใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2.1 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสังเกตผลการทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างแบบสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สังเกตผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้ น ที่ 3.2 กำรสั ม ภำษณ์ ก ำรทดลองใช้ รู ป แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ประชำกร
ประชากร จานวนทั้งสิ้น 734 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จานวน 65 คน ผู้ปกครอง
นักเรียน จานวน 656 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน (ไม่รวมกรรมการที่
เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ างทั้งสิ้ น จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประกอบไปด้วย ครู ผู้สอน จานวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 5 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi-Structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 เป็ น การสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การเขียนประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
2) เขียนประเด็นคาถามเกี่ยวกับ ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
3) สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1) ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย
ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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3.2) ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย เพื่อศึกษา
ผลการทดลองใช้รูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นที่ 3.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 ประชำกร
ประชากร จ านวนทั้ งสิ้ น 1,411 คน ประกอบด้วย ผู้ บริห ารสถานศึกษา จานวน
1 คน ครูผู้สอน จานวน 65 คน นักเรียน จานวน 656 คน (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 656 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน (ไม่ ร วมกรรมการที่ เป็ น ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูผู้สอน จานวน 56 คน
นักเรียน จานวน 242 คน บุคลากรทางการศึกษา จานวน 19 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 242 คน
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้ งสิ้ น 573 คน ก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : หน้า 179)
เมื่อกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 โดยใช้สูตร ดังนี้

e
p

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( = 3.841)
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (P = 0.5)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
การทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : หน้า
117) คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended)
2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2) สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1) ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (วรรณี แกมเกตุ, 2555 : หน้า 219 - 235)
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง มีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์
ซึ่ ง ผู้ เชี่ ย วชาญที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา จ านวน 5 ท่ า น
แบ่งออกเป็น ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่
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1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิ ณ ณ วั ต ร ปะโคทั ง คณ บดี ค ณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
2) ดร. จั ก รปรุฬ วิช าอัครวิทย์ ตาแหน่ ง ประธานหลั กสู ต รบริห ารการศึก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
3) ดร. วุ ฒิ ศั ก ดิ์ เหล็ ก ค า ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
4) ดร. ประมวล พลอยกมลชุ ณ ห์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
5) ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม วิทยฐานะ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสถานศึกษา
3.2) นาผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งระ ห ว่ างข้ อ ค าถ าม กั บ เนื้ อ ห า (Item Objective Congruence: IOC)
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556, หน้า 135-139) โดยใช้สูตร ดังนี้
สูตร
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ ดังนี้
ถ้า IOC ≥ 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ถ้า IOC ≤ 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ผลการหาค่า IOC พบว่า ข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
3.3) ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า IOC และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กับผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูผู้ส อน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรม
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สถิติสาเร็จรูป โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient:
α) ผลการหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92
5) ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1) ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ประเมิน ความพึงพอใจต่ อ รูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
3.2) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 573 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.3) รวบรวมแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และน าเสนอในรู ป ของตารางประกอบการ
บรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ ยวกับ ระดับ ความพึ งพอใจต่อการทดลองใช้รูป แบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว นร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยนา
ข้อมูลมาแจกแจงความถี่ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายความว่า มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายความว่า มีความพึงพอใจ ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายความว่า มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายความว่า มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายความว่า มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ของความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยทา
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 มีดังนี้
การประเมิน ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นการประเมินโดยประยุกต์ใช้แนวคิ ดการประเมินของสมชาย
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ภคภาสน์ วิวัฒ น์ (2551 : หน้ า 198 - 200) ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความมี
ประโยชน์ (Utility)
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 ประชำกร
ประชากร จานวนทั้งสิ้น 1,411 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน
ครู ผู้ ส อน จ านวน 65 คน นั กเรี ย น จ านวน 656 คน (นั กเรียนระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ถึ ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) บุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 656 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน (ไม่ ร วมกรรมการที่ เป็ น ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา จ านวน 1 คน ครู ผู้ ส อน จ านวน 56 คน
นักเรียน จานวน 242 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จานวน 19 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน
242 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 573 คน กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : หน้า
179) เมื่อกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 โดยใช้สูตร ดังนี้
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คือ
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( = 3.841)
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (P = 0.5)

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเป็นไปได้
และความมีป ระโยชน์ ของรูป แบบการบริห ารจัดการศึ กษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ความเป็ น ไปได้ แ ละความ
มีป ระโยชน์ ของรูป แบบการบริ ห ารจัด การศึ กษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม โรงเรีย น
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ราชประชานุ เคราะห์ 30 ลั กษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 117) คือ
ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความเป็นไปได้/มีประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความเป็นไปได้/มีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความเป็นไปได้/มีประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความเป็นไปได้/มีประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความเป็นไปได้/มีประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรู ปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended)
2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2) สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์
3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1) ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (วรรณี แกมเกตุ, 2555 : หน้า 219 - 235)
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง มีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์
ซึ่ งผู้ เชี่ ย วชาญที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา จ านวน 5 ท่ า น
แบ่งออกเป็น ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิ ณ ณ วั ต ร ปะโคทั ง คณ บ ดี ค ณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
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2) ดร. จั ก รปรุฬ วิช าอัครวิทย์ ตาแหน่ ง ประธานหลั กสู ต รบริห ารการศึก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการสร้างเครื่องมือวิจัย
3) ดร. วุ ฒิ ศั ก ดิ์ เหล็ ก ค า ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
4) ดร. ประมวล พลอยกมลชุ ณ ห์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
5) ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุ พันธ์ ผู้ อานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม วิทยฐานะ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสถานศึกษา
3.2) นาผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา (Item Objective Congruence: IOC)
(พิชิต
ฤทธิ์จรูญ, 2556, หน้า 135-139) โดยใช้สูตร ดังนี้
สูตร
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ ดังนี้
ถ้า IOC ≥ 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ถ้า IOC ≤ 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ผลการหาค่า IOC พบว่า ข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
3.3) ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า IOC และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กับผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูผู้ส อน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรม
สถิติสาเร็จรูป โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient:
α) ผลการหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87
5) ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1) ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ประเมินผลการใช้รูป แบบการบริห ารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
3.2) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 573 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.3) รวบรวมแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และน าเสนอในรู ป ของตารางประกอบการ
บรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้และความมี
ประโยชน์ ข องรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาโดยวิจัย เชิงปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุ เคราะห์ 30 โดยนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยแปลค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :
หน้า 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้/ความมีประโยชน์ของ
การนารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้/ความมีประโยชน์ของ
การนารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้/ความมีประโยชน์ของ
การนารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้/ความมีประโยชน์ของ
การนารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้/ความมีประโยชน์ของ
การนารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์กำรตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน ความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยพิจารณาจากประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1.00
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ ความเป็น ไปได้และความมี
ประโยชน์ ข องรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาโดยวิจัย เชิงปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ วิจั ย ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development)
ซึง่ สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้น ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้น ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น รูป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิงปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบั ติก ารแบบมีส่ วนร่ว ม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 และได้ ส รุป แนวทางการบริห าร
จั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 30
เป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ องค์ประกอบ
หลักที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม และองค์ประกอบ
หลักที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่ทาให้การ
บริหารจัดการศึกษาสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย
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1.1 ภารกิจ ความร่วมมื อ หมายถึ ง ภารกิ จทางการบริห ารการศึกษา ตามกรอบ
กฎกระทรวง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริห ารและการจั ด การศึ ก ษา
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
1) ด้านวิชาการ หมายถึง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ จานวน 17 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ด้ า นงบประมาณ หมายถึ ง การกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาด้านงบประมาณ จานวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 20 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
4) ด้ านการบริหารทั่วไป หมายถึง การกระจายอานาจการบริห ารและการจัด
การศึกษา ด้านการบริห ารทั่ วไป จานวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
1.2 องค์ค ณะบุค คลความร่ วมมือ หมายถึง องค์คณะบุคคลเข้ามาร่วมรับผิ ดชอบ
ร่วมกาหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ภายใต้ภารกิจงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริห ารงานบุ คคล ด้านการบริห ารทั่วไป เพื่ อให้ การบริห ารจัดการศึกษามีประสิทธิภ าพ
ประกอบด้วย
1) ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปีการศึกษา 2562
2) ครูผู้ สอน หมายถึง ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ที่ท าหน้าที่ ปฏิ บั ติ
การสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
3) นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
4) บุคลากรสนับสนุน หมายถึง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
5) ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
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1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ หมายถึง ขั้นตอนการบริหารความร่วมมือใน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย
1) การวางแผน (Planning) หมายถึ ง การก าหนดเป้ าหมายของสถานศึ ก ษา
ด้วยการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
การกาหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติการประจาปี การกาหนดกลยุทธ์หรือการกาหนดแนวทางปฏิบัติ
สู่ความสาเร็จ และการใช้งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
2) การจั ดองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษา
ด้วยการจัดโครงสร้างของงานอย่ างชัดเจน จัดคนให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล ก าหนดภาระหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของงานแต่ ล ะงานอย่ างชั ด เจน
มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนที่ไม่ซ้าซ้อน การกาหนดสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจน
ไม่ก้าวก่ายกันหรือทับซ้อนกัน
3) การนา (Leading) หมายถึง การนิเทศ กากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ทางานสูงช่วยให้งานบรรลุความสาเร็จ การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับบุคลากร
ในสถานศึ ก ษา การให้ ค าแนะน า การให้ ค าปรึก ษาแก่ บุ ค ลากรให้ สามารถท างานได้ ตามมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ งาน การให้ รางวั ล การยกย่ อง สร้ างแรงจู งใจให้ บุ ค ลากรท างานเต็ ม ที่ เพื่ อ ความส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย
4) การควบคุ ม (Controlling) หมายถึ ง การตรวจสอบ ก ากั บ ติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานให้ เป็น ไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
กฎเกณฑ์เป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษา การเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ การปรับปรุง
แก้ไข ทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2. องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้วยการนาวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การวางแผน (Planning) หมายถึ ง การศึ ก ษา ส ารวจ วิ เคราะห์ ส ภาพการ
ปฏิ บั ติ งานหรื อการระบุ ปั ญ หา ศึ ก ษาปั ญ หา การรวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการวางแผนจากการ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร กระบวนการกลุ่ม การวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
เพื่อพั ฒ นาหรื อ แก้ปั ญ หาร่ วมกัน กาหนดแผนการดาเนิน งานที่ป ระกอบด้ว ยจุดประสงค์ของแผน
ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ
2.2 การปฏิบัติตามแผน (Action) หมายถึง การกาหนดทีมงานจัดทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการจัดทาโครงการ การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและระยะเวลา
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ดาเนินโครงการ การนาแผนที่จัดทาขึ้นไปปฏิบัติในสภาพการณ์ทางานที่ประสบปัญหาอยู่หรือปัญหา
ที่ประสบเฉพาะหน้า การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ
2.3 การสังเกตการณ์ (Observation) หมายถึง การสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล ระหว่างและภายหลั งการดาเนิ นงานตามแผน การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน
ด้ า นความถู ก ต้ อ ง และครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ด้ ว ยการรวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณหรื อ เชิ งคุ ณ ภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติการ
2.4 การสะท้ อ นกลั บ (Reflection) หมายถึ ง การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ง าน
และการสรุป บทเรี ย นของนั กวิจั ยและผู้ เกี่ยวข้อง การค้นพบจุดเด่นจุดด้อยที่ ต้องพัฒ นาหรือแก้ไข
การนาผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน การค้นพบต่างๆ ไปวางแผนและดาเนินการในวงรอบ
ใหม่ ตั้ ง แต่ ขั้ น ที่ เตรี ย มการ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนสะท้ อ นกลั บ ใช้ แ บบประเมิ น ผล
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือเทคนิคการระดมสมอง
3. องค์ป ระกอบหลั กที่ 3 ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การศึก ษา หมายถึ ง
ผลที่เกิดจากบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย
3.1 คุณ ภาพนักเรียน หมายถึง นักเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และแก้ ปั ญ หา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้อย่ าง
สร้างสรรค์ และนักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขั นทักษะทาง
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา
3.2 คุณ ภาพครู ผู้สอน หมายถึง ครูผู้ส อนมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิช าชีพ ครู
มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ในระดับต่าง ๆ
3.3 คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา หมายถึ ง สถานศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลดีเด่นในระดับ
ต่าง ๆ
ขั้น ที่ 1.2 ผลการศึ กษาสภาพและความต้ อ งการในการบริ ห ารจัด การศึ กษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้น ที่ 1.2.1 ผลการศึก ษาสภาพการบริห ารจัด การศึ กษาโดยวิจั ยเชิงปฏิ บั ติ การแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยการสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษา
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ผลการวิเคราะห์ ส ภาพการบริห ารจั ด การศึ กษาโดยวิจัย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จากการสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน นาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ข้อที่
กิจกรรม
ความถี่ ร้อยละ แปลค่า
1 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์บริบทของ
42 84.00 มากที่สุด
สถานศึกษา กาหนดจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
2 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
42 84.00 มากที่สุด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน
46 92.00 มากทีส่ ุด
ทุกคนทราบเป้าหมายในการพัฒนา
4 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
50 100.00 มากทีส่ ุด
ประจาปีที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
5 มีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายภาระงาน 4 ด้าน
50 100.00 มากทีส่ ุด
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านบริหารทั่วไป ที่ชัดเจนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ
6 มีคาสั่งการปฏิบัติงานและกาหนดผู้รับผิดชอบงาน 4 ด้าน
50 100.00 มากทีส่ ุด
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านบริหารทั่วไป ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ
7 มีการดาเนินงานตามขอบข่ายภาระงาน 4 ด้าน
45 90.00 มากทีส่ ุด
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8 มีการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบของ
48 96.00 มากทีส่ ุด
คณะกรรมการ เน้นการมีส่วนร่วม
9 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการบริหาร 44 88.00 มากทีส่ ุด
จัดการศึกษาและร่วมพัฒนาสถานศึกษา

127
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ข้อที่
กิจกรรม
ความถี่ ร้อยละ แปลค่า
10 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
50 100.00 มากที่สุด
บริหารสถานศึกษา
11 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเข้าร่วม
48 96.00 มากที่สุด
กิจกรรมของสถานศึกษา
12 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
45 90.00 มากทีส่ ุด
ในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
13 มีการทางานเป็นทีม ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
48 96.00 มากทีส่ ุด
14 มีรูปแบบการทางานที่ชัดเจนตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ 48 96.00 มากทีส่ ุด
ตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการทางาน
15 มีการสื่อสารการทางานที่ชัดเจนในระดับสถานศึกษา
47 94.00 มากทีส่ ุด
16 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ผู้ปกครอง 46 92.00 มากทีส่ ุด
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
17 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ
45 90.00 มากทีส่ ุด
สถานศึกษา
18 มีการนิเทศ กากับ ติดตามการทางานที่เป็นระบบ
44 88.00 มากทีส่ ุด
และต่อเนื่อง
19 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ และรายงาน
49 98.00 มากทีส่ ุด
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
20 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
40 80.00 มากทีส่ ุด
ต่อเนื่อง
โดยภาพรวมเฉลี่ย
46.35 92.70 มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม
โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 30 โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.70
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายภาระงาน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ที่ชัดเจน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา และมีคาสั่ง
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การปฏิ บั ติ ง านและก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ
ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป ที่ ชั ด เจนและเหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 98
ขั้นที่ 1.2.2 ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 นาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน

ร้อยละ

237
336

41.36
58.64

153
94
147
119
51
9

26.70
16.40
25.65
20.77
8.90
1.57

474
90
6
3

82.72
15.71
1.05
0.52
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวน

ร้อยละ

1
56
242
242
19
13

0.18
9.77
42.23
42.23
3.32
2.27

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้ อยละ 41.36 เป็นเพศหญิง ร้อยละ
58.64 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.70 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.72 และส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักเรียน และเป็นผู้ปกครองนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 42.23
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ
ข้อที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
1. ด้านวิชาการ
การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนในสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย
การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

S.D.

แปลผล

4.62

0.79

มากที่สุด

4.75

0.79

มากที่สุด

4.73

0.75

มากที่สุด

4.53

1.00

มากทีส่ ุด

4.64

0.79

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อที่

รายการประเมิน

1. ด้านวิชาการ (ต่อ)
6 การจัดทาและการนาคู่มือการวัดผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนไปใช้
7 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
โดยกระบวนการ PLC
8 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9 การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยการบริหารโรงเรียน
10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
12 มีการจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ทั้งการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการ
แนะแนวส่วนตัวและสังคม
รวม
2. ด้านงบประมาณ
1 มีการจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสม โดยเน้นที่
คุณภาพผู้เรียน
3 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5 การรายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานต้นสังกัด
6 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณภายในโรงเรียน

S.D.

แปลผล

4.62

0.85

มากที่สุด

4.69

0.80

มากที่สุด

4.64

0.81

มากที่สุด

4.73

0.75

มากที่สุด

4.65

0.81

มากที่สุด

4.66

0.81

มากที่สุด

4.61

0.82

มากที่สุด

4.66

0.81

มากที่สุด

4.66

0.66

มากที่สุด

4.78

0.65

มากที่สุด

4.77

0.61

มากที่สุด

4.57
4.67

0.91
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4.66

0.73

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อที่

รายการประเมิน

2. ด้านงบประมาณ (ต่อ)
7 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้มาอย่างคุ้มค่า
8 การดาเนินการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจ่ายเงิน และการนาเงินส่งคลังตามระเบียบ
9 การดาเนินการจัดทาบัญชีการเงินได้อย่างถูกต้องตามระบบ
บัญชี
10 การรายงานทางการเงินและงบการเงินได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามกาหนดเวลา
11 การบริหารพัสดุได้อย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนจัดหา
พัสดุ การกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทาและการจัดหา
พัสดุ การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
การบริหารจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่อยู่ในความ
12 รับผิดชอบของโรงเรียนได้คุ้มค่าและโปร่งใสตรวจสอบได้
รวม
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
1 การวางแผนอัตรากาลังและจัดทาแผนอัตรากาลังของ
สถานศึกษา
2 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอนตรงตามวิชาเอกและปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณสมบัติของตาแหน่ง
3 การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ
4 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ในรูปแบบของคณะกรรมการ

S.D.

แปลผล

4.72

0.67

มากที่สุด

4.67

0.69

มากที่สุด

4.77

0.61

มากที่สุด

4.69

0.69

มากที่สุด

4.69

0.69

มากที่สุด

4.65

0.70

มากที่สุด

4.69

0.69

มากที่สุด

4.67

0.61

มากที่สุด

4.80

0.59

มากที่สุด

4.78

0.54

มากที่สุด

4.58

0.87

มากที่สุด

4.69

0.61

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อที่

รายการประเมิน

3. ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ)
6 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่าง
ยุติธรรม
7 การวางแผนและดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาต่อและการมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น
9 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
10 การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น
และคุณงามความดี
11 ดาเนินการเรื่องวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
12 ดาเนินการขอและจัดทาทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
รวม
4. ด้านการบริหารทั่วไป
1 การดาเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย
2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
3 จัดทาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่เป็นกรอบในการบริหารงาน
4 การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรทีท่ ันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

S.D.

แปลผล

4.68

0.68

มากที่สุด

4.74

0.61

มากที่สุด

4.69

0.63

มากที่สุด

4.79

0.54

มากที่สุด

4.71

0.63

มากที่สุด

4.71

0.63

มากที่สุด

4.66

0.64

มากที่สุด

4.70

0.63

มากที่สุด

4.65

0.69

มากที่สุด

4.78

0.65

มากที่สุด

4.73

0.74

มากที่สุด

4.58

0.87

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อที่

รายการประเมิน
4. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ)
5 การกาหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น
6 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย
สาหรับการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7 การบารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้
อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์เสมอ
8 การวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียน
ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
9 การดาเนินงานระบบดูแลนักเรียนประจาอย่างเป็นระบบ
10 การสารวจสามะโนผู้เรียนและการวางแผนรับนักเรียน
11 การจัดระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
12 การจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

แปลผล

4.66

0.72

มากที่สุด

4.61

0.91

มากที่สุด

4.67

0.87

มากที่สุด

4.62

0.88

มากที่สุด

4.79
4.64
4.64
4.59

0.54
0.88
0.88
0.88

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.66
4.68

0.79
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้ า นภารกิ จ ความร่ ว มมื อ พบว่ า
ในภาพรวมด้านภารกิจ ความร่ วมมือ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด (   4.68 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความต้อ งการในการบริ ห ารจัด การศึกษาโดยวิจั ยเชิ งปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.70 ) รองลงมา
ได้แก่ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.69 )
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ
ข้อที่

1
2
3

4

1
2
3
4

รายการประเมิน
องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะในการทางานร่วมกับเครือข่าย โดยมีบทบาทเป็นผู้
เชื่อมประสานงานในทุกมิติ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม
2. ครูผู้สอน
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และนาไป
กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผน การดาเนินงาน
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โครงการ/กิจกรรม
ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการทางานเป็นทีม
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป
รวม

S.D.

แปลผล

4.79

0.54

มากที่สุด

4.78

0.65

มากที่สุด

4.66

0.72

มากที่สุด

4.67

0.87

มากที่สุด

4.73

0.70

มากที่สุด

4.76

0.61

มากที่สุด

4.80

0.60

มากที่สุด

4.71

0.80

มากที่สุด

4.80

0.60

มากที่สุด

4.77

0.65

มากที่สุด
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ข้อที่
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

รายการประเมิน
3. บุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน
ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
บุคลากรสนับสนุนมีความรับผิดชอบต่องานและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสนับสนุนมีความร่วมมือร่วมใจในการทางานอย่าง
เข้มแข็ง
บุคลากรสนับสนุนช่วยส่งเสริมการดาเนินงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไปให้ประสบความสาเร็จ
รวม
4. นักเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในรูปแบบของ
สภานักเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดรายการอาหารประจาวัน
กาหนดกฎระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนมีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมของชุมชน
และร่วมพัฒนาชุมชน
รวม
5. ผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการจัด
การศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลการเรียน

S.D.

แปลผล

4.67

0.87

มากที่สุด

4.52

0.98

มากที่สุด

4.79

0.54

มากที่สุด

4.65

0.81

มากที่สุด

4.66

0.80

มากที่สุด

4.66

0.66

มากที่สุด

4.78

0.65

มากที่สุด

4.77

0.61

มากที่สุด

4.57

0.91

มากที่สุด

4.70

0.71

มากที่สุด

4.67

0.67

มากที่สุด

4.66

0.73

มากที่สุด
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ข้อที่
3
4

1

2
3
4

รายการประเมิน
5. ผู้ปกครองนักเรียน (ต่อ)
ผู้ปกครองนักเรียนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
รวม
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

แปลผล

4.72

0.67

มากที่สุด

4.67

0.69

มากที่สุด

4.68

0.69

มากที่สุด

4.77

0.61

มากที่สุด

4.69

0.69

มากที่สุด

4.69

0.69

มากที่สุด

4.65

0.70

มากที่สุด

4.70
4.70

0.67
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ พบว่า
ในภาพรวมด้านองค์คณะบุ คคลความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.70 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่า ความต้ อ งการในการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ ได้แก่ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (   4.77 ) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.73 )
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ
ข้อที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2

รายการประเมิน
1. การวางแผน (ต่อ)
การกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างชัดเจน
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
การกาหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติการประจาปี
การกาหนดกลยุทธ์หรือการกาหนดแนวทางปฏิบัติสู่
ความสาเร็จ
การกาหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
รวม
2. การจัดองค์กร
การจัดโครงสร้างของงานภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถ
และความถนัดของแต่ละบุคคล
กาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละงาน
อย่างชัดเจน
มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนไม่ซ้าซ้อน
มีการกาหนดสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจนไม่ก้าวก่าย
กันหรือทับซ้อนกัน
รวม
3. การนา
การนิเทศ กากับ ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทางานสูงขึ้นเพื่อให้
งานบรรลุความสาเร็จ

S.D.

แปลผล

4.76

0.73

มากที่สุด

4.83
4.78
4.61

0.49
0.62
0.84

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76

0.73

มากที่สุด

4.75

0.68

มากที่สุด

4.66
4.64

0.72
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

0.69

มากที่สุด

4.57
4.78

0.89
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68

0.74

มากที่สุด

4.66

0.81

มากที่สุด

4.69

0.77

มากที่สุด
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อที่
3
4
5

1
2

3
4
5

รายการประเมิน
3. การนา (ต่อ)
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา
การให้คาแนะนา การให้คาปรึกษาแก่บุคลากรให้สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรทางานอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จตามเป้าหมาย
รวม
4. การควบคุม
การตรวจสอบ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือระเบียบกฎเกณฑ์
เป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
การรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
การปรับปรุงแก้ไข ทบทวนและปรับวิธีการควบคุม
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

แปลผล

4.68

0.87

มากที่สุด

4.75

0.72

มากที่สุด

4.77

0.62

มากที่สุด

4.71

0.76

มากที่สุด

4.61

0.84

มากที่สุด

4.69

0.77

มากทีส่ ุด

4.77

0.61

มากที่สุด

4.57
4.77

0.91
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68
4.70

0.75
0.73

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ
พบว่ า ในภาพรวมด้ า นกระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.70 )
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้ า นกระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่
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การวางแผน อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (   4.75 ) รองลงมาได้ แ ก่ การน า อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(   4.71 )
ขั้ น ที่ 1.3 ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 นาเสนอผลการวิเคราะห์
ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
การบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
1. ด้านปัจจัยบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ภารกิจความร่วมมือ

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. การกาหนดภารกิจการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุ ค คล ด้ านการบริห ารทั่ ว ไป ควรผ่ านความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน 4 ด้าน ที่กาหนด
ขอบข่ายภาระงานอย่างชัดเจน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 4 ด้าน
และผู้รับผิดชอบขอบข่ายภาระงานแต่ละด้านให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
4. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการ
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา และการกาหนด
เป้าหมายร่วมกัน
5. มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ระบุโครงการ/กิจกรรม
ในการบริหารงาน 4 ด้าน
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
การบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
1. ด้านปัจจัยบริหารสู่ความสาเร็จ
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ

1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
องค์ประกอบขององค์คณะบุคคลความร่วมมือประกอบ
ไปด้วย
1. กลุ่มอานวยการ ประกอบไปด้วย ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา
2. กลุ่มดาเนินการ ประกอบไปด้วย ครูผู้สอน
และนักเรียน
3. กลุ่มสนับสนุน ประกอบไปด้วย บุคลากรสนับสนุน
ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) คือ ขั้นตอนการกาหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา
2. การจัดองค์กร (Organizing) คือ ขั้นตอนการจัด
โครงสร้างภายในสถานศึกษา ที่กาหนดภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน
และกาหนดผู้รับผิดชอบ
3. การนา (Leading) คือ ขั้นตอนการนิเทศ กากับ
ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
4. การควบคุม (Controlling) คือ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
การบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ด้ า น กระบวน การบริ ห ารความ การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
ร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
มีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นเตรียมการ คือ การศึกษาบริบท วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการบริหาร
จัดการศึกษา
2. ขั้นวางแผนคือ การวางแผนการดาเนินงาน
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาบริบท
3. ขั้นปฏิบัติตามแผน คือ การกาหนดทีมงานจัดทา
แผนปฏิบัติการ
4. ขั้นติดตามและประเมินผล คือ การประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
5. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ คือ การสะท้อนผล
การปฏิบัติการสรุปบทเรียน
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
การบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา

รายละเอียดของแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 30 ประกอบด้วย
1. คุณภาพนักเรียน คือ นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน และได้รับรางวัลหรือ
มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกรีฑา มีทักษะ
การดารงชีวิต 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
ผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัย
นาเสนอเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
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ขั้ น ที่ 2.1 ผลการยกร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้วิจัยนาเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การกาหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2) การสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและเขียนคาอธิบายองค์ประกอบของรูปแบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการกาหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิ บั ติการแบบมีส่ ว นร่ วมโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็ น
องค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่
1.1.1 ภารกิจความร่วมมือ
1.1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1.1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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. ผลการสร้ า งแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบและเขี ย นค าอธิ บ ายของ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 รายละเอียดดังภาพที่ 7
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ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปัจจัยการบริหาร
สู่ความสาเร็จ
ภารกิจความร่วมมือ
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านบริหารงาน
บุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป
องค์คณะบุคคล
ความร่วมมือ
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มดาเนินการ
3. กลุ่มสนับสนุน
กระบวนการบริหาร
ความร่วมมือ
1. การวางแผน
(Planning)
2. การจัดองค์กร
(Organizing)
3. การนา (Leading)
4. การควบคุม
(Controlling)

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 1
ขั้นเตรียมการ
ศึกษาบริบท

ขั้นที่ 2
ขั้นวางแผน

ผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา

คุณภาพนักเรียน

คุณภาพครูผู้สอน

คุณภาพสถานศึกษา
ขั้นที่ 3
ขั้นปฏิบัติตามแผน

ขั้นที่ 4
ขั้นติดตามและ
ประเมินผล

ขั้นที่ 5
ขั้นสะท้อนผล
การปฏิบัติ

ภาพที่ 7 ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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จากภาพที่ 7 มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ 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 กลุ่มอานวยการ
1.2.2 กลุ่มดาเนินการ
1.2.3 กลุ่มสนับสนุน
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ ได้แก่
1.3.1 การวางแผน (Planning)
1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing)
1.3.3 การนา (Leading)
1.3.4 การควบคุม (Controlling)
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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
องค์ ป ระกอบที่ 3 ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3.2 ผลการพัฒนาครูผู้สอน
3.3 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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ขั้นที่ 2.2 ผลการตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
จากการตรวจสอบยกร่ างรูป แบบการบริห ารจัด การศึ ก ษาโดยวิจั ยเชิงปฏิ บั ติก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านความเหมาะสม โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ได้ รับ ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะในการปรับ แก้ไขข้อ ความใน
แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบผลการปรับแก้ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ภารกิจความร่วมมือ
1.1.1 ด้านวิชาการ เป็นการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ จานวน 17 เรื่อง ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
1.1.2 ด้านงบประมาณ เป็นการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้าน
งบประมาณ จานวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
1.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล เป็นการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 20
เรื่อง ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ภารกิจความร่วมมือ
1.1.1 ด้านวิชาการ เป็นการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ จานวน 17 เรื่อง ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
1.1.2 ด้านงบประมาณ เป็นการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้าน
งบประมาณ จานวน 22 เรื่อง ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
1.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล เป็นการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 20 เรื่อง ตาม
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
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1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ภารกิจความร่วมมือ
1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป เป็นการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป จานวน 22 เรื่อง
ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา พ.ศ. 2550
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1.2.1 กลุ่มอานวยการ เป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ตัดสินใจ
และดาเนินการภายใต้ภารกิจงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป ในปีการศึกษา 2562
1.2.2 กลุ่มดาเนินการ เป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการภายใต้ภารกิจงานโรงเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน
1.2.3 กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้ที่สนับสนุน
การดาเนินการภายใต้ภารกิจงานโรงเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ปกครอง
นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ภารกิจความร่วมมือ
1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป เป็นการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารทัว่ ไป จานวน 22 เรื่อง ตาม
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2562

1.2.2 ครูผู้สอน เป็นข้าราชการครูและ
พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปีการศึกษา 2562
1.2.3 บุคลากรสนับสนุน ได้แก่ พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปีการศึกษา 2562
1.2.4 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปีการศึกษา 2562
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1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1.2.5 ผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
1.2.6 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปีการศึกษา 2562 ไม่รวมผู้อานวยการและ
กรรมการที่เป็นตัวแทนครู
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1.3.1 การวางแผน (Planning)
1.3.1 การวางแผน (Planning)
การกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการ การกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการ
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างชัดเจน โดย
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างชัดเจน โดย
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing)
1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing)
การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษาด้วยการจัด การจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษาด้วยการจัด
โครงสร้างของงานอย่างชัดเจน จัดบุคคลให้
โครงสร้างของงานอย่างชัดเจน จัดบุคคลให้
เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล
ความถนัดของแต่ละบุคคล
1.3.3 การนา (Leading) การนิเทศ
1.3.3 การนา (Leading) การนิเทศ
กากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนาแผน
กากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนาแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
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ร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ เดิม
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1.3.4 การควบคุม (Controlling)
การตรวจสอบ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาบริบท
กาหนดวัตถุประสงค์ วางแผน กาหนดขอบเขต
การทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่การ
ทางาน

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่
1.ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1.3.4 การควบคุม (Controlling)
การตรวจสอบ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)
การศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพการ
ปฏิบัติงานหรือการระบุปัญหา ศึกษาปัญหา
การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนจาก
การสัมภาษณ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์
เอกสาร กระบวนการกลุ่ม
2.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน การคิดก่อนลง
2.2 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)
มือทา เพื่อกาหนดแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้า การกาหนดทีมงานจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
เพื่อผลสาเร็จที่ตรงตามเป้าหมาย
พัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการจัดทาโครงการ
การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและระยะเวลา
ดาเนินโครงการ
2.3 ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน การลงมือ
2.3 ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์
ปฏิบัติตามโครงการ มีการมอบหมายงาน
(Observation) การสังเกตผลการปฏิบัติด้วย
การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลัง
การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให้การ
การดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามและประเมินผล
2.4 ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ (Reflection) การสะท้อนผลการปฏิบัติ
ทราบว่า โครงการที่ ดาเนินการบรรลุ
การสรุปบทเรียนของนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อย
การค้นพบจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือ
เพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่
แก้ไข
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2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.5 ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ
สิ่งที่สะท้อนการกระทาที่ผู้ปฏิบัติสามารถ
มองเห็นตนเองภายใต้บริบทจากประสบการณ์
ของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่
ต้องการและจากการปฏิบัติจริง
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
3.1 คุณภาพนักเรียน นักเรียนได้รับ
รางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ หรือผล
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่
2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
3.1 คุณภาพนักเรียน นักเรียนมีความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีทักษะการดารงชีวิต ทักษะ
อาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้าง
งาน สร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์ และนักเรียนได้รับรางวัลหรือ
มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา
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3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
3.2 คุณภาพครูผู้สอน ครูผู้สอนได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นใน
ระดับต่างๆ

3.3 คุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัล
ดีเด่นในระดับต่างๆ

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาฯ ใหม่
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
3.2 คุณภาพครูผู้สอน ครูผู้สอนมี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะ
วิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ
ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับ
รางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ
3.3 คุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การยอมรับ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับ
รางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน สามารถสรุป
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ดังภาพที่ 8
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ปัจจัยการบริหาร
สู่ความสาเร็จ

ภารกิจความร่วมมือ
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านบริหารงาน
บุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป
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. การนา (Leading)
4. การควบคุม
(Controlling)

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 1
การวางแผน
(Planning)

ผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา

คุณภาพนักเรียน

คุณภาพครูผู้สอน
ขั้นที่ 2
การปฏิบัติตามแผน
(Action)
คุณภาพสถานศึกษา
ขั้นที่ 3
การสังเกตการณ์
(Observation)

ขั้นที่ 4
การสะท้อนกลับ
(Reflection)

ภาพที่ 8 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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จากภาพที่ 8 สรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีรายละเอียดของรูปแบบ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ 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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ ได้แก่
1.3.1 การวางแผน (Planning)
1.3.2 การจัดองค์กร (Organizing)
1.3.3 การนา (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. องค์ ป ระกอบที่ 3 ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ดการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3.2 ผลการพัฒนาครูผู้สอน
3.3 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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ขั้ น ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้ น ที่ 3.1 ผลการสั ง เกตการทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้วิจั ย ได้ดาเนิ น การสั งเกตการณ์ ทดลองใช้รูปแบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผลดังตารางที่ 15 ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงการสังเกตผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
กิจกรรม
การดาเนินการในวงรอบที่ 1
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)

ผลการปฏิบัติ

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)
มีการประชุมครู บุคลากร เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
1.1 การศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน จุดเด่น
การปฏิบัติงาน
จุดควรพัฒนา
1.2 การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน 1.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การสังเกต ประกอบการวางแผน
การดาเนินงาน
1.3 การวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
1.3 มีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
1.4 ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงาน
1.4 คณะครู บุคลากร ร่วมกันกาหนดแผน
การดาเนินงาน ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์
ของแผน ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)
2.1 การกาหนดทีมงานจัดทาแผน
ปฏิบัติการ
2.2 การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
และระยะเวลาดาเนินโครงการ
2.3 การนาแผนที่จัดทาขึ้นไปปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)
2.1 มีการกาหนดทีมงานจัดทาแผนปฏิบัติการด้วย
การจัดทาโครงการ

2.2 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
และระยะเวลาดาเนินโครงการ
2.3 มีการนาแผนที่จัดทาขึ้นไปปฏิบัติ
ในสภาพการณ์ทางานที่ประสบปัญหาอยู่
หรือปัญหาที่ประสบเฉพาะหน้า
2.4 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่าง
2.4 มีการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ละเอียดรอบคอบ
อย่างละเอียดรอบคอบ
ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติ
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างและภายหลังการดาเนินงาน
ตามแผน
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด้วยการ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ขั้นตอน
ปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection)
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
4.2 การสรุปบทเรียน
4.2 การสรุปบทเรียนการค้นพบจุดเด่นจุดด้อยที่
ต้องพัฒนาหรือแก้ไข
4.3 การนาผลการปฏิบัติงาน การสรุป
4.3 การนาผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน
บทเรียน การค้นพบต่างๆ
การค้นพบต่างๆ ไปวางแผนและดาเนินการใน
ไปวางแผนและดาเนินการในวงรอบ
วงรอบใหม่ทุกขั้นตอน
ใหม่
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
การดาเนินการในวงรอบที่ 2
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)

ผลการปฏิบัติ

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)
นาผลการสะท้อนกลับในรอบวงที่ 1 มาวางแผน
การดาเนินการ ดังนี้
1.1 การศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานที่ได้
การปฏิบัติงาน
ดาเนินการไปแล้วว่ามีจุดเด่นอะไรที่ควรส่งเสริม
และมีจุดที่ควรพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย
1.2 การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน 1.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติในวงรอบ
ที่ 1 มาวางแผนการดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
1.3 การวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
1.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
สู่ความเป็นเลิศ
1.4 ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงาน
1.4 คณะครู บุคลากร ร่วมกันกาหนดแผนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน และมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action) ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)
2.1 การกาหนดทีมงานจัดทาแผน
2.1 มีการเสริมทีมงานให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ปฏิบัติการ
และดาเนินการตามแผนการที่ได้กาหนด
2.2 การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
2.2 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้
และระยะเวลาดาเนินโครงการ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
และดาเนินโครงการให้เสร็จตามกาหนดเวลา
ที่กาหนด
2.3 การนาแผนที่จัดทาขึ้นไปปฏิบัติ
2.3 นาปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ในรอบวงที่ 1 มาประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.4 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติอย่าง
2.4 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติ
ละเอียดรอบคอบ
ที่เป็นเลิศอย่างละเอียดรอบคอบ
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติ
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติในวงรอบที่ 2
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและภายหลัง
การดาเนินงานตามแผน อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของ
คณะกรรมการดาเนินงาน ด้วยการประเมิน
แบบ CIPP Model
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection)
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทาเป็น
คลังความรู้ (KM) ของสถานศึกษา
4.2 การสรุปบทเรียน
4.2 การสรุปบทเรียนของครู บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4.3 การนาผลการปฏิบัติงาน การสรุป
4.3 การนาผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน
บทเรียน การค้นพบต่างๆ
การค้นพบต่างๆ ไปวางแผนและดาเนินการ
ไปวางแผนและดาเนินการในวงรอบ
ในวงรอบใหม่ทุกขั้นตอน และจัดทาเป็นคลัง
ใหม่
ความรู้ และเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
จากตารางที่ 15 การสั ง เกตการทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่ งเป็น 2 วงรอบ แต่ล ะวงรอบ
ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ที่ 1 การวางแผน (Planning) ขั้ น ที่ 2 การปฏิ บั ติ ต ามแผน
(Action) ขั้น ที่ 3 การสั งเกตการณ์ (Observation) และขั้ น ที่ 4 การสะท้ อ นกลั บ (Reflection)
จากผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียน

158
ราชประชานุ เคราะห์ 30 วงรอบที่ 1 พบว่ า ขั้ น ที่ 1 การวางแผน (Planning) มี ก ารประชุ ม ครู
บุคลากร เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 วิเคราะห์ส ภาพการปฏิบัติงาน จุดเด่น จุดควรพัฒ นา คณะครู บุ คลากร
ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงาน ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ของแผน ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและ
วิธีการประเมิน ผลความก้าวหน้ าหรือความส าเร็จ ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action) มีการ
ก าหนดที ม งานจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยการจั ด ท าโครงการ ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการและ
ระยะเวลาด าเนิ น โครงการ และรวบรวมข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ ขั้ น ที่ 3
การสังเกตการณ์ (Observation) มีการสังเกตผลการปฏิบัติด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและ
ภายหลังการดาเนินงานตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ด้ ว ยการรวบรวมข้ อมู ล เชิ งปริ ม าณหรือเชิงคุณ ภาพ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามขั้น ตอน
ปฏิบัติการ และขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน สรุปบทเรียน
การค้ น พบจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยที่ ต้ อ งพั ฒ นาหรื อ แก้ ไข และน าผลการปฏิ บั ติ ง าน การสรุ ป บทเรี ย น
การค้นพบต่างๆ ไปวางแผนและดาเนินการในวงรอบใหม่ทุกขั้นตอน ส่วนวงรอบที่ 2 พบว่า ขั้นที่ 1
การวางแผน (Planning) มีการนาผลการสะท้อนกลับในวงรอบที่ 1 มาวางแผนการดาเนินงานอย่าง
เป็ น ระบบ โดยการมีส่ว นร่ว มของคณะครู บุคลากร ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action) มีการ
ด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ ก าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จกรรมให้ เหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ นาปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากวงรอบที่ 1 มาพิจารณาตัดสินใจในการปฏิบัติงานตาม
แผนให้มีประสิทธิภาพอย่างรอบคอบ ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างและภายหลังการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนปฏิบัติการ ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทาคลังความรู้ (KM) ของสถานศึกษา สรุปผลการเรียนไปวางแผนและ
ดาเนินการในวงรอบใหม่ทุกขั้นตอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
ขั้ น ที่ 3.2 ผลการสั ม ภาษณ์ ก ารทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผลการสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง ปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปรากฏดังตารางที่ 16 ดังนี้
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ตารางที่ 16 แสดงผลการสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ประเด็นคาถาม
1. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อ
การบริหารงาน 4 ด้านอย่างไร
บ้าง
2. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนอย่างไร

ผลการสัมภาษณ์
การนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการดาเนินงานของโรงเรียนทาให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป เป็นไปอย่างมีทิศทางที่ดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีระบบการทางานเป็นขั้นตอนมาก
ยิ่งขึ้น มีแบบแผนที่ดีตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
และตรวจสอบประสิทธิผลของการทางานได้ดีขึ้น
หลังจากนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ
พบว่า การขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนทาได้
ดีขึ้นเนื่องจากมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ
ด้านวิชาการดาเนินการอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบสาคัญ
ของรูปแบบส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน นักเรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้สูงขึ้น ดูได้จากผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test:
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนมีทักษะการทางาน ทักษะชีวิตใน
ระดับดีเยี่ยม ที่สาคัญนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการหลายรายการและได้รับรางวัลด้านกรีฑาระดับ
นานาชาติ
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
3. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อ
คุณภาพครูผู้สอนอย่างไร

ผลการสัมภาษณ์
การนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการดาเนินงาน พบว่า ครูทุกคนมี
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การ
ทางานตามคู่มือรูปแบบบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ครูมีการ
ทางานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ครูทุกคนสามารถสร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยการ
ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบด้วยการร่วมวางแผนการร่วมจัด
องค์กร การร่วมในการนา การร่วมควบคุมการทางานตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในโรงเรียนครูทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในวงรอบการปฏิบัติการตามรูปแบบ คือ
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนผล
ครูทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนารูปแบบ
มาใช้ในโรงเรียน ส่งผลให้ครูมีความสุขในการทางาน ครูได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ
4. ท่านมีความคิดเห็นว่าการ
การนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการดาเนินงาน พบว่า การบริหารงาน
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ด้าน มีขั้นตอนการทางานที่เป็นระบบ งานประสบ
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชา ความสาเร็จมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
นุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อคุณภาพ การศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
สถานศึกษาอย่างไร
หรือผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา ครูและบุคลากรมี
คุณภาพทางานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยมครูผู้สอนได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ โรงเรียนได้รับ
การยกย่องชมเชยจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของชุมชนโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ เช่น รางวัล
โรงเรียนพระราชทาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
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จากตารางที่ 16 พบว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ให้ สามารถอ่านออก
เขียนได้สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
ครู ผู้ ส อนมี ค วามสุ ข ในการท างาน ได้ รับ การยกย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ แ ละรางวัล ดี เด่ น ในระดั บ ต่ างๆ
และโรงเรียน ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ขั้ น ที่ 3.3 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ตารางที่ 17 แสดงความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล


องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
4.55 0.61 มากที่สุด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป ตามกฎกระทรวง
2. สถานศึกษามีองค์คณะบุคคลเข้ามาร่วมรับผิดชอบ ร่วม
4.57 0.60 มากที่สุด
กาหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ และร่วมดาเนินงานภายใต้ภารกิจ
งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีขั้นตอนการบริหารความร่วมมือในการบริหารจัด 4.64 0.50 มากที่สุด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
รวม
4.59 0.57 มากที่สุด
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. การวางแผนมีการศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพการ
4.61 0.55 มากที่สุด
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. การปฏิบัติตามแผน มีการกาหนดทีมงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ 4.59 0.64 มากที่สุด
โครงการในการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและ
เป็นระบบ
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลผล

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
3. การสังเกตการณ์ มีการสังเกตผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
4.61 0.58 มากที่สุด
ระบบตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
4. การสะท้อนกลับ มีการสะท้อนผลการดาเนินงานและนาผล
4.58 0.52 มากที่สุด
การสะท้อนผลมาสรุป ทบทวนและวางแผนการดาเนินการใน
วงรอบใหม่และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
รวม
4.60 0.57 มากที่สุด
องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. นักเรียนได้รับรางวัล หรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการและมี
4.75 0.49 มากที่สุด
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศด้านกรีฑา
2. ครูผู้สอนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลใน
4.85 0.48 มากที่สุด
ระดับต่างๆ
3. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรางวัลดีเด่นใน
4.83 0.50 มากที่สุด
ระดับต่างๆ
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
4.69 0.65 มากที่สุด
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รวม
4.78 0.53 มากทีส่ ดุ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.66 0.56 มากที่สุด
รายการประเมิน

จากตารางที่ 17 พบว่ า โดยภาพรวมผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกรายการมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒ น์
ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความมีประโยชน์ (Utility) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน
573 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ ความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้าน
ความมีประโยชน์ (Utility) ของการนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความมีประโยชน์ (Utility)
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ด้านภารกิจความร่วมมือ
1. กาหนดโครงสร้าง หน้าที่ และขอบข่าย 4.83 0.53 มากที่สุด 4.72 0.57 มากที่สุด
ภารกิจงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
ทั่วไป ครอบคลุมและชัดเจน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ระบุ
4.85 0.44 มากที่สุด 4.67 0.73 มากที่สุด
โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป
3. ดาเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 4.82 0.50 มากที่สุด 4.80 0.55 มากที่สุด
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
ทั่วไป โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
รายการประเมิน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความเป็นไปได้
S.D. แปลผล
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ด้านภารกิจความร่วมมือ (ต่อ)
4. การนิเทศ กากับ ติดตาม และรายงาน 4.69 0.67 มากที่สุด
ผลการดาเนินงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
รวม
4.80 0.54 มากที่สุด
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน 4.80 0.55 มากที่สุด
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาและ
กาหนดนโยบายการบริหารตามภารกิจงาน
4 ด้าน ที่ชัดเจน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน 4.64 0.76 มากที่สุด
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมรับผิดชอบการดาเนินภารกิจงาน
4 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน 4.82 0.52 มากที่สุด
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมตัดสินใจในการวางแผน การดาเนินงาน
การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข
ในภารกิจงาน 4 ด้าน
รายการประเมิน

ความมีประโยชน์
S.D. แปลผล

4.64 0.76 มากที่สุด

4.70 0.65 มากที่สุด
4.83 0.53 มากที่สุด

4.85 0.44 มากที่สุด

4.82 0.50 มากที่สุด
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความเป็นไปได้
S.D. แปลผล
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ (ต่อ)
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน 4.69 0.74 มากที่สุด
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวก
ให้การดาเนินภารกิจงาน 4 ด้าน
ประสบความสาเร็จ
รวม
4.74 0.64 มากที่สุด
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1. การกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
4.76 0.60 มากที่สุด
ด้วยการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จอย่าง
ชัดเจน
2. กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความ
4.82 0.52 มากที่สุด
สาเร็จภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
3. กาหนดบุคลากรที่มีความรู้ ความ
4.80 0.56 มากที่สุด
สามารถ ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
4. มีโครงสร้างการบริหารงานและกาหนด 4.69 0.66 มากที่สุด
สายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจน
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
4.85 0.44 มากที่สุด
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. มีการสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญ
4.76 0.63 มากที่สุด
กาลังใจ และการยกย่องชมเชย บุคลากรที่
ทางานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และประสบ
ความสาเร็จ
รายการประเมิน

ความมีประโยชน์
S.D. แปลผล

4.69 0.67 มากที่สุด

4.80 0.54 มากที่สุด
4.82 0.54 มากที่สุด

4.77 0.62 มากที่สุด
4.65 0.74 มากที่สุด
4.69 0.70 มากที่สุด
4.58 0.60 มากที่สุด
4.71 0.65 มากที่สุด
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ (ต่อ)
7. มีการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงาน 4.58 0.60 มากที่สุด 4.56 0.63 มากที่สุด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่
กาหนด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ
8. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
4.80 0.56 มากที่สุด 4.74 0.65 มากที่สุด
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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 สารวจ วิเคราะห์สภาพ
4.80 0.60 มากที่สุด 4.68 0.87 มากที่สุด
การปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย
2. ร่วมกันการวางแผนการดาเนินงาน
4.66 0.72 มากที่สุด 4.75 0.72 มากที่สุด
กาหนดแผนการดาเนินงานที่ประกอบด้วย
จุดประสงค์ ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลความก้าวหน้าหรือ
ความสาเร็จ
3. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง กาหนด
4.55 0.63 มากที่สุด 4.64 0.50 มากที่สุด
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนิน
โครงการ/กิจรรม
4. นาแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติและ
4.85 0.44 มากที่สุด 4.73 0.65 มากที่สุด
รวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
5. สังเกตผลการปฏิบัติงานระหว่างและ
4.61 0.64 มากที่สุด 4.68 0.54 มากที่สุด
ภายหลังการดาเนินงาน
รายการประเมิน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
4.52 0.72 มากที่สุด 4.61 0.64 มากที่สุด
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายเหมาะสม
7. การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การสรุป 4.61 0.55 มากที่สุด 4.60 0.72 มากที่สุด
บทเรียน และจุดเด่น จุดด้อยที่ควรพัฒนา
8. การนาผลการสะท้อนการปฏิบัติงาน
4.53 0.74 มากที่สุด 4.60 0.57 มากที่สุด
การสรุปบทเรียน และจุดเด่น จุดด้อยที่ควร
พัฒนาไปวางแผนการดาเนินงานในวงรอบ
ใหม่
รวม
4.64 0.63 มากที่สุด 4.66 0.65 มากที่สุด
3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์
4.71 0.65 มากที่สุด 4.56 0.71 มากที่สุด
ของสถานศึกษา (มีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีทักษะการดารงชีวิต
ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะกระบวนการคิด
และแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน
สร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์)
2. นักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่น 4.52 0.98 มากที่สุด 4.64 0.78 มากที่สุด
ด้านวิชาการหรือผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา
รายการประเมิน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความเป็นไปได้
S.D. แปลผล
3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
3. ครูผู้สอนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ 4.79 0.54 มากที่สุด
ของสถานศึกษา (มีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะวิชาชีพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ)
4. ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.64 0.50 มากที่สุด
และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ
5. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 4.66 0.66 มากที่สุด
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้
การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
6. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 4.68 0.47 มากที่สุด
ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ
รวม
4.67 0.63 มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.71 0.60 มากที่สุด
รายการประเมิน

ความมีประโยชน์
S.D. แปลผล
4.75 0.69 มากที่สุด

4.71 0.65 มากที่สุด
4.52 0.72 มากที่สุด

4.68 0.67 มากที่สุด
4.64 0.70 มากที่สุด
4.69 0.64 มากที่สุด

จากตารางที่ 18 พบว่ า โดยภาพรวมผลการประเมิ น ด้ านความเป็ น ไปได้ (Feasibility)
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.71 ) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายองค์ ป ระกอบ พบว่ า
องค์ป ระกอบที่ 1 ปั จ จัย การบริห ารสู่ ความส าเร็จ อยู่ในระดั บมากที่สุ ด (   4.76 ) รองลงมา
ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 3 ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(   4.67 ) ส่ ว นภาพรวมของความมี ป ระโยชน์ (Utility) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.69 )
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายองค์ ป ระกอบ พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 1 ปั จ จั ย การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็ จ
อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.72 ) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.66 )
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การพัฒ นารูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ วิจั ย ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development)
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัด การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30
3. เพื่ อ ทดลองใช้ รู ป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
4. เพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
โดยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้ น ที่ 1.2 การศึ ก ษาสภาพและความต้ อ งการในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้า งรูป แบบการบริ หารจัดการศึ กษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บัติ การแบบมี ส่วนร่ วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูป แบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 3.1 การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้นที่ 3.2 การสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้น ที่ 3.3 การประเมิ น ความพึ งพอใจต่อ การใช้ รูป แบบการบริห ารจัด การศึก ษาโดยวิจั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ขั้ น ตอนที่ 4 ประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ กษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นการประเมินโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของสมชาย
ภคภาสน์วิวัฒน์ (2551 : 198 - 200) ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความมีประโยชน์
(Utility)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ยเชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
แนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบหลักที่ 1 ปัจจัยการ
บริหารสู่ความสาเร็จ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ภารกิจความร่วมมือ 2) องค์คณะบุคคลความ
ร่วมมือ 3) กระบวนการบริหารความร่วมมือ องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม มี 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) ขั้ น ที่ 1 ขั้ น วางแผน (Planning)
2) ขั้ น ที่ 2 การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Action) 3) ขั้ น ที่ 3 การสั ง เกตการณ์ (Observation) และ
4) ขั้ น ที่ 4 การสะท้ อ นกลั บ (Reflection) และองค์ ป ระกอบหลั ก ที่ 3 ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการศึกษา มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน 2) คุณภาพครูผู้สอน และ
3) คุณภาพสถานศึกษา
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1.2 ผลการศึ ก ษาสภาพและความต้ อ งการในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
1.2.1 ผลการศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
สภาพการบริ ห ารจัด การศึ กษาโดยวิจั ยเชิงปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.70 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
วัตถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ มี โครงสร้างการบริห ารงานและขอบข่ายภาระงาน 4 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้านวิช าการ ด้านงบประมาณ ด้ านบริห ารงานบุ ค คล ด้ านบริห ารทั่ ว ไป ที่ ชั ด เจนและผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทราบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา และมีคาสั่ง
การปฏิ บั ติ ง านและก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ
ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป ที่ ชั ด เจนและเหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.00
1.2.2 ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ พบว่า ในภาพรวมด้านภารกิจ
ความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.68 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้าน
การบริ ห ารงานบุ ค คล อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.70 ) รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นงบประมาณ
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (   4.69 )
ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ พบว่า ในภาพรวมด้าน
องค์คณะบุ คคลความร่ ว มมือ อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด (   4.70 ) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ ได้แก่ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.77 )
รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.73 )
ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ พบว่า ในภาพรวม
ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ อยู่ในระดั บมากที่สุด (   4.70 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่า ความต้อ งการในการบริ ห ารจัด การศึกษาโดยวิจั ยเชิ งปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริห ารความร่วมมือ ได้แก่ การวางแผน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (   4.75 ) รองลงมาได้แก่ การนา อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.71 )
1.3 ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
แนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มโรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยบริหารสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย 1) ภารกิจความร่วมมือ มีการกาหนด
ภารกิจการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิ ชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริห ารทั่วไป ที่ผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ส อน
บุ ค ลากรทางการศึก ษา ผู้ ป กครองนั ก เรีย น และนั ก เรีย น ควรทราบโครงสร้างการบริห ารงาน
4 ด้าน ที่กาหนดขอบข่ายภาระงานอย่างชั ดเจน กาหนดผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 4 ด้าน และ
กาหนดผู้รับผิดชอบขอบข่ายภาระงานแต่ละด้านให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา และการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
มีแผนปฏิบั ติการประจาปี ที่ระบุ โครงการ/กิจกรรม ในการบริหารงาน 4 ด้าน 2) องค์คณะบุคคล
ความร่วมมือ ประกอบด้วย 2.1) กลุ่มอานวยการ ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา 2.2) กลุ่มดาเนินการ ได้แก่ ครูผู้สอน และนักเรียน 2.3) กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ บุคลากร
สนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) กระบวนการบริหาร
ความร่วมมือ ประกอบด้วย 3.1) การวางแผน (Planning) คือ ขั้นตอนการกาหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา 3.2) การจั ด องค์ก ร (Organizing) คื อ ขั้น ตอนการจัด โครงสร้างภายในสถานศึก ษา
ที่ ก าหนดภาระหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของงานแต่ ล ะงานอย่ างชั ด เจน และก าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบ
3.3) การน า (Leading) คือ ขั้น ตอนการนิเทศ กากับ ติดตามผู้ ใต้บังคับ บัญ ชาเพื่อนาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 3.4) การควบคุม (Controlling) คือ ขั้นตอน
การตรวจสอบ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นเตรียมการ คือ การศึกษาบริบท วิเคราะห์ จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ
บริหารจัดการศึกษา 2) ขัน้ วางแผนคือ การวางแผนการดาเนินงานโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
บริบ ท 3) ขั้น ปฏิ บั ติต ามแผน คื อ การกาหนดที ม งานจัด ท าแผนปฏิ บั ติก าร 4) ขั้น ติ ดตามและ
ประเมิ น ผล คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ขั้ น ตอน 5) ขั้ น สะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ คื อ
การสะท้อนผล องค์ป ระกอบที่ 3 ผลการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
1) คุณภาพนั กเรียน นั กเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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มีทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะกระบวนการ
คิดและแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ และนักเรียนได้รับรางวัล
หรือมี ผ ลงานดีเด่ น ด้านวิช าการหรือผลการแข่งขันทักษะทางวิช าการ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา 2) คุณภาพครูผู้สอน ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดี เด่น
ในระดั บ ต่ า ง ๆ 3) คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา หมายถึ ง สถานศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลดีเด่นในระดับ
ต่าง ๆ
2. ผลการสร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการศึ กษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุ เ คราะห์ 30 โดยการจั ด สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ย วกับการบริห ารและการจัดการศึกษาในภาพรวม พบว่า รูปแบบ
การบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ 1 ปั จ จั ย การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็ จ มี 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่
1) ภารกิจความร่วมมือ ได้แก่ 1.1) ด้านวิชาการ 1.2) ด้านงบประมาณ 1.3) ด้านบริหารงานบุคคล
1.4) ด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป 2) องค์ ค ณะบุ ค คลความร่ว มมื อ ได้ แ ก่ 2.1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
2.2) ครูผู้สอน 2.3) บุ คลากรสนับสนุน 2.4) นักเรียน 2.5) ผู้ปกครองนักเรียน 2.6) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน 3) กระบวนการบริห ารความร่ว มมือ ได้แก่ 3.1) การวางแผน (Planning)
3.2) การจัดองค์กร (Organizing) 3.3) การนา (Leading) 3.4) การควบคุม (Controlling)
องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มี 4 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) ขั้น ที่ 1 ขั้น วางแผน (Planning) 2) ขั้นที่ 2 การปฏิ บั ติ ตามแผน (Action)
3) ขั้ น ที่ 3 การสั ง เกตการณ์ (Observation) และ 4) ขั้ น ที่ 4 การสะท้ อ นกลั บ (Reflection)
องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา มี 3 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน 2) คุณภาพครูผู้สอน และ 3) คุณภาพสถานศึกษา
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3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
โดยภาพรวมผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30
อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกรายการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
ผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
(2551 : หน้า 198 - 200) ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความมีประโยชน์ (Utility)
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 573 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562
ผลการศึกษาความคิดเห็ นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้าน
ความมีประโยชน์ (Utility) ของการนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
โดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (   4.71 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหาร
สู่ความสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.76 ) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.67 ) ส่วนภาพรวมของความมีประโยชน์
(Utility) อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.69 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ
ที่ 1 ปั จ จั ย การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็ จ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.72 ) รองลงมา ได้ แ ก่
องค์ ป ระกอบที่ 2 กระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.66 )
อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. สภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
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จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริห ารจัดการศึก ษาโดยวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลั ก ได้ แก่ องค์ป ระกอบหลั กที่ 1 ปั จจัยการบริห ารสู่ ความส าเร็จ มี 3 องค์ป ระกอบย่อย ได้แ ก่
1) ภารกิ จ ความร่ ว มมื อ 2) องค์ ค ณะบุ ค คลความร่ ว มมื อ 3) กระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ
องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ 2 กระบวนการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม
มี 4 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) ขั้น ที่ 1 ขั้น วางแผน (Planning) 2) ขั้นที่ 2 การปฏิ บั ติ ตามแผน (Action)
3) ขั้น ที่ 3 การสั งเกตการณ์ (Observation) และ 4) ขั้น ที่ 4 การสะท้ อนกลั บ (Reflection) และ
องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) คุณภาพนักเรียน 2) คุณภาพครูผู้สอน และ 3) คุณภาพสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภารกิจ
ทางการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารทั่วไป จาเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 และต้องมีองค์คณะบุคคลความร่วมมือ เข้ามาร่วมรับผิดชอบในการกาหนด
นโยบาย ตัดสิน ใจ น าสู่ ผลการพัฒ นาคุณ ภาพนักเรียน คุณภาพครูผู้ สอนและคุณ ภาพสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริ ห ารโรงเรีย นเพื่ อบรรลุ ผ ลการประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรียนมัธ ยมศึ กษาภาคใต้ฝั่ งอันดามั น
สรุปผลดังนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามันบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยยึ ดหลักการ วัตถุป ระสงค์ ระบบ บริห ารโรงเรียน และใช้ รูปแบบการบริห ารโรงเรียน
ในระดับมาก แต่ยังมีปัญหา อุปสรรค และความต้องการพัฒนารูปแบบในระดับมาก แต่ยังไม่ถึงระดับ
มากที่สุด ทั้งที่โรงเรียนมัธยมศึกษาและชุมชน ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพสูง ข้อเสนอแนะ คือ
โรงเรียนควรมีการยืดหยุ่นในการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้ องและเหมาะสมกับระบบ CIPOO คือ
บริบทของโรงเรียน ปัจจัยนาเข้า กระบวนการบริหาร ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
คานึงถึง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการใช้กลยุทธ์ในการจัด
การศึ ก ษา คื อ ต้ อ งรี บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย นที่ ไม่ ใช่ ย อดนิ ย มเป็ น พิ เศษ ส่ ว นที่ เป็ น
ยอดนิยมอยู่แล้วก็ต้องรักษาไว้ให้เป็นยอดนิยมยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ อร่าม วัฒนะ
(2561 : บทคัด ย่ อ ) พบว่าการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริห ารสถานศึ กษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของ
โรงเรี ย นสั งกั ด องค์ ก ร บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ได้ 7 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
2) คุณภาพครู 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) เครือข่ายความร่วมมือ 5) คุณภาพนักเรียน 6) การบริหาร
จัดการ 7) การพัฒนาบุคลากร
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2. รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบหลัก
ที่ 1 ปั จ จัย การบริ ห ารสู่ ความส าเร็จ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ภารกิจความร่ว มมือ ได้แก่
1.1) ด้ านวิช าการ 1.2) ด้ านงบประมาณ 1.3) ด้านบริห ารงานบุ คคล 1.4) ด้ านการบริห ารทั่ ว ไป
2) องค์ ค ณะบุ ค คลความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่ 2.1) ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา 2.2) ครูผู้ ส อน 2.3) บุ ค ลากร
สนั บ สนุ น 2.4) นั ก เรี ย น 2.5) ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น 2.6) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
3) กระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่ 3.1) การวางแผน (Planning) 3.2) การจั ด องค์ ก ร
(Organizing) 3.3) การน า (Leading) 3.4) การควบคุ ม (Controlling) องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ 2
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นที่ 1
ขั้ น วางแผน (Planning) 2) ขั้ น ที่ 2 การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Action) 3) ขั้ น ที่ 3 การสั งเกตการณ์
(Observation) และ 4) ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) และองค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา มี 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
2) คุณภาพครูผู้สอน และ 3) คุณภาพสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการศึกษาสภาพ ความต้องการ
ในการบริหารจัดการศึกษาและมีการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา ส่งผลให้
มีการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านนักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
อร่าม วัฒนะ (2561 : บทคัดย่อ) พบว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนา ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา
ประกอบด้วย องค์ป ระกอบของรูปแบบการบริห ารสถานศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ และกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จ สอดคล้องกับ วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
(2558 : บทคัดย่อ) พบว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน รูปแบบมี องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ
ด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ านระบบงานและกลไก ด้ านเงื่อ นไขการน ารูป แบบไปใช้ ซึ่ งเป็ น รูป แบบที่
ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ บรรลุ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 83 กิจกรรม คือ องค์ประกอบด้านหลักการ 37 กิจกรรม วัตถุประสงค์
4 กิ จ กรรม ระบบงานกลไก 31 กิ จ กรรม และเงื่ อ นไขการน า รู ป แบบไปใช้ 11 กิ จ กรรม และ
สอดคล้องกับสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการ
บริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล เป็ น การบริห ารเชิ งระบบ และการบริห ารคุ ณ ภาพ
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ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย น าเข้ า คื อ การน าองค์ ก ร การมุ่ งเน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล ธรรมาภิ บ าล และ
วัฒ นธรรมโรงเรี ย น ด้ านกระบวนการ คื อ การวางแผนกลยุท ธ์ การจัด การกระบวนการ การให้
ความสาคัญกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดการความรู้ ส่วนด้านผลผลิต คือ
ทาให้ได้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน
ชุมชนมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ
ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
โดยภาพรวมผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายการ พบว่า ทุ กรายการมี ความพึ งพอใจในระดั บมากที่สุ ด
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากรู ป แบบการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริห ารการศึกษา ส่งผลให้ การบริห ารการศึกษาโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและสามารถ
ขับ เคลื่ อนไปอย่ างเป็ น ระบบ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ สุ ภั ท ร พั น ธ์ พั ฒ นกุล (2554 : บทคัด ย่อ) พบว่า
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนา
อย่ างเป็ น ระบบ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กั บ เงื่อนไขเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ ก่อตั้ งโรงเรียน การมีส มาคมศิษ ย์เก่ า
ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ที่ มี ค วามผู ก พั น และให้ ก ารสนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ พั ฒ นาโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ การแข่ ง ขั น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และสอดคล้ อ งกั บ ธงชาติ วงษ์ ส วรรค์
(2553 : บทคั ด ย่ อ ) พบว่ าผลการทดลองใช้ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนแบบมี ส่ ว นร่ว ม พบว่ า
ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ข องระบบ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของทุ ก ฝ่ าย ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การดู แ ล
ช่วยเหลื อ ส่ งเสริม พั ฒ นา ป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หานั กเรียน ภายใต้การมี ส่ วนร่ว มของบุ คคลที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน
4. การประเมิ น รู ป แบบการบริ หารจั ดการศึ กษาโดยวิจัย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่วนร่ ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่า
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแ บบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 โดยภาพรวมผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (   4.71 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย
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การบริหารสู่ความสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.76 ) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.67 ) ส่วนภาพรวมของความ
มีประโยชน์ (Utility) อยู่ในระดับ มากที่สุด (   4.69 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ป ระกอบที่ 1 ปั จจั ยการบริหารสู่ความสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.72 ) รองลงมา
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัด การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.66 ) สอดคล้ อ งกั บ อร่ า ม วั ฒ นะ (2561 : บทคั ด ย่ อ ) พบว่ า
การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัด องค์กรบริห ารส่ วน
จังหวัด มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
และสอดคล้ อ งกั บ สุ ภั ท ร พั น ธ์พั ฒ นกุ ล (2554 : บทคั ด ย่อ ) พบว่า รูป แบบการบริห ารโรงเรีย น
มัธยมศึกษาที่มีป ระสิ ทธิผล สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประโยชน์มาก
มีความสอดคล้อง และความเป็น ไปได้ ส่วนความเหมาะสม จาเป็นจะต้องพิจารณาจากขนาดของ
โรงเรียน ความเป็นอัตลักษณ์ในการบริหารที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 โรงเรียนควรนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒ นาการทางานในรูปแบบการมีส่วนร่วม
สาหรับการบริหารจัดการศึกษาในทุกด้าน
1.3 การพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจัย เชิงปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ ว นร่ว ม
โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ควรน าไปปรั บ ใช้ ในระดั บ บทบาท หน้ า ที่
การมีส่วนร่วมในเชิงการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของภารกิจโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษา ความพร้อม
ของสถานศึกษาและพื้นที่ตั้งของสถานศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมหรือเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา

179

บรรณานุกรม
กนกวรรณ อินทร์น้อย. กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี, 2553.
กนกอร สมปราชญ์. การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารและพัฒนาการศึกษาสู่การวิจัยและ
พัฒนา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. (เอกสารอัดสาเนา), 2554.
กมล สุ ด ประเสริ ฐ . (2550). การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน. กรุงเทพฯ :
สานักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ.
กรกมล สมผุด. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิผล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร. (2553). แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.
______ . คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546.
______ . พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2548.
______. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
กาญจนา วัธนสุนทร. (2555). รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ็ดดูมีเดียพับลิชชิ่ง
เกษม วัฒนชัย. ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2546.
เกสิณี ชิวปรีชา. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสาหรับโรงเรียนดีประจาตาบล.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
คัมภีร์ สุดแท้. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.

180

บรรณานุกรม (ต่อ)
คัมภีร์ สุดแท้. (2553). การพั ฒ นารูป แบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
จักร ติงศภัทย์ และคณะ (บรรณาธิการ). (2552). Governing by Network การบริหารงานภาครัฐ
แบบเครือข่าย: มิติใหม่ของภาครัฐ. กรุงเทพ ฯ : แอคทีฟ พริ้นท์.
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
บุ๊คพ้อยท์, 2545.
จุฑาทิพย์ พิทักษ์.(2555). การวิจัยเชิงปฏิบบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนเรื่องเพศวิถีของวัยรุ่น.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลี ย ว บุ รี ภั ก ดี และคณะ. (2550).การวิ จั ย ชุ ม ชน. กรุ ง เทพฯ: ส านั ก มาตรฐานการศึ ก ษา
ทบวงมหาวิทยาลัย.
ชัชวาล ทัตศิวัช. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researchนโยบายสาธารณะที่ดี. 4 (10) : 1-5 ; พฤษภาคม, 2552.
ชนกนารถ ชื่นเชย. (2550). รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
วิทยานิ พ นธ์การศึกษาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึกษาผู้ ใหญ่ มหาวิท ยาลั ยศรีนครินทร
วิโรฒ.
ชญานี ภัทรวารินทร์. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน.
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์. การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอานาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทาวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ. กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ. กรุงเทพฯ : ธรรมกมล
การพิมพ์, 2546.
ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล. (2552) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เน้น
การกระจายอานาจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม, 2552
เตือนใจ รักษาพงศ์. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.
ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.

181

บรรณานุกรม (ต่อ)
ดนัย บัวสถาพร.(2550).การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี.
ทิฆัมพร สมพงษ์. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2559.
ทิศนา แขมมณี.(2555).ศาสตร์การสอน (พิมพ์ครั้งที่15). กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
______. (2556). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
______.รายงานการวิจัยระดับโรงเรียนในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ทั้งโรงเรียน. ภูเก็ต: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต, 2547.
ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ. วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ,
2547.
เทอดศักดิ์ โพธิ์ทอง. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15 (ฉบับพิเศษ), 2556: 69-77.
ธงชัย สันติวงษ์. การจัดการองค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ: บพิธ, 2543.
ธงชาติ วงษ์สวรรค์. (2553). การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธร สุนทรายุทธ. การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2550.
______.การบริ ห ารจั ด การเชิ งปฏิ รู ป ทฤษฎี วิ จั ย และปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษา.กรุงเทพฯ: เนติ กุ ล
การพิมพ์, 2551.
ธัญเทพ นราประสิทธิ์. สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์สานักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.
ธีระ รุญเจริญ. การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรปู การศึกษา. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2546.
______.ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา.
กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550.

182

บรรณานุกรม (ต่อ)
นคร แสงนิล. การเทียบเคียงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสาหรับโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
นพพงษ์ บุญจิตราดุล. โน้ตย่อบริหาร. เชียงใหม่ : Orange Group Taetics Design, 2548.
นพวรรณ เชาว์ดารงสกุล. การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏ.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
มนุษยศาสตร์ 2 : 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2544) : 61-62.
นพวรรณ ศรีเกตุ.(2557). การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของนิสิตปฏิบัติ การสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู(ปริญ ญานิพนธ์ปริญ ญาดุษฏี
บัณฑิต).มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิตยา เงินประเสริฐศรี.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารสังคมศาสตร์
นิตยา เทพอรุณรัตน์. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
นิพนธ์ กินาวงศ์. หลักการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : ภาควิชาการบริหารและวิชาการ, 2544.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องงต้น. พิมพ์ครั้งที่9. กรุงเทพฯ : บริษัท สุวีริยาสาส์น จากัด.
บูรชาติ ศิริเป็ง. (2557). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1. ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุญเพิ่ม สอนภัคดี และคณะ (2559). รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประวิต เอราวรรณ์. การวิจัยและการพัฒนาองค์การในโรงเรียน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
______. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 24(3) 2548: 43-54.

183

บรรณานุกรม (ต่อ)
ประเสริฐ ต้นสีนนท์. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
ปรีชา สามัคคี.(2552). การพัฒนารูปแบบการประเมินแผนงานและโครงการในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อกรุงเทพ, 2553.
ปัญญา ทองนิล. (2553) รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรก
สาหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของผู้เรียน . มหาวิทยาลัย
ศิลปากร/กรุงเทพฯ.
พรจันทร์ พรศักดิ์กุล. (2550). รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณ
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรทิพภา แก่นเรือง. ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด
เมืองจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
2553.
พันธุ์ทิพย์ รามสูต. การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2540.
พิ ชิ ต ฤทธิ์จ รู ญ . (2556). หลั ก การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา. พิ มพ์ ค รั้งที่ 8.กรุงเทพฯ :
เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีส.
พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ.วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม, 2554.
พูลย์ชัย ยาวิราช.(2550). การพัฒนารูปแบบการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ สาหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูลสุข หิงคานนท์. การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เพชริน สงค์ประเสริฐ. การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยยึดหลักการทางานเป็นทีมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 11.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

184

บรรณานุกรม (ต่อ)
ไพโรจน์ ชลารักษ์. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.วารสารราชภัฎตะวันตก 1 : 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม) 2548: 20-21.
ภารดี อนันต์นาวี. หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: มนตรี, 2557.
มาลี สืบ กระแส. การพัฒ นารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม, 2552.
ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครสวรรค์: ริมปิง
การพิมพ์, 2554.
______ .วิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
รั ต นะ บั ว สนธ์ . (2552). วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา. กรุ ง เทพมหานคร : จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
______ . (2556). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา.(พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก : บั๊วกราฟฟิค.
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. ปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์. การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562. เชียงใหม่ :
งานบริหารทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30, 2562.
______. สารสนเทศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปี 2561. เชียงใหม่: งานบริหารทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30, 2561.
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. (2550). พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 6.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด.
วรุณยุพา วิโนทพรรษ. ศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.

185

บรรณานุกรม (ต่อ)
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. TQM คู่มือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส์อินเตอร์
เนชั่นแนล, 2542.
วิภาดา ทองรอด. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์ สาหรับเด็กปฐมวัย.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
วิภาดา ศรีจอมขวัญ. รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษาไทย. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2554.
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอานาจในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
วีระพล บดีรัฐ. PDCA วงจรสู่ความสาเร็จ. กรุงเทพฯ : บริษัท อินโนกราฟฟิกส์, 2543.
วณิชชา ภัทรประสิทธิ์. (2552) การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. การวิจัยพัฒนารูปแบบ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปีที่ 2. ฉบับที่ 4 :
2553
วีระศักดิ์ เครือเทพ. (2550). เครือข่าย: นวัตกรรมการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .
กรุงเทพฯ: ซีโนดีไซด์.
วั น ทนา สมภั ก ดี . (2552). การมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
วรรณี แกมเกตุ . (2555). วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ . พิ ม พ์ ค รั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัช รศั ก ดิ์ สงค์ ป าน. (2558). การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ บรรลุ ผ ลการประกั น
คุณ ภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ศักดา สถาพรวจนา. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ศักดิ์จิต มาศจิตต์. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 11. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.

186

บรรณานุกรม (ต่อ)
ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี . (2550). ทฤษฏี ก ารประเมิ น .พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 6. กรุ งเทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมคิด พรมจุ้ย และคณะ. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์. การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยและพัฒนางาน
วิชาการ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.(2551). การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.
สมบูรณ์ นนท์สกุล. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์, 16(2), 2548: 105-148.
สมาน อัศวภูมิ. การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก.วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี. 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2550): 83-84.
สรวง วรอินทร์. รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,2557.
สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง. การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2556.
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา. วารสารข้าราชการครู. 1 (2), 2544: 11-12.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหาร
รูปแบบนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด,
2556.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553). ม.ป.ท.: ม.ป.พ, 2549.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จากัด, 2560.
______. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วี ที ซี คอมมิวนิเคชั่น, 2557.

187

บรรณานุกรม (ต่อ)
______. รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2557.
สานักนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ เล่ม 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. กรุงเทพ, 2555.
สาราญ กาจัดภัยและคณะ.(2553) . การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด:กรณีศึกษา โรงเรียนบ้าน
ท่าวัดคุรุราษฏร์บารุงวิทย์. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุธาสินี โพธิจันทร์. PDCA หัวใจสาคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ออนไลน์) . 2562 (อ้างเมื่อ
4 มกราคม 2562).
สุพักตร์ พิบูลย์. การวิจัยและพัฒนาสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา. นนทบุรี : จตุพรดีไซด์,
2549.
สุภัทร พันธ์พัฒนกุล. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554.
สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ . พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
สุภิญ คุณสุวรรณ์. (2558). การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สุวรรณ พิณตานนท์. (2555). การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
สุวิมล โพธิ์กลิ่น . การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
สุวิมล ติรกานัน ท์ . ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 12.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
(2557).

188

บรรณานุกรม (ต่อ)
อรพินท์ สพโชคชัย. หลักสาคัญในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),
2551.
อรุณศรี เงินเสือ . รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา.วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
อัมพร พงษ์กังสนานนท์. (2550). การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต.วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
อุดม ชูลีวรรณ. รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากล. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
อุทัย ดุลยเกษม. คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา . ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
______. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา. พระนครศรีอยุธยา:
เทียวัฒนา, 2545.
อุทัย บุญประเสริฐ. การสังเคราะห์รายงานการวิจัยการกระจายอานาจทางการศึกษาใน
8 ประเทศ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2549.
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และยุทธชัย เฉลิมชัย. (2550). ภาคีบ้านเรือน: การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ครอบครัว สานักเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่าย. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
เอกชัย กี่สุขพันธ์. การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2538.
เอมอร วิริยะขันติกุล. สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2553.
เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล.(2558). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงดา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

189

บรรณานุกรม (ต่อ)
AR Dictionary, Available from: http:// ardictionary.com/Model/5908, 2008.
[Retrieved 24 November 2016].
Atwater. S. G. A Description of The Relationship Between Process
Management and The Quality Schools Model in Three Rural Alaska
School Districts. Doctoral Dissertation. University of Alaska
Fairbanks, 2008.
Bartol,K. M. and Martin, D. C. Management. New York:McGraw-Hill,Inc, 1991.
Bateman,T. S. and Snell, S. A . Management :Building Competitive Advantage.
4th ed. Irwin: McGraw–Hill, 1999.
Bolam, R. Educational administration leadership and management: towards
a research agenda, in T. Bush, L., Bell, R. Bolam, R. Glatter and P. Ribbins
(eds), Educational Management : Refining Theory, Policy and Practice,
London: Paul Chapman Publishing, 1999.
Borg, W. R., and Gall, M. D. Educational research: An introduction. 5th ed.
New York : Longman, 1989.
Bukosky, A. E. Comprehensive high school restructuring: Utilizing school-based
management and curricular reforms to increase student achievement
comprehensive restructuring California. Abstracts International.
99, 10 (1999): 753-A.
Caldwell, B. J. and J.M. Spinks. The Self - Managing School : Administrative
Science. Quarterly London : Tayor and Francis (Mimeographed), 1990.
Campbell, E. G. A Values Perspective on School - Based Management. In School
Based Management and School Effectiveness. London : Rutledge, 1993.
Carpenter Group LLC. (2009). The Deming Cycle or PDSA and PDCA. (online) 2017
(cited 11 December 2017). Available from:
http://www.quality-improvement-matters.com/deming-cycle.html.
Chester, N. M. Introduction to School Administration: Selected Readings.
New York: Mcmillan, 1966.

190

บรรณานุกรม (ต่อ)
Cohen, J. and Uphoff, N. Participation's place in rural development: Seeking
Clarity through specificity. World Development, 8 (1980): 213-235.
Cresswell, J. W. Educational Research Planning, Conduction, and Evaluating
Qualitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, New Jersey:
Merrill Prentice Hill, 2002.
Cumming, T. G., & Worley, C. G. (2013). Organization Development and Change
(10th ed). USA : Cengage Learning.
Daft, R. L. Management. 6th ed. Fort Worth: Dryden, 2002.
Dondero, G. M. School-based Management, Teacher’ Decisional Participation
Level, School Effectiveness, and Job Satisfaction. Dissertation Abstracts
International. 54, 054 (1993): 1607.
DuBrin, A. J. Essentials of Management. 5thed. New York: South-Western College
Publishing, 2000.
E. Mark Hanson. (2003). Education Administration and Organizational Behavior
(5th ed.). Boston: Education.
Gibson,J. L. and others. Organization: Behavior, Structure, Process. 9thed.
Boston: Irwin McGraw-Hill., 1997.
Gold, R. K. The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill Book, 2000.
Good, C. V. Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill, 1973.
Groossi, D. L. The Role of Super in Engaging the Public in Defining the Goal of
Education. Dissertation Abstracts International. 61, 11 (2001), 4241-A.
Gulick, L. and Urwick, L. (editors). Papers on the Science of Administration .
New Jersey : Clifton, 1973.
Harris, P. R. High Performance Leadership : Strategies for Maximum Career
Productivity. Illinois : Scoot, Foresman, 1990.
Hedley, B. Caldwell, B. J. and Millikan, R. H. Creating an Excellent School.
Toronto : Chapman and Hall, 1989.
Hodgetts, R. M. Management: Theory, Process and Practice. 5th ed. San Diego
Harcourt Brace Jovanovice Publishers, 1990.

191

บรรณานุกรม (ต่อ)
Holt, D. H. Management : Principles and Practices. 2nd ed. Englewood Cliffs
New Jersey : Prentice Hall, 1990.
Hoy, W. K. and Miskel, C. G. Educational administration theory, research and
Practice. 6th ed. New York : McGraw-Hill, 2001.
Husby, V.R. Teachers’ Perspectives on a Self-directed Staff Development
Program Based upon Principles of Action Research. Dissertation
Abstracts International. 63, 8 (2003): 127-154.
Kaplan, A. The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science.
San Francisco : Chandler Publishing, 1964.
Kast, F. E., and Rosenzweig, J. E. Organization and Management : A Systems and
Contingency Approach. 4thed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1988.
Keeve, J. P. Educational Research Methodology and Measurement :
An International Handbook. Oxford : Pergamum, 1988.
Kreitner, R. Management. 7thed. Houghton: Miffin Company, 1998.
Lewin, K. Field theory social science. New York: Harper & Row, 1974.
Likert, R. New Patterns of Management. New York : Megraw-Hill Book Company Inc.
1996.
Murphy, M. J. Significant school change: A comparative study of a Chicago
Elementary School’s Local School Council and the Principal (Illinois).
Dissertation Abstracts International. 63, 06 (2002): 2070-A.
Mycoted. PDCA. (online) 2019 (cited 19 January 2019). Available
from: https://www.mycoted.com/PDCA.
Owens, M. A. Trading Favors: Student Participation in Educational Leadership.
Dissertation Abstracts International. 68, 05 (2007): 589-A.
Robbins, S. P. and Stuart-Kotze, R. Management. Ontario: Prentice-Hall Canada Inc.,
Perspectives . 2nd ed. New York: Prentice Hall, 1994.
Robbins,S. and Mukerji, D. Managing Organization : New Challenges and 1990.
Safer, P. Plan Do Study Act. (online) 2017 (cited 14 December 2017). Available
from: http://www.saferpak.com/pdsa.htm

192

บรรณานุกรม (ต่อ)
Sallis, E. Total Quality Management in Education. 3rd ed. London : Kogan Page,
2002.
Spare, P. “Realising the potential of educational management in India,” Educational
Management and Administration. 30,1 (January 2002): 101-8.
Stoner, A. F., & Wankel, C. Management. 3rd ed. New Delhi: Prentice – Hill, 1986.
Stoner,J. A. and Freeman, R. E. Management. 5thed. London: Prentice-Hall
International (UK), 1992.
Stufflebeam, D. L. and Shinkfield, A. J. Evaluation Theory, Models, and
Applications. San Francisco, CA. : Jossey-Bass, 2007.
ThinkExist. (2 0 0 8 ). The Leadership Challenge: How to Get Extraordinary Things
Done in Organizations. San Francisco: Jossey Bass.
Webster International Dictionary. Danbury Connecticut: Grolier Incorporated, 1993.
Wheatly. (1999). Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic
World. (2nd ed.). San Francisco: Berret – Koehler Publishers.
Willer, D. Scientific Sociology: Theory and Method. Englewood Cliff, N. J. :
Prentice-Hill, 1986.
Zain, M. and Rozhan, I. M. The Impact of Information and Communication
Technology (ICT) on The Management Practices of Malaysian Smart
School. 2017 (cited 19 December 2017). Available from:
http://uxisweb1.brunel.ac.Uk/iseingsites/EMCIS/EMCIS2004/subsite/papers/
UMCIS-139.

193

ภาคผนวก

194

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ตาแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
4. ดร. ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
5. ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
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ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหาร ที่ปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่มีหน้าที่กากับดูแลด้านการจั ดการศึกษาสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1) ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2) ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มที่ 2 ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นผู้อานวยการ
สถานศึ กษาที่ มี วิท ยฐานะเชี่ ย วชาญ และมีป ระสบการณ์ ในการบริห ารโรงเรีย น ไม่ ต่ากว่า 4 ปี
จานวน 7 คน ประกอบไปด้วย
1) ดร. ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2) ดร. อนงค์ พืชสิงห์ ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
3) ดร. อภิชา ถีระพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
4) นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
5) นายศักดา เรืองเดช ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
6) นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
7) นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบยกร่างรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
กลุ่มที่ 1 นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีผลงานการเขียนตาราหรือมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ านการสอนรายวิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด
การศึกษา จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ตาแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหาร ที่ปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่มีหน้าที่กากับดูแลด้านการจัดการศึกษาสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1) ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2) ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มที่ 3 ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นผู้อานวยการ
สถานศึ กษาที่ มี วิท ยฐานะเชี่ ย วชาญ และมีป ระสบการณ์ ในการบริห ารโรงเรีย น ไม่ ต่ากว่า 4 ปี
จานวน 5 คน ประกอบไปด้วย
1) ดร. อนงค์ พืชสิงห์ ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2) ดร. อภิชา ถีระพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
3) นายศักดา เรืองเดช ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
4) นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
5) นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามฉบับที่ 1
แบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการในการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 30 ด้ า นภารกิ จ ความร่ ว มมื อ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ความต้องการในการบริห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. ขอความกรุณ าท่า นช่วยตอบแบบสอบถามตามความจริง แบบสอบถามทุกฉบับผู้ วิจัย
จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบใดต่อท่านและหน่วยงานของท่าน
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่า่ กว่า 20 ปี
 21 – 40 ปี
 มากกว่า 40 ปี
3. ระดับการศึกษา
 ต่า่ กว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
4. ต่าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
 ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
 นักเรียน
 บุคลากรทางการศึกษา
 ผู้ปกครองนักเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ
คาชี้แจง
โปรดท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยที่
5 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ข้อที่

รายการ

ด้านภารกิจความร่วมมือ
1. ด้านวิชาการ
1 การจัดท่าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคี 4 ฝ่าย
4 การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
5 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน
6 การจัดท่าและการน่าคู่มือการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียนไปใช้
7 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการ PLC
8 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการปรับปรุงคุณภาพ
ของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9 การด่าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการวิจัยในชั้นเรียน
และการวิจัยการบริหารโรงเรียน

ความต้องการ
5 4 3 2 1
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ข้อที่

รายการ

ด้านภารกิจความร่วมมือ
1. ด้านวิชาการ (ต่อ)
10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่น
12 มีการจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งการแนะแนว
การศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
2. ด้านงบประมาณ
1 มีการจัดท่าแผนงบประมาณและค่าขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2 มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสม โดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียน
3 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5 การรายงานผลการด่าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ่าปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด
6 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายในโรงเรียน
7 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ได้มาอย่างคุ้มค่า
8 การด่าเนินการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
และการน่าเงินส่งคลังตามระเบียบ
9 การด่าเนินการจัดท่าบัญชีการเงินได้อย่างถูกต้องตามระบบบัญชี
10 การรายงานทางการเงินและงบการเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
ก่าหนดเวลา
11 การบริหารพัสดุได้อย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนจัดหาพัสดุ การก่าหนด
รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดท่าและการจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บ่ารุงรักษา
และจ่าหน่ายพัสดุ
12 การบริหารจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนได้คุ้มค่าและโปร่งใสตรวจสอบได้

ความต้องการ
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ข้อที่

รายการ

ด้านภารกิจความร่วมมือ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
1 การวางแผนอัตราก่าลังและจัดท่าแผนอัตราก่าลังของสถานศึกษา
2 การจัดสรรอัตราก่าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอน
ตรงตามวิชาเอกและปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติของต่าแหน่ง
3 การจัดท่าทะเบียนประวัติข้าราชการครูอย่างถูกต้องเป็นระบบ
4 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่าแหน่งครูผู้ช่วย
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
6 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม
7 การวางแผนและด่าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยการศึกษาต่อและการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
9 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
10 การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและคุณงามความดี
11 ด่าเนินการเรื่องวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
12 ด่าเนินการขอและจัดท่าทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากร
4. ด้านการบริหารทั่วไป
1 การด่าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย
2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
3 จัดท่าแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจ่าปีที่เป็นกรอบในการบริหารงาน
4 การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการ
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ข้อที่

ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา

ความต้องการ
5 4 3 2 1

ด้านภารกิจความร่วมมือ
4. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ)
5 การก่าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานนั้น
6 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยส่าหรับการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7 การบ่ารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่
มัน่ คง ปลอดภัย เหมาะสมและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เสมอ
8 การวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา
9 การด่าเนินงานระบบดูแลนักเรียนประจ่าอย่างเป็นระบบ
10 การส่ารวจส่ามะโนผู้เรียนและการวางแผนรับนักเรียน
11 การจัดระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
12 การจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส่านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินก่าหนด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202
แบบสอบถามฉบับที่ 2
แบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับความต้องการในการบริห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. ขอความกรุณ าท่ านช่ว ยตอบแบบสอบถามตามความจริง แบบสอบถามทุกฉบั บ ผู้ วิจัย
จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบใดต่อท่านและหน่วยงานของท่าน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ
คาชี้แจง
โปรดท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยที่
5 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ข้อที่

รายการ

องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น่า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารสถานศึกษา
2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการ
ท่างานร่วมกับเครือข่าย โดยมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานงานในทุกมิติ
4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและอ่านวยความสะดวกให้การปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารทั่วไป ให้ประสบความส่าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน
1 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการก่าหนดนโยบาย และน่าไปก่าหนดในแผน
ปฏิบัติการประจ่าปี
2 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผน การด่าเนินงาน
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โครงการ/กิจกรรม
3 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการท่างานเป็นทีม และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
3. บุคลากรสนับสนุน
1 บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด่าเนินงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมาย
2 บุคลากรสนับสนุนมีความรับผิดชอบต่องานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 บุคลากรสนับสนุนมีความร่วมมือร่วมใจในการท่างานอย่างเข้มแข็ง
4 บุคลากรสนับสนุนช่วยส่งเสริมการด่าเนินงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ให้ประสบความส่าเร็จ

ความต้องการ
5 4 3 2 1
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รายการ

ความต้องการ
5 4 3 2 1

องค์คณะบุคคลความร่วมมือ (ต่อ)
4. นักเรียน
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการก่าหนดนโยบายในรูปแบบของสภานักเรียน
2 นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการด่าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน
3 นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการก่ า หนดรายการอาหารประจ่ า วั น ก่ า หนด
กฎระเบียบของโรงเรียน
4 นักเรียนมีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมของชุมชนและร่วมพัฒนาชุมชน
5. ผู้ปกครองนักเรียน
1 ผู้ปกครองนักเรียนส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน
3 ผู้ปกครองนักเรียนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบริหารงานของโรงเรียน
4 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานมี ส่ ว นร่วมในการจัดท่ าหลั กสู ต ร
สถานศึกษาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปีของโรงเรียน
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถานศึกษา
4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

205
แบบสอบถามฉบับที่ 3
แบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ด้ า นกระบวนการบริ ห าร
ความร่วมมือ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับความต้องการในการบริห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. ขอความกรุณ าท่ านช่ว ยตอบแบบสอบถามตามความจริง แบบสอบถามทุกฉบั บ ผู้ วิจัย
จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบใดต่อท่านและหน่วยงานของท่าน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ
คาชี้แจง
โปรดท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยที่
5 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ข้อที่

รายการ

กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1. การวางแผน
1 การก่าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการก่าหนดตัวชี้วัดความส่าเร็จ
อย่างชัดเจน
2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
3 การก่าหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติการประจ่าปี
4 การก่าหนดกลยุทธ์หรือการก่าหนดแนวทางปฏิบัติสู่ความส่าเร็จ
5 การก่าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด่าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพ
2. การจัดองค์กร
1 การจัดโครงสร้างของงานภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
2 การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ ความสามารถ
และความถนัดของแต่ละบุคคล
3 ก่าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน
4 มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนไม่ซ้่าซ้อน
5 มีการก่าหนดสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน
หรือทับซ้อนกัน
3. การนา
1 การนิเทศ ก่ากับ ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน่าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
2 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท่างานสูงขึ้นเพื่อให้งานบรรลุ
ความส่าเร็จ
3 การเสริมสร้างขวัญและก่าลังใจในการท่างานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
4 การให้ค่าแนะน่า การให้ค่าปรึกษาแก่บุคลากรให้สามารถท่างานได้ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5 การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท่างานอย่าง
เต็มที่เพื่อความส่าเร็จตามเป้าหมาย

ความต้องการ
5 4 3 2 1
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รายการ

ความต้องการ
5 4 3 2 1

กระบวนการบริหารความร่วมมือ (ต่อ)
4. การควบคุม
1 การตรวจสอบ ก่ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก่าหนดไว้
2 การก่าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือระเบียบกฎเกณฑ์เป็นการสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษา
3 การเปรียบเทียบผลการด่าเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4 การรายงานผลการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบ
5 การปรับปรุงแก้ไข ทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

208
แบบสังเกตฉบับที่ 1
แบบสังเกตสภาพการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้สังเกต .................................................................................................................................................
วันที่สังเกต..................................เดือน.......................................................................พ.ศ. ...................
คาชี้แจง แบบสังเกตฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ข้อที่
กิจกรรม
1 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษา ก่าหนดจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
2 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ่าปี
3 มีการก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษา
ที่ชัดเจน ทุกคนทราบเป้าหมายในการพัฒนา
4 มีการก่าหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปีที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
5 มีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายภาระงาน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ที่ชัดเจน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
6 มีค่าสั่งการปฏิบัติงานและก่าหนดผู้รับผิดชอบงาน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
7 มีการด่าเนินงานตามขอบข่ายภาระงาน 4 ด้าน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8 มีการด่าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เน้นการมีส่วนร่วม
9 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการศึกษาและร่วมพัฒนาสถานศึกษา
10 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษา

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ
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ข้อที่
กิจกรรม
11 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
12 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
13 มีการท่างานเป็นทีม ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
14 มีรูปแบบการท่างานที่ชัดเจนตั้งแต่การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ
และการปรับปรุงการท่างาน
15 มีการสื่อสารการท่างานที่ชัดเจนในระดับสถานศึกษา
16 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจ
17 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา
18 มีการนิเทศ ก่ากับ ติดตามการท่างานที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง
19 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
20 มีการน่าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ
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แบบสังเกตฉบับที่ 2
แบบสังเกตการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ผู้สังเกต .................................................................................................................................................
วันที่สังเกต..................................เดือน.......................................................................พ.ศ. ...................
คาชี้แจง แบบสังเกตฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
กิจกรรม
การดาเนินการในวงรอบที่ 1
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)
1.1 การศึกษา ส่ารวจ วิเคราะห์สภาพ
การปฏิบัติงาน
1.2 การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน
1.3 การวางแผนการด่าเนินงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
1.4 ร่วมกันก่าหนดแผนการด่าเนินงาน
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)
2.1 การก่าหนดทีมงานจัดท่าแผนปฏิบัติการ
2.2 การก่าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
และระยะเวลาด่าเนินโครงการ
2.3 การน่าแผนที่จัดท่าขึ้นไปปฏิบัติ
2.4 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
อย่างละเอียดรอบคอบ
ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติ
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection)
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
4.2 การสรุปบทเรียน
4.3 การน่าผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน
การค้นพบต่างๆ ไปวางแผน
และด่าเนินการในวงรอบใหม่

ผลการปฏิบัติ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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กิจกรรม
การดาเนินการในวงรอบที่ 2
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning)
1.1 การศึกษา ส่ารวจ วิเคราะห์สภาพ
การปฏิบัติงาน
1.2 การรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผน
1.3 การวางแผนการด่าเนินงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
1.4 ร่วมกันก่าหนดแผนการด่าเนินงาน
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action)
2.1 การก่าหนดทีมงานจัดท่าแผนปฏิบัติการ
2.2 การก่าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
และระยะเวลาด่าเนินโครงการ
2.3 การน่าแผนที่จัดท่าขึ้นไปปฏิบัติ
2.4 การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
อย่างละเอียดรอบคอบ
ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)
3.1 การสังเกตผลการปฏิบัติ
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection)
4.1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
4.2 การสรุปบทเรียน
4.3 การน่าผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน
การค้นพบต่างๆ ไปวางแผน
และด่าเนินการในวงรอบใหม่

ผลการปฏิบัติ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
คาชี้แจง
แบบสั ม ภาษณ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อไป
ตอนที่ 1 บันทึกวัน/เวลา/สถานที่ ในการให้สัมภาษณ์
สัมภาษณ์เมื่อวันที่................................ เดือน ............................................. พ.ศ. .. ..............................
เริ่มสัมภาษณ์เวลา ...................... น. เลิกสัมภาษณ์เวลา .................... ใช้เวลาทั้งสิ้น ................... นาที
สถานที่สัมภาษณ์ ...................................................................................... ............................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ....................................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา ..................................................................................................................................
ต่าแหน่งปัจจุบัน ............................................................................................................. .......................
ประสบการณ์ในต่าแหน่ง ................ ปี
ตอนที่ 3 ประเด็ น การสัมภาษณ์ แ นวทางการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
1. การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ด้านปัจจัยบริหารสู่ความส่าเร็จ
1.1 ภารกิ จ ความร่ ว มมื อ ในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านการบริหารทั่วไป ควรมีแนวทางการด่าเนินงานอย่างไร
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
1.2 องค์ ค ณะบุ ค คลในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........

213
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ควรมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ด้ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ควรมี กี่ ขั้ น ตอน
อะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. การบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ด้านผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
1) คุณภาพนักเรียน
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........
2) คุณภาพครูผู้สอน
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) คุณภาพสถานศึกษา
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
นอกจากผลการพัฒนาที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ทั้ง 3 ประการดังกล่าว ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................
4. ข้ อ เสนอแนะ/ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แนวทางในการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมีองค์ประกอบและแนวทางเพิ่มเติมอย่างไร
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2
แบบสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการทดลองใช้รูปแบบการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้ประสบความส่าเร็จ ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่ท่าให้การบริหารจัด
การศึกษาสู่ความส่าเร็จ ประกอบด้วย
1.1 ภารกิจ ความร่วมมื อ หมายถึ ง ภารกิ จทางการบริห ารการศึกษา ตามกรอบ
กฎกระทรวง ก่ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอ่ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
ทั่วไป
1.2 องค์ค ณะบุค คลความร่ วมมือ หมายถึง องค์คณะบุคคลเข้ามาร่วมรับผิ ดชอบ
ร่วมก่าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ ร่วมด่าเนินการ ภายใต้ภารกิจงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริห ารทั่วไป เพื่อให้ การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2562
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ หมายถึง ขั้นตอนการบริหารความร่วมมือใน
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ประกอบด้ ว ย การวางแผน
การจัดองค์กร การน่า การควบคุม
องค์ ป ระกอบที่ 2 กระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้วยการน่า
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มมาใช้ ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกตการณ์ การสะท้อนกลับ
องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิด
จากบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม
โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ประกอบด้ วย คุณภาพนั กเรียน คุ ณภาพครูผู้ สอน คุณภาพ
สถานศึกษา
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ตอนที่ 1 บันทึกวัน/เวลา/สถานที่ ในการให้สัมภาษณ์
สัมภาษณ์เมื่อวันที่................................ เดือน ............................................. พ.ศ. ................................
เริ่มสัมภาษณ์เวลา ...................... น. เลิกสัมภาษณ์เวลา .................... ใช้เวลาทั้งสิ้น ................... นาที
สถานที่สัมภาษณ์ ..................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ....................................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา ..................................................................................................................................
ต่าแหน่งปัจจุบัน ....................................................................................................................................
ประสบการณ์ในต่าแหน่ง ................ ปี
ตอนที่ 3 รายละเอียดการสัมภาษณ์
1. ท่านมีความคิดเห็ นว่าการทดลองใช้รูป แบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อการบริหารงาน 4 ด้านอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. ........................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ท่านมีความคิดเห็นว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนอย่างไร
............................................................................................................................................. ........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. ท่านมีความคิดเห็นว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อคุณภาพครูผู้สอนอย่างไร
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ......
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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4. ท่านมีความคิดเห็นว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาอย่างไร
............................................................................................................................. ........................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ........
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
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แบบสอบถามฉบับที่ 4
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. ขอความกรุณ าท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความจริง แบบสอบถามทุกฉบับผู้ วิจัย
จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบใดต่อท่านและหน่วยงานของท่าน
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความความพึงพอใจที่มีต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
คาชี้แจง
โปรดท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยที่
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1. สถานศึ ก ษามี ก ารกระจายอ่ า นาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป ตามกฎกระทรวง
2. สถานศึ ก ษามี อ งค์ ค ณะบุ ค คลเข้ า มาร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว ม
ก่าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ และร่วมด่าเนินงานภายใต้ภารกิจ
งานด้านวิช าการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริห ารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีขั้นตอนการบริหารความร่วมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. การวางแผนมี ก ารศึ ก ษา ส่ า รวจ วิ เ คราะห์ ส ภาพการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. การปฏิบัติตามแผน มีการก่าหนดทีมงาน ก่าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการในการด่าเนินงานและรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและ
เป็นระบบ
3. การสั งเกตการณ์ มี การสั งเกตผลการปฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ น
ระบบตามแผนการด่าเนินงานที่ก่าหนดไว้
4. การสะท้อนกลับ มีการสะท้อนผลการด่าเนินงานและน่าผล
การสะท้อนผลมาสรุป ทบทวนและวางแผนการด่าเนินการใน
วงรอบใหม่และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

219
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. นั กเรียนได้รับ รางวัล หรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการและมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศด้านกรีฑา
2. ครู ผู้ ส อนได้ รับ การยกย่ อง เชิ ดชูเกียรติและได้ รับ รางวัล ใน
ระดับต่างๆ
3. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเ กียรติและรางวัลดีเด่นใน
ระดับต่างๆ
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

220
แบบสอบถามฉบับที่ 5
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่งของการวิจัยเรื่อง การพั ฒ นารูป แบบการบริห ารจั ด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ แ ละความมี ป ระโยชน์ ข องรูป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้และความมีประโยชน์
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
2. ขอความกรุณาท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความจริง
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ที่มีต่อความเป็น ไปได้และความมีประโยชน์ของ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30
นิยามศัพท์เฉพาะ
ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษา นั กเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มี ต่ อ การน่ ารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุ เคราะห์ 30 ไปใช้ว่ามีความสอดคล้ องกับ สภาพความเป็ นจริงและสามารถน่ าไปสู่
การปฏิบัติได้
ด้านความมีประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษา นั กเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มี ต่ อ การน่ า รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห์ 30 ไปใช้ว่ามีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คาชี้แจง
โปรดท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง โดยที่
5 หมายถึง มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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รายการประเมิน
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ด้านภารกิจความร่วมมือ
1. ก่าหนดโครงสร้าง หน้าที่ และขอบข่ายภารกิจ
งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ครอบคลุม
และชัดเจน
2. จัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีที่ระบุโครงการ/
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายการบริหารงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป
3. ด่าเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
4. การนิ เทศ ก่ ากับ ติด ตาม และรายงานผลการ
ด่าเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริห ารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวิเคราะห์
บริบทของสถานศึกษาและก่าหนดนโยบายการบริหาร
ตามภารกิจงาน 4 ด้าน ที่ชดั เจน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับผิดชอบ
การด่าเนินภารกิจงาน 4 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมตัดสินใจ
ในการวางแผน การด่าเนินงาน การประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไข ในภารกิจงาน 4 ด้าน

ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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รายการประเมิน

ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน
บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
สนับสนุน อ่านวยความสะดวก ให้การด่าเนิน
ภารกิจงาน 4 ด้าน เป็นระบบ
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1. การก่าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการ
ก่าหนดตัวชี้วัดความส่าเร็จอย่างชัดเจน
2. ก่าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความส่าเร็จภายใต้
ทรัพยากรที่มีอย่างจ่ากัด
3. ก่าหนดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
4. มีโครงสร้างการบริหารงานและก่าหนดสายการ
บังคับบัญชาที่เหมาะสมชัดเจน
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. มีการสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญก่าลังใจ
และการยกย่องชมเชย บุคลากรที่ท่างานด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ และประสบความส่าเร็จ
7. มีการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก่าหนด พร้อมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดท่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. การศึกษา ส่ารวจ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
2. ร่วมกันการวางแผนการด่าเนินงาน ก่าหนด
แผนการด่าเนินงานที่ประกอบด้วยจุดประสงค์
ขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือและวิธีการประเมินผล
ความก้าวหน้าหรือความส่าเร็จ
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ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ก่าหนดผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาด่าเนินโครงการ/กิจรรม
4. น่าแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติและรวบรวมข้อมูล
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
5. สังเกตผลการปฏิบัติงานระหว่างและภายหลังการ
ด่าเนินงาน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายเหมาะสม
7. การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การสรุปบทเรียน
และจุดเด่น จุดด้อยที่ควรพัฒนา
8. การน่าผลการสะท้อนการปฏิบัติงาน การสรุป
บทเรียน และจุดเด่น จุดด้อยที่ควรพัฒนาไปวาง
แผนการด่าเนินงานในวงรอบใหม่
3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา (มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะการด่ารงชีวิต
ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน
สร้างอาชีพ สามารถน่าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์)
2. นักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
หรือผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา
3. ครูผู้สอนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา (มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ)
รายการประเมิน
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ความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
4. ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับ
รางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ
5. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
6. สถานศึ ก ษาได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ได้ รั บ
รางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ
รายการประเมิน

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบเนื้อหาและข้อคาถาม (IOC)
ของแบบสอบถามฉบับที่ 1
แบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านภารกิจความร่วมมือ
ข้อ
รายการ
ที่
ด้านภารกิจความร่วมมือ
1. ด้านวิชาการ
1 การจัดทาหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนใน
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคี 4 ฝ่าย
4 การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนได้อย่างเป็น
ระบบและเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน
6 การจัดทาและการนาคู่มือการ
วัดผลประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียนไปใช้
7 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการ
PLC
8 การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนและการปรับปรุง
คุณภาพของการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 0

+1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1

0

+1

3

0.60

สอดคล้อง

+1 0

+1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

0
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ข้อ
รายการ
ที่
ด้านภารกิจความร่วมมือ (ต่อ)
1. ด้านวิชาการ (ต่อ)
9 การด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาทั้งการวิจัยในชั้น
เรี ย นและการวิ จั ย การบ ริ ห าร
โรงเรียน
10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้ มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้
11 การประสานความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น
12 มี ก า ร จั ด ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว ใน
สถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ทั้ ง
การแนะแนวการศึ ก ษา การแนะ
แน วอาชี พ และการแน ะแน ว
ส่วนตัวและสังคม
2. ด้านงบประมาณ
1 มีการจัดทาแผนงบประมาณและคา
ขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2 มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
อย่างเหมาะสม โดยเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียน
3 การเบิกจ่ายและการอนุมัติ
งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
5 การรายงานผลการดาเนินงาน ผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1

0

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0
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ข้อ
รายการ
ที่
ด้านภารกิจความร่วมมือ (ต่อ)
2. ด้านงบประมาณ (ต่อ)
6 การตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณภายในโรงเรียน
7 การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษารวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ได้มาอย่างคุ้มค่า
8 การดาเนินการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน และการนาเงินส่งคลังตาม
ระเบียบ
9 การดาเนินการจัดทาบัญชีการเงิน
ได้อย่างถูกต้องตามระบบบัญชี
10 การรายงานทางการเงินและงบ
การเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามกาหนดเวลา
11 การบริหารพัสดุได้อย่างเป็นระบบ
ด้วยการวางแผนจัดหาพัสดุ การ
กาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดทา และ
การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล
บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
12 การบริหารจัดหาผลประโยชน์จาก
สินทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนได้คุ้มค่าและโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 0

+1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1

0

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 0

+1

0

+1

3

0.60

สอดคล้อง

+1 +1

0

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง
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ข้อ
รายการ
ที่
ด้านภารกิจความร่วมมือ (ต่อ)
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
1 การวางแผนอัตรากาลังและจัดทา
แผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
2 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอน
ตรงตามวิชาเอกและปฏิบัติหน้าที่
ตามคุณสมบัติของตาแหน่ง
3 การจัดทาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ
4 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ
6 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม
7 การวางแผนและดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาโดยการศึกษาต่อและการมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
9 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
10 การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานดีเด่นและคุณงามความดี

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1

+1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0
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ข้อ
รายการ
ที่
ด้านภารกิจความร่วมมือ (ต่อ)
3. ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ)
11 ดาเนินการเรื่องวินัย การลงโทษ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา
12 ดาเนินการขอและจัดทาทะเบียน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
4. ด้านการบริหารทั่วไป
1 การดาเนินงานระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ทันสมัย
2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มโรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน
3 จัดทาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนมีทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่เป็นกรอบในการ
บริหารงาน
4 การจัดระบบการบริหารและการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่
ทันสมัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5 การกาหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานนั้น

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1

0

+1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 0

0

+1

3

0.60

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0 +1 +1

+1

3

0.60

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1

0
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ข้อ
รายการ
ที่
ด้านภารกิจความร่วมมือ (ต่อ)
4. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ)
6 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัยสาหรับการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
7 การบารุงดูแลและพัฒนาอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อมให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม
และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เสมอ
8 การวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการ
พานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา
9 การดาเนินงานระบบดูแลนักเรียน
ประจาอย่างเป็นระบบ
10 การสารวจสามะโนผู้เรียนและการ
วางแผนรับนักเรียน
11 การจัดระบบงานสารบรรณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
12 การจัดระบบควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1

+1

4

0.80

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

0
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Case Processing Summary
%

N
Cases

Valid

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.952

N of Items
.951

48
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบเนื้อหาและข้อคาถาม (IOC)
ของแบบสอบถามฉบับที่ 2
แบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านองค์คณะบุคคลความร่วมมือ
ข้อ
รายการ
ที่
องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นา
มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถ
ในการบริหารสถานศึกษา
2 ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการ
ทางานร่วมกับเครือข่าย โดยมี
บทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานงานใน
ทุกมิติ
4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกให้การ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารทั่วไป ให้
ประสบความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน
1 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย และนาไปกาหนดใน
แผนปฏิบัติการประจาปี

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1

0

+1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 0

0

+1

3

0.60

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0 +1 +1

+1

3

0.60

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1

0
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ข้อ
รายการ
ที่
องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
2. ครูผู้สอน (ต่อ)
2 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
วางแผน การดาเนินงาน
การตรวจสอบ และการปรับปรุง
แก้ไข โครงการ/กิจกรรม
3 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ
ในการทางานเป็นทีม และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
3. บุคลากรสนับสนุน
1 บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการดาเนินงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมาย
2 บุคลากรสนับสนุนมีความ
รับผิดชอบต่องานและปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
3 บุคลากรสนับสนุนมีความร่วมมือ
ร่วมใจในการทางานอย่างเข้มแข็ง
4 บุคลากรสนับสนุนช่วยส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป
ให้ประสบความสาเร็จ
4. นักเรียน
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายในรูปแบบของสภา
นักเรียน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1

+1

4

0.80

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

0

0

+1
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ข้อ
รายการ
ที่
องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
4. นักเรียน
2 นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน
3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนด
รายการอาหารประจาวัน กาหนด
กฎระเบียบของโรงเรียน
4 นักเรียนมีจิตอาสาในการร่วม
กิจกรรมของชุมชนและร่วมพัฒนา
ชุมชน
5. ผู้ปกครองนักเรียน
1 ผู้ปกครองนักเรียนส่งเสริม
สนับสนุน ทรัพยากรในการจัด
การศึกษา
2 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลการเรียน
3 ผู้ปกครองนักเรียนเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงเรียน
4 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ
ความช่วยเหลือและเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาและให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 0

+1

3

0.60

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1

+1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1

0

0
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ข้อ
รายการ
ที่
องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
6. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการประจาปีของ
โรงเรียน
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษา
4 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

3

0.60

สอดคล้อง

0

0

+1

Case Processing Summary
%

N
Cases

Valid

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.901

N of Items
.898

24
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบเนื้อหาและข้อคาถาม (IOC)
ของแบบสอบถามฉบับที่ 3
แบบสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ด้านกระบวนการบริหารความร่วมมือ
ข้อ
รายการ
ที่
กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1. การวางแผน
1 การกาหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษาด้วยการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จอย่างชัดเจน
2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษา
3 การกาหนดนโยบายสู่แผนปฏิบัติ
การประจาปี
4 การกาหนดกลยุทธ์หรือการกาหนด
แนวทางปฏิบัติสู่ความสาเร็จ
5 การกาหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การดาเนินงาน การจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
2. การจัดองค์การ
1 การจัดโครงสร้างของงานภายใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจน
2 การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
ตามความรู้ ความสามารถ และ
ความถนัดของแต่ละบุคคล
3 กาหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของงานแต่ละงานอย่าง
ชัดเจน
4 มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นระบบมี
ขั้นตอนไม่ซ้าซ้อน
5 มีการกาหนดสายบังคับบัญชาที่
เหมาะสมชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน
หรือทับช้อนกัน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1

+1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1

0

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

0
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ข้อ
รายการ
ที่
กระบวนการบริหารความร่วมมือ
3. การนา
1 การนิเทศ กากับ ติดตาม
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติ
2 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน
การทางานสูงขึ้นเพื่อให้งานบรรลุ
ความสาเร็จ
3 การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจใน
การทางานให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา
4 การให้คาแนะนา การให้คาปรึกษา
แก่บุคลากรให้สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5 การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และ
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทางานอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
4. การควบคุม
1 การตรวจสอบ กากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
2 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานหรือระเบียบกฎเกณฑ์เป็นการ
สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
3 การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4 การรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ
5 การปรับปรุงแก้ไข ทบทวนและ
ปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รวม IOC
1 2 3 4 5

แปล
ความหมาย

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

0 +1 +1 +1 +1

4

0.80

สอดคล้อง

+1 +1

3

0.60

สอดคล้อง

0

0

0

0

0

0

+1
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Case Processing Summary
%

N
Cases

Valid

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.893

N of Items
.892

20
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบเนื้อหาและข้อคาถาม (IOC)
แบบสอบถามฉบับที่ 4
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ข้อ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แปล
รายการประเมิน
รวม IOC
ที่
ความหมาย
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1 สถานศึกษามีการกระจาย
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
อานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคลและด้านบริหารทั่วไป
ตามกฎกระทรวง
2 สถานศึกษามีองค์คณะบุคคล
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง
เข้ามาร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกาหนดนโยบาย
ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ดาเนินงานภายใต้ภารกิจงาน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3 สถานศึกษามีขั้นตอนการ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
บริหารความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1 การวางแผนมีการศึกษา สารวจ 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง
วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ

240
ข้อ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แปล
รายการประเมิน
รวม IOC
ที่
ความหมาย
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
2 การปฏิบัติตามแผน มีการ
0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง
กาหนดทีมงาน กาหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการในการ
ดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล
มีความถูกต้องและเป็นระบบ
3 การสังเกตการณ์ มีการสังเกต +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบตามแผนการดาเนินงานที่
กาหนดไว้
4 การสะท้อนกลับ มีการสะท้อน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
ผลการดาเนินงานและนาผล
การสะท้อนผลมาสรุป ทบทวน
และวางแผนการดาเนินการใน
วงรอบใหม่และเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
1 นักเรียนได้รับรางวัล หรือมี
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
ผลงานดีเด่นด้านวิชาการและมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศ
ด้านกรีฑา
2 ครูผู้สอนได้รับการยกย่อง เชิดชู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
เกียรติและได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ
3 สถานศึกษาได้รับการยกย่อง
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
เชิดชูเกียรติและรางวัลดีเด่นใน
ระดับต่างๆ
4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง
บริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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Case Processing Summary
%

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's Standardized
Alpha
Items
N of Items
.920
.918
11
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบเนื้อหาและข้อคาถาม (IOC)
แบบสอบถามฉบับที่ 5
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
รายการประเมิน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1

2

1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการบริหารสู่ความสาเร็จ
1.1 ด้านภารกิจความร่วมมือ
1. กาหนดโครงสร้าง หน้าที่ และ
+1 +1
ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
ครอบคลุมและชัดเจน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ระบุ +1 +1
โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
3. ดาเนินงานด้านวิชาการ ด้าน
+1 +1
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม
4. การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
+1 +1
รายงานผลการดาเนินงานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
0 +1
นักเรียน บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวิเคราะห์
บริบทของสถานศึกษาและกาหนด
นโยบายการบริหารตามภารกิจงาน
4 ด้าน ที่ชัดเจน

5

รวม

IOC

แปล
ความหมาย

3

4

0

+1 +1

4

0.80 สอดคล้อง

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1 +1

4

0.80 สอดคล้อง
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รายการประเมิน
1.2 องค์คณะบุคคลความร่วมมือ(ต่อ)
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
นักเรียน บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ร่วมรับผิดชอบการดาเนิน
ภารกิจงาน 4 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
นักเรียน บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมตัดสินใจใน
การวางแผน การดาเนินงาน
การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข
ในภารกิจงาน 4 ด้าน
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
นักเรียน บุคลากรสนับสนุน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
สนับสนุน อานวยความสะดวก ให้การ
ดาเนินภารกิจงาน 4 ด้าน เป็นระบบ
1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ
1. การกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
ด้วยการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
อย่างชัดเจน
2. กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางสู่
ความสาเร็จภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่าง
จากัด
3. กาหนดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ให้เหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ
4. มีโครงสร้างการบริหารงานและ
กาหนดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
ชัดเจน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

4

5

รวม

IOC

แปล
ความหมาย

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1

0

4

0.80 สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

4

0.80 สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00 สอดคล้อง

0

244
รายการประเมิน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

4

5

รวม

IOC

แปล
ความหมาย

1.3 กระบวนการบริหารความร่วมมือ (ต่อ)
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. มีการสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
กาลังใจ และการยกย่องชมเชย
บุคลากรที่ทางานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ
และประสบความสาเร็จ
7. มีการตรวจสอบ ติดตาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่กาหนด พร้อมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. การศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพ
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง
การปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่หลากหลาย
2. ร่วมกันการวางแผนการดาเนินงาน
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
กาหนดแผนการดาเนินงานที่
ประกอบด้วยจุดประสงค์ ขั้นตอนวิธีการ
เครื่องมือและวิธีการประเมินผล
ความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ
3. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง กาหนด
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนิน
โครงการ/กิจรรม
4. นาแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติและ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
รวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
5. สังเกตผลการปฏิบัติงานระหว่างและ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง
ภายหลังการดาเนินงาน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
ขั้นตอนด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลายเหมาะสม
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ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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2
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4
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รวม

IOC

แปล
ความหมาย

2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
7. การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
การสรุปบทเรียน และจุดเด่น จุดด้อยที่
ควรพัฒนา
8. การนาผลการสะท้อนการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง
การสรุปบทเรียน และจุดเด่น จุดด้อยที่
ควรพัฒนาไปวางแผนการดาเนินงานใน
วงรอบใหม่
3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. นักเรียนมีคุณลักษณะตาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา (มีความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะการ
ดารงชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะ
กระบวนการคิดและแก้ปัญหา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ
สามารถนาเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์)
2. นักเรียนได้รับรางวัลหรือมีผลงาน
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
ดีเด่นด้านวิชาการหรือผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความเป็นเลิศด้านกรีฑา
3. ครูผู้สอนมีคุณลักษณะตาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
(มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มีทักษะวิชาชีพ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ)
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รายการประเมิน

1

2

3

4

5

รวม

3. องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)
4. ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ +1 +1 +1 0 +1 4
และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ
5. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มี
+1 +1 +1 +1 +1 5
คุณภาพ มีสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
+1 +1 +1 +1 +1 5
เกียรติได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ

Case Processing Summary
%

N
Cases

Valid

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.875

N of Items
.875

30

IOC

แปล
ความหมาย

0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1.00 สอดคล้อง
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ภาคผนวก ง หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/113

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
17 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เรียน รองศาสตรจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสอบถาม

จานวน

5 ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบ มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในการศึกษาครั้งนี้จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อไป
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่ างดี จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์ ท่ านได้โปรดพิ จารณาเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวชิ ญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/113

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
17 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เรียน ดร.จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสอบถาม

จานวน

5

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในการศึกษาครั้งนี้จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อไป
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่ างดี จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์ ท่ านได้โปรดพิ จารณาเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวชิ ญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com

249

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/113

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
17 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เรียน ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสอบถาม

จานวน

5

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในการศึกษาครั้งนี้จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อไป
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่ างดี จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์ ท่ านได้โปรดพิ จารณาเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/113

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
17 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เรียน ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือฯ
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสอบถาม

จานวน

5

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในการศึกษาครั้งนี้จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อไป
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่ างดี จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์ ท่ านได้โปรดพิ จารณาเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/113

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
17 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เรียน ดร. ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสอบถาม

จานวน

5

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บั ติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในการศึกษาครั้งนี้จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลต่อไป
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่ างดี จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์ ท่ านได้โปรดพิ จารณาเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน 1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่ วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 เพื่ อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้ งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน ดร.พะโยม ชิณวงศ์
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน

1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริ หารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้ งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือฯ
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน 1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อี กครั้ งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน ดร.อนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน

1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้ งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน ดร.อภิชา ถีระพันธุ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน

1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้ งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน

1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิชญา ชินธนาชูกจิ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน นายศักดา เรืองเดช ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน 1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน 1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
20 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เรียน นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

จานวน 1

ฉบับ

ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างดี จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการสั ม ภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญาตนั ดหมายทางโทรศั พท์
อีกครั้งหนึ่ ง เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โรงเรียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวชิ ญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/1๒๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดท าเอกสารทางวิ ชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริ หารจั ดการศึกษาโดยวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่ านเป็ นผู้ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพู ดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่ มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน ดร. วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน ดร. พะโยม ชิณวงศ์
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย เชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ วนร่ วม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ยขออนุ ญ าตนั ดหมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน ดร. อนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็ นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน ดร. อภิชา ถีระพันธุ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวชิ ญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 จังหวัดยโสธร
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๗/12๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
27 พฤษภาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรียน นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
สิ่งที่ส่งแนบมาด้วย โครงร่างวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วย นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้จั ดทาเอกสารทางวิชาการ เรื่ อง การพั ฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ในการนี้ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และทางผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตนั ด หมายทางโทรศั พ ท์
เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสนทนากลุ่มอีกครั้ง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rpk30school@hotmail.com
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ภาคผนวก จ หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
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ภาคผนวก ฉ ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 2 ปีการศึกษา

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวม

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2561
ปี 2562
67.67
72.66
62.19
70.07
70.97
84.70
80.19
83.21
89.76
92.81
81.32
83.56
81.62
87.80
71.74
78.00
75.68
81.60

ผลต่าง
4.99
7.88
13.73
3.02
3.05
2.24
6.18
6.26
5.92
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ 1.
ข้อที่ 2.
ข้อที่ 3.
ข้อที่ 4.
ข้อที่ 5.
ข้อที่ 6.
ข้อที่ 7.
ข้อที่ 8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ
รวม

ร้อยละจานวนนักเรียนที่ปฏิบัติระดับดีขึ้นไป
ปี 2561
ปี 2562
97.40
97.74
96.26
96.95
95.78
96.55
93.50
93.89
97.24
97.61
96.59
97.08
97.08
97.61
96.42
97.08
96.43
97.08

ผลต่าง
0.34
0.69
0.77
0.39
0.37
0.49
0.53
0.65
0.65
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)
ปี 2561
ปี 2562
37.78
35.37

ผลต่าง
-2.41

31.17

32.22

+1.05

22.45
19.73
25.59
27.34

21.93
15.43
25.73
26.14

-0.52
-4.30
+0.14
-1.21
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้าน
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย
รวมทั้ง 2 ด้าน

ปีการศึกษา
2561
43.79
49.34
45.64

ปีการศึกษา
2562
56.84
54.66
55.75

เพิ่ม / ลด
ร้อยละ
+ 13.05
+ 5.32
+ 10.11

289

ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

ความสามารถของผู้เรียน
1. ด้านศิลปะ
2. ด้านภาษา
3. ด้านดนตรี
4. ด้านกีฬา
5. ด้านคอมพิวเตอร์
6. ด้านมนุษยสัมพันธ์
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านรอบรู้ธรรมชาติ

ปีการศึกษา
จานวน (คน)
592
567
568
577
583
592
579
574

2561
ร้อยละ
96.26
92.20
92.36
93.82
94.80
96.26
94.15
93.33

ปีการศึกษา 2562
จานวน (คน)
ร้อยละ
727
96.68
698
92.82
704
93.62
710
94.41
721
95.88
731
97.21
718
95.48
711
94.55
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รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน
ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 รางวัลเหรียญเงิน รายการโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับภาคเหนือ

2. การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม. 1 – 3 ระดับชาติ
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3. การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1–3
ระดับชาติ

4. การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม. 4 – 6 ระดับชาติ
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5. การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม. 4 – 6 ระดับชาติ

ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562
6. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระดับชาติ
รายการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 - ม.3
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7. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระดับชาติ
รายการกิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

8. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระดับชาติ
รายการกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
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9. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระดับชาติ
รายการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3

10. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระดับชาติ
รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดค่ายพักแรม (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ระดับชั้น ม.1 –ม.3
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รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
11. รางวัล “เด็กดีศรีราชประชา” จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

12. ประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
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13. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
1) นางสาวอรวรรณ สินเสร้า ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558
2) นางสาวกนกพร เลาหาง ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559
3) นางสาวแสนใจ แซ่ว่าง ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560
4) นายสุรชาติ แทสี ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจาปีการศึกษา 2561
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ผลงานด้านกรีฑา
14. การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ไทเลยภูเขาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 7– 11 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ได้รับ รางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ

15. การแข่งขัน 3rd Asian School Cross Country Championship
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2560
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม 6 คน
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16. การแข่งขันการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพรเกมส์” ประจาปี 2560
1) นายสุรชาติ แทสี
รางวัล เหรียญทอง เดิน 10,000 เมตร
2) นายวิเชียร หมื่อโปกู่
รางวัล เหรียญเงิน เดิน 10,000 เมตร
3) นางสาวอรวรรณ ไกรสิงค์ รางวัล เหรียญเงิน วิ่ง 800 เมตร เหรียญทองแดง
วิ่ง 1,500 เมตร

17. การแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์
1) นายสุรชาติ แทสี รางวัลเหรียญทอง เดิน 5,000 เมตร พร้อมทาสถิติดีกว่าสถิติเดิม
22.42วินาที
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18. การแข่งขัน Asian Youth Athletics Championships 2017 ณ สนามศุภชลาศัย
กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2560

19. การแข่งขัน 11rd Fazza Championships World Para Athletics Grand Prix ณ นครดูไบ
ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2561
- น.ส.อรวรรณ ไกรสิงห์ เหรียญเงิน วิ่ง 400 เมตร
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20. การแข่งขัน WORLD PARA ATHLETICS GRAND PRIX 2019 ณ สาธารณรัฐตูนีเซีย
- นางสาวอรวรรณ ไกรสิงห์ เหรียญทอง วิ่ง 400, 800 เมตร

21. การแข่งขัน 2019 Special Olympics World Summer Games Abu Dhabi ณ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตต์
ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2562
- นายพุฒิพง สายใย เหรียญทอง วิ่ง 800, 1,500, 4x100 เมตร
- น.ส.อรวรรณ ไกรสิงห์ เหรียญทอง วิ่ง 400, 800 เมตร

ผลงานครู
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รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของครู
1. นางนิศารัตน์ เหลาพนัสสัก ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจาปี 2562

2. นางนิศารัตน์ เหลาพนัสสัก ได้รับรางวัล Super teacher ประจาปี 2563
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3. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจาปี 2562
1) นางสุภัสสร
ศรีสวัสดิ์
2) นางนิศารัตน์
เหลาพนัสสัก
3) นายนรุตม์ชัย
ทรายมูล

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู

4. รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจาปี 2562 จานวน 19 คน
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5. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี จานวน 9 คน

6. รางวัลครูดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
จานวน 14 คน

304

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของตนเอง
1. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ
ปีการศึกษา 2560

2. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
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3. รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ
ปีการศึกษา 2561

4. รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561
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5. เกียรติบัตร ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากจังหวัดเชียงใหม่

6. โล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559 “สถานศึกษาพอเพียง 2559”
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7. รางวัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น (ส.บ.ม.ท.) ประจาปี 2561

8. รางวัลเชิดชูเกียรติ Super Leader & Super Teacher จากจังหวัดเชียงใหม่
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9. รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

10. เกียรติบัตรผู้บริหารโรงเรียน พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของสถานศึกษา

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2560

2. รางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2561 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจาปี 2562 ปีที่ 1 ติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน

4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้รับรางวัลระดับชาติ เหรียญเงิน มาร์ชชิ่งความดี
Goodness Marching Contest ประจาปี 2560
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5. รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
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7. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560

8. รางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ประจาปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
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9. รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจาปี 2562
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (IQA AWARD)

10. ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2560 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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11. บริษัททีวีบูรพา รายการคนมันส์พันธุ์อาสา ถ่ายทารายการภารกิจสร้างฝายหลวงต้นน้า
ภาคเหนือ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี

12. รายการข่าว ททบ. 5 การสร้างฝายหลวงตามศาสตร์พระราชา
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14. หนังสือสยามรัฐ คอลัมน์ ส่องกล้องมองการศึกษา : ศาสตร์ของพ่อ ปีที่ 66 ฉบับที่ 4
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ภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อฝึกทักษะการดารงชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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318
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ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ประคบรัด กลิ่นกรุ่นพลัน
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ฐานการเรียนรู้ที่ 7 เก็บอัฐออมอย่างสุขสันต์

กิจกรรมอบรมการถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมขยายผลบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมขยายผลโรงเรียนบ้านดอนชัย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมขยายผลโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ

ประธานองคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

คณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
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ประวัติผู้รายงาน
ชื่อ สกุล

นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ

วัน เดือน ปี เกิด

7 กันยายน 2517

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2552
ประวัติการรับราชการ
ปี พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2559

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ชีววิทยา
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

สุวิชญา ชินธนาชูกิจ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
สานักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ก
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ วนร่ ว ม โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 และมี วัต ถุป ระสงค์เฉพาะเพื่ อ
1) ศึ ก ษาสภาพ ความต้ อ งการและแนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 4) ประเมิน
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 วิธีดาเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ ความต้องการและแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1.1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้องกับ การบริห ารจั ดการศึกษา 1.2) การศึกษาสภาพและความต้องการในการบริห ารจัด
การศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1.2.1) การศึกษา
สภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 50 คน 1.2.2) การศึ ก ษาความ
ต้องการในการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 573 คน 1.3) การศึกษาแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน 2) การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึ กษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2.1) การยกร่างรูปแบบการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30
2.2) การตรวจสอบยกร่ างรูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บั ติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน
9 คน ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 3.1) การสังเกต
การทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วม โรงเรีย น

ข
ราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ให้ข้อมูลครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ าน จ าน วน 50 ค น ได้ ม าโด ย ก ารเลื อ ก แบ บ เจาะจ ง (Purposive Sampling)
3.2) การสัมภาษณ์การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ ให้ ข้อมูล ครู ผู้ ส อน ผู้ ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.3) การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่ วนร่ว ม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ให้ ข้อมู ลผู้ บริห ารสถานศึกษา ครู ผู้ สอน นักเรียน
บุ คลากรทางการศึก ษา ผู้ ป กครองนั ก เรีย น และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จานวน
573 คน 4) การประเมิน รูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ ว นร่ว ม
โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ผู้ ให้ ข้อ มู ล ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน นั ก เรีย น บุ ค ลากร
ทางการศึกษา ผู้ ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 573 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพ ความต้องการและแนวทางการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่
1 ปัจจัยบริหารสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย 1) ภารกิจความร่วมมือ 2) องค์คณะบุคคลความร่วมมือ
3) กระบวนการบริหารความร่วมมือ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบหลักที่
1 ปั จ จั ย การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็ จ มี 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) ภารกิ จ ความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่
1.1) ด้ านวิช าการ 1.2) ด้ านงบประมาณ 1.3) ด้านบริห ารงานบุ คคล 1.4) ด้ านการบริห ารทั่ ว ไป
2) องค์คณะบุ คคลความร่วมมือ ได้แก่ 2.1) ผู้บริห ารสถานศึกษา 2.2) ครูผู้ สอน 2.3) บุคลากร
สนั บ สนุ น 2.4) นั ก เรี ย น 2.5) ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น 2.6) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
3) กระบวนการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่ 3.1) การวางแผน (Planning) 3.2) การจั ด องค์ ก ร
(Organizing) 3.3) การน า (Leading) 3.4) การควบคุ ม (Controlling) องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ 2
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นที่ 1
ขั้ น วางแผน (Planning) 2) ขั้ น ที่ 2 การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Action) 3) ขั้ น ที่ 3 การสั งเกตการณ์
(Observation) และ 4) ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) องค์ประกอบหลักที่ 3 ผลการพัฒนา
คุณ ภาพการบริห ารจัดการศึกษา มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณ ภาพนักเรียน 2) คุณ ภาพ
ครูผู้สอน และ 3) คุณภาพสถานศึกษา
3. ผลการทดลองใช้รูป แบบการบริห ารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่ว ม
โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 โดยภาพรวมผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการพั ฒ นารูป แบบการบริห าร
จัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ-

ค
เคราะห์ 30 อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด (   4.66 ) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายการ พบว่า ทุ ก รายการ
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมิ น รู ป แบบการบริห ารจั ดการศึก ษาโดยวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 โดยภาพรวมผลการประเมิน ด้ านความเป็นไปได้ (Feasibility)
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 30 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (   4.71 ) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายองค์ ป ระกอบ พบว่ า
องค์ป ระกอบที่ 1 ปั จ จั ย การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็จ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (   4.76 ) รองลงมา
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.67 )
ส่วนภาพรวมของความมีประโยชน์ (Utility) อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.69 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ ป ระกอบ พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 1 ปั จ จั ย การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็ จ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(   4.72 ) รองลงมา ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 2 กระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (   4.66 )
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ประกาศคุณูปการ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 30 ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าอย่ า งสู ง จาก
รศ. ดร. จิ ณ ณวั ต ร ปะโคทั ง คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี และ
ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคา ผู้อานวยการสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดร. ประมวล
พลอยกมลชุณห์ ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชี ย งใหม่ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสและผู้ พิ ก าร ดร.ภู มิ ไพรัต น์
อนุ พั น ธ์ ผู้ อานวยการโรงเรีย นแม่อายวิท ยาคม ผู้ เชี่ยวชาญด้านบริห ารสถานศึกษา ที่ได้กรุณ า
ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และตรวจสอบแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งทุ ก ขั้ น ตอนของการด าเนิ น การวิ จั ย
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่าง
สมบูรณ์ยิ่ง และได้ช่วยกันปฏิบัติงานตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ดั งผลการวิ จั ย ฉบั บ นี้ ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ ทุ กคน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง ตลอดจนท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กาลังใจ
ในการทาการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีของวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา
มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน และขอมอบให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ต่อไป
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

