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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน พบว่า

จ านวนประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน กระจัดกระจายตามหมู่บ้านจ านวนมาก โรงเรียนขนาดเล็ก

ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ เกิดจากจ านวน

นักเรียนลดลงท าให้มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนลดลง นักเรียนต่อห้องเรียนต่ ากว่ามาตรฐานค่าใช้จ่าย

ต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจ านวน

หนึ่งท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษ เช่น พื้นท่ีห่างไกล พื้นท่ีบนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของ

ประเทศ จึงท าให้การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพยากล าบากส่งผลให้คุณภาพการจัด

การศึกษายังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่

ครบช้ัน ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสภาพที่ครูไม่ครบชั้นและ

นักเรียนมีจ านวนน้อยในแต่ละช้ัน หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน สื่อการเรียน การสอนและแหล่งการเรียนรู ้มีจ านวนจ ากัด ซึ ่งส ่งผลให้น ักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3) ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาโรงเรียน ในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนท่ีผ่านมาได้ใช้เกณฑ์จ านวนนักเรียนในการ

จัดสรรงบประมาณจึงท าให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอต่อ

การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ประสิทธิภาพของการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ียังมีบาทบาทไม่มากนัก 

และมีโรงเรียนเพียงส่วนน้อยท่ีมีความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในท้องท่ีในการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของโรงเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี. 2652)  ปัญหาด้านความ

เหล่ือมล้ าทางการการศึกษาท่ีเช่ือมโยงมาจากจ านวนประชากรวัยเด็กลดลง สภาพสังคม และ

เศรษฐกิจท่ีมีความแตกต่างกันมากส่งผลต่อความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาโดยเฉพาะครอบครัวท่ีมี

รายได้น้อย ขาดความพร้อม ในการดูแลเด็กท าให้สถานการณ์ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาของ

ประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ปัญหาเด็กในช่วงอายุก่อนวัยเรียนท่ีไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษา
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ปฐมวัยมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 10 (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์. 2653) ซึ่งโดยส่วนใหญ่

เป็นเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ และความเส่ียง

ต่อการออกจากระบบการศึกษาก่อนการส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่งต่อเนื่องไปจนถึงการขาดโอกาสทาง

การศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา(Inequality education) ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย

การเรียนฟรี 15 ปี มาอย่างต่อเนื่องกลับพบว่าเด็กยังขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีจะเข้าถึงการศึกษาท่ี

มีคุณภาพ ประกอบกับปัจจัยด้านท่ีต้ังของโรงเรียน คุณภาพของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการด้านงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากร เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มของ

อัตราการขาดโอกาสทางการศึกษา ในภาพรวม 

ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมี

ช่ือเสียงส่วนใหญ่มักระจุกตัวอยู่ในเมืองซึ่งเป็นส่วนน้อยของสถานศึกษาท้ังหมด ไม่ได้กระจายไป            

ท้ังประเทศอย่างท่ัวถึง ส่งผลให้เกิดอัตราการแข่งขันสูงของโรงเรียนในจังหวัด ส่วนหนึ่งอาจเกิด              

จากความไม่มั่นใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในชนบทใกล้บ้าน ซึ่งอาจพิจารณา

จากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ความไม่เท่าเทียมกันของมาตรฐานของสถานศึกษา ท าให้เด็ก

ต้องการเรียนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมากกว่า จึงเกิดความเหล่ือมล้ าอย่างเห็นได้ชัดในสังคมเมืองและ

สังคมชนบท ในโรงเรียนแข่งขันสูงจึงเกิดภาวะนักเรียนเกินอัตราต่อห้องเรียนโรงเรียน เกิดความ

แออัด  คับแคบของโรงเรียน โรงเรียนมีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ในทางกลับกันโรงเรียน                  

ในชนบทกลับมีนักเรียนเข้าเรียนน้อยและส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่สามารถ

ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงได้ ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา                   

ไปสู่จังหวัดหากแต่ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษายังคงอยู่และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามสภาพของ

เศรษฐกิจของพื้นท่ี 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยจากรายงานของเวิลด์

แบงก์ (World Bang) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี. 2652)  ได้มีข้อเสนอให้

ประเทศไทยแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาท่ีก าลังถูกซ้ าเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส COVID-19 ในกระบวนการ การจัดการศึกษาควรน าเทคโนโลยีมาเช่ือมโยงการจัด

การศึกษา พร้อมกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เพื่อลดความ

เหล่ือมล้ าและการเข้าถึงการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการลงทุนในครูโดยการฝึกอบรม

ความรู้ทางด้านวิชาชีพ และทักษะ การสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และมี
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ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐ อีกท้ังต้อง

ให้ความคุ้มครองและปกป้องเยาวชนไม่ให้ถูกซ้ าเติมจากการคุกคามในรูปแบบต่างๆ ท้ังการคุกคาม

ทางเพศ การล้อเลียน (Bully) และการเหยียดหยามในทุกรูปแบบในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัล

ต่าง ๆ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าและการเข้าถึงการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี . 

2652)  ได้ระบุความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและใน

ทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติป ัญญา                     

มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง               

มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา

ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี

ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอืน่ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด

ของตนเอง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)          

ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาและปฏิรูประบบ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์

การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ              

ตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมือง

ท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีมีความความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               

ขั้นพื้นฐาน พิจารณาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด

ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษ าขั้นพื้ น ฐาน ในต าบลเดียวกันน้ อยกว่า 6 กิ โลเมตร                    

ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ                               

การจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ                              

โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศ
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และได้เร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันทุกพื้ นท่ีตามภารกิจหลักตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบ าล                 

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน โดยประกาศเป็นนโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด “ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง” เพื่อให้การท างานของ

กระทรวงศึกษาธิการเกิดความอิสระ คล่องตัว ปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงโดยการปรับรื้อ

และเปล่ียนระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กระชับ หลวมรวมภารกิจเพื่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพ รวมท้ังน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษา ปรับรื้อและ

เปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร มุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน/โครงการแบบร่วมมือบูรณา

การ กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ คุ้มค้า สร้างความเช่ือมั่นให้ภาคส่วนต่างๆ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการและ

พัฒนาก าลังคนโดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ พัฒนา

สมรรถนะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปรับรื้อและ

เปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ มุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี. 2652)  โดยนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีส าคัญในแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหล่ือมล้ าด้านการจัดการศึกษา ตาม

แนวคิด “ท าโรงเรียนเล็ก ให้เป็นโรงเรียนใหญ่” คือ 1) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

นักเรียนน้อยกว่า 120 คน 2) การลดการกระจุกตัวในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ให้นักเรียนได้เรียน

ในโรงเรียนมัธยมคุณภาพใกล้บ้านมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดเฉพาะทาง และ 3) การ

เพิ่มคุณภาพให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

(STAND ALONE) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มของประชากรวัยเด็กลดลงส่งผลต่อ

คุณภาพของผู้เรียน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการกระจาย

ทรัพยากรให้แก่โรงเรียนในสังกัด จึงก าหนดแนวทางการสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชนเป็น 

“โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ในระดับประถมศึกษา ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ใน

ชนบทให้เป็น “โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง” ในระดับมัธยมศึกษา และเพิ่มคุณภาพโรงเรียนระดับ
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ประถมศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลและมีความสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพให้

เป็น “โรงเรียนSTAND ALONE” การขับเคล่ือนการด าเนินงานดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มี

ค าส่ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละ

จังหวัด ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 11/2564 เรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส่ัง ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  

จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล โดยการบริหารจัดการโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยการก าหนด

แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” และ                

“โรงเรียน STAND ALONE” ให้ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาด า เนินการคัดเลือกโรงเรียน                      

ท่ีมี ความพร้อม  และเหมาะสม ในอง ค์ประกอบ ทุก ด้ าน เป็ น โรงเรียนห ลักของชุมชน                                  

มีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวกให้พร้อม โดยยึดหลักการท า

โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย จ านวนไม่เกิน 10 

โรงเรียน (จ านวน 7 – 8 โรงเรียน) ให้เป็น 1 กลุ่มโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร แต่สามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพให้เป็น “โรงเรียน STAND ALONE” หรือในอัตราส่วนท่ีมากท่ีสุดท่ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถด าเนินการได้ เพื่อให้เป็นโรงเรียนศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ 

ผู้ปกครอง ชุมชนเช่ือมั่น และเกิดการยอมรับ โดยจะจัดสรรทรัพยากรท้ังด้านงบประมาณ และ

บุคลากรพร้อมท้ังเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เป็น “โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง” ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ

โรงเรียนในจังหวัดต่อไป ในการ“ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง” เพื่อลดความเหล่ือมล้ าด้าน

การศึกษา โดยยึดคุณภาพผู้เรียนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นส าคัญ  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการ

การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพื้น ท่ี การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3                        

ได้ด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก าหนด ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ท าให้เกิดการรวมตัวของโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 

10 โรงเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหาร จึงต้องพัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                         

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

4. เพื่อตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 ผู้วิ จัยได้ก าหนด                    

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิด เกี่ ยวกับการบริหารแบบมี ส่ วนร่วม  (Participative Management) โดย

สังเคราะห์จากแนวคิดดังต่อไปนี้ 

1.1 แนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980 ) มีแนวคิดหลักและได้จ าแนก 

รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) การมี

ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 1.2 แนวคิดของ Campbell & Ramseyer (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีค า 2547 ) ได้แบ่งลักษณะ

การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะท่ีไม่มีส่วนร่วมเลย  2) ลักษณะท่ีมีส่วน

ร่วมน้อย  3) ลักษณะท่ีมีส่วนร่วมปานกลาง 4) ลักษณะท่ีมีส่วนร่วมมาก 5) ลักษณะท่ีมีส่วนร่วม  

มากท่ีสุด   

1.3 แนวคิดของ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึง

ลักษณะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร (Public 

Information) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 

Meeting) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

การใช้กลไกทางกฎหมาย 
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1.4 แนวคิดของ เนตรรุ้ ง  อยู่ เจริญ  (2553) ได้พบตัวแปรท่ีมีผลต่อการมี ส่ วนร่วม 

ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ บรรยากาศองค์กร และการติดต่อส่ือสาร 2) ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.5 แนวคิด Huntington & Nelson (1976) เห็นว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน

จะพิจารณาจาก กิจกรรม และการบริหาร ซึ่งจะต้องมีการศึกษาควบคู่กันไป ในระดับกิจกรรมนั้น               

จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด ส่วนในด้านการ

บริหารนั้น จะเป็นลักษณะของผู้มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเปิดทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

หรือแสดงออกถึงเข้าร่วมในกิจกรรม  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ (The Model Development) โดยสังเคราะห์จาก

แนวคิดดังต่อไปนี้ 

     2.1 กมลรัตน์  แก่น จันทร์    นารีรัตน์  รักวิ จิตรกุล และเจริญ  ราชโสภา (2560)             

ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบ ไว้  6 องค์ประกอบ ได้แก่  หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบ กลไกของรูปแบบ  วิธีด าเนินงานของรูปแบบ  แนวการประเมินรูปแบบ และเงื่อนไข

ความส าเร็จของรูปแบบ  

     2.2 สมาน อัศวภูมิ (2557) ได้น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบ ไว้ 7 ส่วน คือ ช่ือ

รูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  หลักการและเหตุผลของรูปแบบ องค์ประกอบหลักของรูปแบบ  

แนวทางประเมินผลรูปแบบ เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ และเอกสารประกอบการน ารูปแบบไปใช้ 

     2.3 อภิชา  ธานีรัตน์ (2555)  ได้น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบ  ไว้ 2 ส่วน คือ  

          2.3.1.ส่วนน าของรูปแบบ ได้แก่ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวคิดและหลักการ

ส าคัญในการน ามาสร้างรูปแบบ และเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ  

         2.3.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และแนวทาง

การน ารูปแบบไปปรับใช้ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดังภาพท่ี 1 
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องค์ประกอบของรูปแบบการมีส่วนร่วม 
1. องค์ประกอบหลักด้านองค์กร 
    - โครงสร้างขององค์กร 
    - วิสัยทัศน์องค์กร 
    - วัฒนธรรมขององค์กร 
    - กลยุทธ์ขององกร 
2. องค์ประกอบหลักด้านการเรียนรู้ 
    - ระดับการเรียนรู้ 
    - ประเภทการเรียนรู้ 
    - วัฒนธรรมการเรียนรู ้
    - วินัยในการเรียนรู ้
3. องค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้น า 
    - ภาวะผู้น า 
4. องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี 
    -เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
    -เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ 
5. องค์ประกอบหลักด้านการจัดการความรู้ 
    - การแสวงหาความรู้  
    - การสร้างความรู้  
    - การถ่ายโอนและใช้ความรู้  
    - การจัดเก็บความรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบการวิจัย เป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 
ของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) 
Campbell & Ramseyer (อ้างใน จิราภรณ์ ศรี
ค า 2547 )  
Huntington & Nelson (1976) 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2551)  
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553)  
กมลรัตน์ แก่นจันทร์   นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 
และเจริญ ราชโสภา (2560) 
สมาน อัศวภูมิ (2557) 
อภิชา  ธานีรัตน์ (2555)   

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

กมลรัตน์ แก่นจันทร์   นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 
และเจริญ ราชโสภา (2560)   
จันทรา  ส่งศรี (2557) 
สมาน อัศวภูมิ (2557) 
อภิชา  ธานีรัตน์ (2555)   
 
 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
1.ช่ือรูปแบบ 
2.วัตถุประสงค์ 
3.หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 
4.องค์ประกอบของรูปแบบ 
5.แนวทางการประเมินรูปแบบ 
6.เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 9 คน จาก 10 โรงเรียน 

    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  จ านวน 9 คน 

จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา องค์การแห่งการเรียนรู้ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

จ านวน 1,038 คน จาก 10 โรงเรียน 

    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 385 คน ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

ก าหนดสัดส่วนและท าการสุ่มอย่างง่าย (simple sampling random) ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างจาก

ตารางทาโร ยามาเน่ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนารูปแบบและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
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1. ขอบเขตด้านเนื้อหา รูปแบบบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิชาการ จ านวน 3 คน ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 3 คน 

และผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จจ านวน 3 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 9 คน จากการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling)  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันการตัดสินใจ 

การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอ

ภาคน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพื่อพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเช่ียวชาญ

ของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งๆ ข้ึน 

2. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง ส่วนประกอบท่ีส าคัญ  องค์ประกอบท่ีเป็น

ปัจจัยท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง  ท่ีก่อให้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นองค์การท่ีส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ในองค์กร  โดยการมุ่งเน้นและจูงใจให้บุคลากรในองค์กรให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนา

ตนเองอยู่ตลอดเวลา  มีบรรยากาศท่ีสนับสนุน  กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การให้เกิดการเรียนรู้  

การแลกเปล่ียนความรู้   และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี เป็นไปอย่างต่อเนื่ องเพื่ อความ

เจริญก้าวหน้า  เพื่อศักยภาพของตนเองและองค์กร  โดยมีการปรับเปล่ียนองค์กร โดยการก าหนด

วิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  กลยุทธ์  และโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การจัดการความรู้  

รวมท้ังการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน 

3. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินการศึกษาและพัฒนา

วิธีการจัดการศึกษา โดยใช้วิธีการจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม และน าเสนอ

เป็นขั้นตอนของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 



11 
 

4. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนหลักในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ท่ีได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท้ังด้านกายภาพ ด้านบุคลากร 

และด้านเครือข่าย ให้เป็นโรงเรียนใหญ่ของชุมชนท่ีมีความเพียบพร้อม สามารถรองรับนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือข่ายและท างานผสมผสานร่วมกันกับโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

   5. เขตพื้นท่ีหมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

   6. โรงเรียนหลัก  หมายถึง โรงเรียนวัดสระ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

           7. โรงเรียนเครือข่าย  หมายถึง โรงเรียนบ้านบางแรด  โรงเรียนวัดแจ้ง  โรงเรียนบ้านเกาะทัง  

โรงเรียนวัดบางด้วน  โรงเรียนวัดหอยกัน  โรงเรียนวัดปาก แพรก  โรงเรียนวัดขนาบนาก                      

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง  โรงเรียนบ้านน าทรัพย์ และโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ  อ าเภอปากพนัง     

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

2. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

3. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ได้ใช้ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศในการวางแผน ก าหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นส าคัญดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.2 องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

2.1  ความหมายของรูปแบบ 

2.2  ประเภทของรูปแบบ 

2.3  องค์ประกอบของรูปแบบ 

2.4  การสร้างและพัฒนารูปแบบ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

     3.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

     3.2  ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 

     3.3  กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

4. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 นักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

      การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Praticipative  Managment)  มีนักวิชาการและนักการ

ศึกษาได้ให้ความหมายในบริบทท่ีแตกต่างกันไว้หลายประการ  ดังนี้ 

          จันทรานี   สงวนนาม (2545 : 69)  ให้ความหมายว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

หมายถึง  การท่ีบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานท้ังด้านการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ

และการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล 

          สมยศ นาวีการ (2545 : 1)  กล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการ

ของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็ง

ขันของบุคคล  ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารท่ี

ส าคัญ  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าท่ีท่ีถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าท่ี

การบริหารให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงใน

กระบวนการตัดสินใจท่ีส าคัญขององค์การไม่ใช่เพียงแต่สัมผัสปัญหาหรือแสดงความห่วงใย 

        สมเดช  สีแสง (2547 : 229)  ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า  การ

บริหารแบบมีส่วนร่วม (Praticipative  Managment)  เป็นการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานทุก

ระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าท่ีของตน  ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการ

บริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่าการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ (Total  Quality  Control  หรือ  TQC) 

         วันชัย  โกลละสุต (2549) กล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การท่ีบุคคลใน

องค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพและส าเร็จ  ท้ังนี้การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตามโดยขึ้นอยู่กับ

ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการด าเนินการ

บริหารเป็นเกณฑ์ 

      ท านอง  ภูเกิดพิมพ์  (2551)  กล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นการท างานร่วมกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด  ความเช่ือและความยึดมั่นของแต่ละ

บุคคล  แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กร  อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย  โดย

การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมี
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ประสิทธิภาพในการพัฒนา  เพราะท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตน

มากยิ่งขึ้นเพื่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

      จ าก ค ว าม ห ม าย ท่ี ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 

หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบั ติงานท้ังทางด้านการแสดงความ

คิดเห็น  การตัดสินใจการรับผิดชอบ  การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล  โดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในองค์การ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

      การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human 

Relation  Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Approach)  บุคคลท่ีเป็น ผู้

บุกเบิกแนวคิดนี้คือ  แมรี  ปาร์คเกอร์  ฟอลเลต (Mary  Parker  Follet) โดยได้เขียนบทความ

ช่ือ  Dynamics  Administration  บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การด้วยวิธีการ

สร้างมนุษยสัมพันธ์และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่องเงินเพียงอย่าง

เดียว  แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเอลตัน  เมโย (Elton  Mayo) และเอฟ.เจ.โรธลิสเบอร์เกอร์ 

(F.J.Roethlisberger) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ท้ังนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ดังนี้ 

      เดวิด   แมค เคลแลน ด์  (David  McClelland  1961 : 100 – 112) นั ก จิตวิ ทยาแห่ ง

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับส่ิงจูงใจของมนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ  ท้ังใน

ระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปได้ว่าคนเรามีความต้องการอยู่  3  ประการ  คือ  

 1.  ความต้องการสัมฤทธิผล (need  for  achievement) เป็นความปรารถนาจะท าส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบ

ความส าเร็จ  มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไม่ส าเร็จ  

 2.  ความต้องการความผูกพัน (need  for  affiliation) เป็นความต้องการการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคม  ต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุ่น  

 3.  ความต้องการมีอ านาจบารมี (need  for  power) ได้แก่ความต้องการรับผิดชอบบุคคล

อื่นอื่นต้องการควบคุมและให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นได้  
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      โดยสาระส าคัญอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเดวิด   แมคเคลแลนด์ 

(David  McClelland) คือ ผู้ท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จต้องมีแรงจูงใจในด้านความต้องการ

สัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูงหรือกล่าวได้ว่าความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้าน

สัมฤทธิผล 

           เรนซิส  ไลเคิร์ท (Rensis  Likert 1967:16–24) เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่ งมี ลักษณะ

แตกต่างกัน  4  รูปแบบ  และเรียกว่าการบริหาร  4  ระบบ (System 4) ประกอบด้วย 

                ระบบท่ี 1 : เผด็จการ (System 1 : Exploitative  Authoritative) เป็นการใช้อ านาจ

เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  เป็นการบริหารองค์การท่ีเน้นหน้าท่ีและโครงสร้างแบบอ านาจนิยมสูง 

                ระบบท่ี 2 : เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : Bebevolent  Authoritative) เป็นการ

ใช้อ านาจแบบเมตตา  ใช้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  นายจ้างต้องท าให้ลูกจ้างมี

ความเช่ือมั่น 

                ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative) ระบบนี้เป็นการบริหารงาน

แบบมีความมั่นคง  แต่ฝ่ายบริหารไม่มีความเช่ือมั่นและความไว้วางใจอย่างเต็มท่ีในตัว

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                ระบบท่ี 4 : กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม (System 4 : Participative  Group) เป็นระบบการขยาย

ขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นมิตรกันระหวา่งนายจ้างกับลูกจ้างในระดับสูงจากการมีส่วนร่วม

ในการท างานแบบกลุ่ม 

                อุทัย  บุญประเสริฐ (2543 : 26 – 31) กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี

แนวความคิดพื้นฐาน ดังนี้ 

                1.  ความเช่ือเรื่องธรรมชาติมนุษย์ (Assumption  about  human  nature) ตาม

แนวคิดของ แมค  เกรเกอร์ (Mc  Gregor) มี  2  แนวทาง คือ ทฤษฎี x  และทฤษฎี y  ตามแนวคิด

ของทฤษฎี x  เช่ือว่ามนุษย์ข้ีเกียจและขาดความรับผิดชอบ  ดังนั้นต้องใช้วิธีการบังคับหรือควบคุม

การท างานอย่างใกล้ชิด  ส่วนทฤษฎี y  เช่ือว่ามนุษย์มีความขยัน  ชอบท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า

สภาพการท างานท่ีมีความเหมาะสม  และคนมีส่วนร่วมในการท างานโดยไม่ถูกบังคับก็จะมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น 

                2.  ความคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์การของโรงเรียน 

(Concept  of  School  Organization) แนวความคิดของการบริหารปัจจุบันเช่ือว่า  องค์การมิใช่
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เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการบรรลุเป้าหมายหรือผลผลิตเชิงปริมาณเท่านั้น  แต่องค์การเป็นสถานท่ี

ส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาด้วย 

                3.  ในด้านรูปแบบการตัดสินใจ (Decision  Making  Style) การตัดสินใจส่ังการใน

ระดับสถานศึกษาควรมีลักษณะร่วมมือกันใช้อ านาจระหว่างครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ตลอดจนศิษย์

เก่าเพื่อสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบัน  ความต้องการในอนาคต  ซึ่งจะต้องระดมสติปัญญาและแนวคิด

ให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาให้บริหารโรงเรียนได้ส าเร็จ  อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกผูกพันกับ

โรงเรียนด้วย 

                4.  แบบภาวะผู้น า (Leadership  Style) ตามทฤษฎีของ  Sergiovanni  ได้จัดระดับ

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษไว้  5  ระดับ  คือ  ภาวะผู้น าด้านเทคนิค  ภาวะผู้น าด้าน

มนุษย์  ภาวะผู้น าทางการศึกษา  ภาวะผู้น าเชิงสัญลักษณ์  และภาวะผู้น าทางวัฒนธรรม 

                5.  กลยุทธ์การใช้อ านาจ (Use  of  Power) ในการบริหารโดยท่ัวไปมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องใช้อ านาจเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้  แต่ตามทฤษฎีท่ีว่าด้วยท่ีมาของอ านาจ นั้นได้แบ่งท่ีมาของอ านาจ

พื้นฐานเป็น   5  แบบ  ได้แก่   อ านาจจากการให้รางวัล  อ านาจจากการบังคับ   อ านาจตาม

กฎหมาย  อ านาจจากการอ้างอิง  และอ านาจจากความรู้ความเช่ียวชาญ 

                6.  ทักษะเฉพาะในการบริหาร (Management  Skills) ทักษะการบริหารแบบใหม่ ๆ ท่ี

ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ในองค์การ  เช่น  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื่อการ

ตัดสินใจ ใช้ทักษะการแก้ไขความขัดแย้ง  ใช้กลยุทธ์เพื่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ  เป็นต้น 

                7.  การใช้ทรัพยากร (Use  of  Resources) สถาบันการศึกษามีอ านาจในการใช้และ

บริหารทรัพยากรด้วยตนเองมากขึ้น  ท าให้สถานศึกษาได้บริหารงานตามสถานการณ์ของตนเองอย่าง

มีประสิทธิผล  ไม่ต้องส้ินเปลืองบุคลากร  งบประมาณ  เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ 

            โดยสรุปแล้ว  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิดพื้นฐานมาจากความเช่ือเรื่อง

ธรรมชาติของมนุษย์ ท่ีมีความต้องการพื้ น ฐาน   ความคิดเกี่ ยวกับความ เป็นองค์การของ

โรงเรียน  รูปแบบของการตัดสินใจ  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  แบบภาวะผู้น า  กลยุทธ์ในการใช้

อ านาจ  ทักษะเฉพาะในการบริหารตามทฤษฎีการบริหาร   ตลอดจนความมีอิสระในการใช้และ

บริหารทรัพยากรด้วยตนเอง 
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องคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

             สวอนสเบิร์ก (Swanaburg 1996 : 391 – 394) แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมดังนี ้

 1.  การไว้วางใจกัน (Trust) ซึ่งเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 

 2.  ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) 

 3.  การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals  and  objectives) 

 4.  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 

            ไลเคิร์ท (Likert 1961 : 223) ได้แสดงให้เห็นสาระส าคัญของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม  ดังนี้ 

1.  ผู้บังคับบัญชารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.  ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.  ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระ 

4.  ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและโดยกว้างขวาง 

เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์การ  การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ 

5.  การตัดสินใจต่าง ๆ กระท าโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ  เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

6.  การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเองและเน้นใน 

เรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก 

7.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรมเพื่อให้การท างาน 

มีผลงานท่ีสูงสุดและส าเร็จตามเป้าหมาย 

      ไบรย์แมน (Bryman 1986 : 139)  ได้เสนอแนวทางในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีจะมี

ผลต่อทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาไว้  4  ประการ  คือ  

1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วมควรจะต้องท าให้แนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจน 

ยิ่งขึน้และบรรยากาศจะมีลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  

2. จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ีมีคุณค่า  ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเพิ่ม 

เป้าหมายส่วนบุคคล (Individual  Goal) กับเป้าหมายองค์การ (Organization  Goal) ให้เท่าเทียม

กัน  

3. ผู้มีส่วนร่วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจและความเป็นอิสระเพิ่มขึ้น  ซึ่ง 
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จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพียรพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้นและ  

 4.  เมื่อบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี Ego – involved 

           ดวงแก้ว  กอแก้ว (2543 : 17) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 

           1.  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการท่ีผู้บังคับบัญชาได้ขอความร่วมมือจาก

ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย   เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ  มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของ

งาน 

           2.  การกระจายอ านาจในการบริหาร  ได้แก่  การใช้คณะกรรมการและกลุ่มงานเฉพาะกิจใน

การปฏิบัติงาน  การให้อิสระกับพนักงานในการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 

           3.  การให้อ านาจในการตัดสินใจ  ได้แก่  การให้พนักงานมีสิทธิในการตัดสินใจในงานท่ี

รับผิดชอบโดยไม่ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนผู้บริหารทุกคนในการ

ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

           4.  การไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์การ  ได้แก่  การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้

ความสามารถและมีการมอบหมายให้พนักงานได้ปฏิบัติงานใหม่ ๆ 

        ดังนั้นจึงสรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความส าคัญในการบริหารองค์การเป็น                  

อย่างมาก  เพราะผู้บริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารมี

อิสระในการท างาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา   

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

     การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ   

ซึ่ง จันทรานี   สงวนนาม (2545 : 71) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี ้

                1.  ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 

                2.  ลดความขัดแย้งในการท างาน  เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกนัมากขึ้น 

                3.  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

                4.  ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี  ทุกคนมีงานท า 

                5.  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 

                6.  ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 

                7.  ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                8.  ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
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     สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2545 : 9 – 10) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

                1.  การมี ส่วนร่วมก่อให้ เกิดการระดมความ คิดและอภิปรายร่วมกันระหว่ าง

ผู้เกี่ยวข้อง  ท าให้เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดคน

เดียว 

                2.  การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลงใน

ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น 

                3.  เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารท่ีดีกว่า  สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ใน

การท างานร่วมกัน  ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

                4.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการ

ท างานร่วมกันเกิดความมีน้ าใจและความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 

                5.  การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น  การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและ

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน  ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

     จากแนวคิดท่ีกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้    

1.  ประโยชน์ต่อองค์การ  ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการส่ือสารในองค์การ 

ดีขึ้นลดความขัดแย้ง  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  และองค์การมีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงได้ดี  

2.  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานได้ง่ายขึ้น   การตัดสินใจมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย  

3.  ประโยชน์ต่อพนักงาน  โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและระหว่างพนักงาน

ด้วยกันดีขึ้น  มีความไว้วางใจกันสูง  มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมากขึ้น  รวมท้ังมีความ

เข้าใจกฎระเบียบและข้อจ ากัดขององค์การ 

 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

      ถึงแม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์  แต่การท่ีผู้บริหารจะน าการบริหารรูปแบบ

นี้มาใช้ควรค านึงถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งจันทรานี  สงวนนาม 

(2545 : 71) ได้สรุปว่าการท่ีผู้บริหารจะน าการบริหารในรูปแบบนี้มาใช้ควรจะระมัดระวังถึงข้อจ ากัด

ของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  เพราะอาจท าให้เกิดกลุ่มอิทธิพลขึ้น

ได้  และก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน  ความรับผิดชอบและการกระท าของกลุ่มไม่มีหลักประกัน    แน่

ชั ด เพ ราะ ทุ ก อ ย่ า งขึ้ น อ ยู่ กั บ ก าร ตั ด สิ น ใจข อ งก ลุ่ ม   ผู้ บ ริ ห าร จึ งค ว รค านึ ง ถึ ง ผ ล ไ ด้
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ผลเสีย  เช่น  ค่าใช้จ่าย  เวลา  ปัญหา  และสถานการณ์  การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

องค์การควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   ในท านอง

เดียวกัน  สมยศ  นาวีการ (2545 : 25 – 36) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการใช้การบริหารแบบมีส่วน

ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพว่า อุปสรรคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับหลาย ๆ ปัจจัย   ดังนี้  อุปสรรคทางด้าน

องค์การซึ่งจะยึดติดกับประเพณี  ปรัชญาและค่านิยมขององค์การ  คุณภาพของนโยบายและระเบียบ

วิธีปฏิบัติงาน  คุณภาพของเจ้าหน้าท่ี  โครงสร้างขององค์การ  การขาดบรรยากาศสนับสนุน  การ

ขาดระบบการให้รางวัลในการมีส่วนร่วม  นอกจากอุปสรรคทางด้านองค์การแล้ว  อุปสรรคบางอย่าง

อาจเกิดขึ้นจากตัวผู้บริหารเองท่ีขัดขวางการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เช่น  ความไม่เข้าใจ  การ

ขาดความมั่นคงหรือความกลัวท่ีสูญเสียอ านาจการบริหารไป   เป็นต้น  ส่วนอุปสรรคทางด้าน

ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  อาจเกิดขึ้นจากการขาดความสามารถ  ขาดความต้องการ  การไม่รับรู้ว่าถูก     

  

โดยสรุปแล้ว  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารท่ีช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานได้

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด  การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อให้เกิด

ความผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์การมากยิ่งขึ้น  ท้ังนี้ผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญ  พร้อม

ท้ังมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม  และส่ิงส าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์  ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีและเจริญก้าวหน้าโดยมีข้ันตอนใน

การด าเนินงานท่ีแตกต่างกันไปตามแนวคิดหรือข้อค้นพบของนักวิชาการ นักการศึกษาและผู้รู้ ดังนั้น

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอส่วนท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 ความหมายของรูปแบบ 

“รูปแบบ  (Model)” เป็นค าท่ีใช้ส่ือความหมายได้หลายทางโดยท่ัวไปแล้ว รูปแบบจะ

หมายถึงส่ิงของ หรือวิธีการด าเนินงาน ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเป็นต้นแบบของส่ิงใดส่ิง

หนึ่ง หรือ กระบวนการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รูปแบบจ าลองของส่ิงก่อสร้าง รูปแบบในการ

บริหารจัดการองฺค์การ รูปแบบในการพัฒนาองค์การ เป็นต้น  ท้ังนี้ นักวิชาการได้ให้ความหมายของ

รูปแบบไว้หลากหลาย ดังนี้ 
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สมาน  อัศวภูมิ (2557: 58) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นแบบจ าลองของจริงหรือ

แบบแผนความคิดเพื่อแสดงให้เห็นภาพท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงของหรือความคิดท่ีผู้น าเสนอรูปแบบ

ดังกล่าวต้องการส่ือสารให้ตนเองและผู้อื่นได้เห็นภาพและเข้าใจส่ิงของหรือความคิดของรูปแบบนั้นๆ 

เช่น การน าเสนอแบบจ าลองระบบสุริยะจักรวาล ก็ต้องให้เห็นภาพระบบสุริยะจักรวาลว่าเป็นอย่างไร 

หรือการน าเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ก็จะน าเสนอแนวปฏิบัติใหม่เพื่อท าให้สุขภาพดีขึ้น 

เป็นต้น  แต่เนื่องจากรูปแบบเป็นเพียงแบบจ าลงองของจริงหรือความคิด  จึงเลือกน าเสนอเฉพาะส่วน

ส าคัญและจ าเป็นท่ีจะท าให้รูปแบบนั้นเป็นตัวแทนของส่ิงของหรือความคิดท่ีต้องการน าเสนอ 

ขณะเดียวกันก็ไม่น้อยไปจนท าให้รูปแบบดังกล่าวไม่สมบูรณ์  ความสามารถของนักพัฒนารูปแบบอยู่

ท่ีความเหมาะสามและลงตัวระหว่างความซับซ้อน (Complexity) ของส่ิงท่ีต้องการจ าลอง  และความ

เรียบง่าย (Simplicity) ของรูปแบบท่ีน าเสนอ  ส าหรับรูปแบบในการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบของการ

ประยุกต์ใช้ความคิดในการด าเนินงาน  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้นเป็นหลัก 

ดนัย เทียนพุฒ (2555) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นการบรรยายหรือก าหนดความ

เช่ือมโยงของส่ิงท่ีเป็นกุญแจส าคัญ  ส าหรับท าความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์ความรู้ของธุรกิจ โดยมี

คุณลักษณะหลัก เช่น ความเป็นระบบ (Systematic) ระบบเปิด (Open) พลวัต (Dynamic) มี

ลักษณะท าให้เหมาะได้ (Adaptive) และ นวัตกรรม (Innovation) 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554,1011) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่าหมายถึง รูปท่ีก าหนดขึ้น

เป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่าส่ิงนั้นๆ  เช่น  รูปแบบบ้าน  รูปปลา  รูปใบไม้  รูปแบบ

ผู้หญิง รูปแบบวัด  รูปแบบเป็ด เป็นต้น   

วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2553) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง กรอบความคิดทางด้าน

หลักการ  วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

รัตนะ  บัวสนธ์ (2552,124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย 

ดังนี้ 

1.รูปแบบ หมายถึง แผนภาพหรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ียังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง 

รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ 

โมเดลเส้ือ เป็นต้น 
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2.รูปแบบ หมายถึง แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จัก 

กันในช่ือท่ีเรียกว่า “Mathematical Model”  

3. รูปแบบ หมายถึง แผนภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบการท างานของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปแบบ ใน

ความหมายนี้บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ

การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

มาลี สืบกระแส (2552, 108-109) อธิบายว่ารูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบจ าลองของส่ิงท่ี

เป็นรูปธรรม  เช่น ระบบการปฏิบัติงาน  และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแบบแผนหรือเขียน

ในรูปสมการคณิตศาสตร์  หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นข้อความ  จ านวน หรือภาพ หรือ

แผนภูมิหรือรูปสามมิติ 

Cambridge University (2009) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า เป็นตัวอย่างท่ีดีเย่ียมใน

ประเภท จ าพวก หรือกลุ่มนั้น เช่น ระบบการศึกษาของบางประเทศ ได้รับการยอมรับเป็น “รูปแบบ” 

ของการจัดการศึกษาอีกหลายประเทศ 

Oxford University (2010) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า เป็นค าอธิบายเกี่ยวกับระบบ 

หลักการ หรือวิธีการท างานนั้นๆ หรือเป็นการค านวณว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น 

           จากแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยสรุปความหมายของ

รูปแบบได้ว่า รูปแบบ หมายถึง  แบบแผนทางความคิดท่ีสร้างขึ้นจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อ

อธิบายกระบวนการด าเนินงานหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และได้รับการยอมรับว่า

เป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผนในการด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

2.2 ประเภทของรูปแบบ 

รูปแบบสามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท ได้มีผู้จ าแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้ 

ทิศนา  แขมมณี (2551,220-221) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงออกในลักษณะของการ

เปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อย่างน้อย 2 ส่ิงขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์

กายภาพ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงออกผ่านทางการใช้ภาษาพูด

และเขียน รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 
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3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงออกผ่านทางสูตร

คณิตศาสตร์ ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 

4.รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงออกผ่านทางแผนผัง 

แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น 

5.รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุ ระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา 

Keeves (1988: 561-565) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพส่วนใหญ่ใช้ในด้าน

วิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบโครงสร้างอะตอมสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้างของรูปแบบ

ให้สอดคล้องกับลักษณะท่ีคล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ท่ีมีอยู่ในลักษณะนั้น

ด้วยรูปแบบท่ีสร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้และ

สามารถน าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น รูปแบบจ านวนนักเรียนใน

โรงเรียน สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ าท่ีประกอบด้วยท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก ปริมาณท่ี

ไหลเข้าถังเปรียบเทียบได้ กับจ านวนนักเรียนท่ีเข้าโรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการ

รับเด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนปริมาณน้ าท่ีไหลออกเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนท่ีออกจาก

โรงเรียน เนื่องจากพ้นเกณฑ์การศึกษา การย้ายออกการจบการศึกษา ส าหรับปริมาณน้ าท่ีเหลือในถัง

เปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนท่ีเหลืออยู่ในโรงเรียน เป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงจ านวนนักเรียนในโรงเรียน 

2. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย 

หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด

องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้ข้อความในการอธิบาย

เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแน่นอน ท าให้

ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการน ารูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก เช่น รูปแบบ

การเรียนรู้ในโรงเรียน 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้แสดงความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบหรือตัวแปร โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะน าไปใช้ใน

ด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้

ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข้อความ 
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4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีเริ่มจากการน าเทคนิคการวิเคราะห์

เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ท าให้สามารถศึกษา

รูปแบบเชิงข้อความท่ีมีตัวแปรสลับซับซอ้นได้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้นจากทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยท่ีมีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง แต่ละสมการแสดง

ความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง

เพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) รูปแบบระบบเส้นเด่ียว (Recursive Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์

ย้อนกลับ 

2) รูปแบบระบบเส้นคู่ (Non-Recursive Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเป็นท้ังตัวแปรเชิง

สาเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้ 

Smith and others (1980: 461) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 

    1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจ าลอง 

หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเส้ือผ้า 

    1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การ

ทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองท่ีบินได้ หรือเครื่องฝึกหัดบิน 

เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 

   2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 

เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงานค าอธิบายรายวิชา

เป็นต้น 

   2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบมีหลากหลาย

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้รูปแบบนั้น  ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic 

Model) เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา  แผนภูมิ หรือรูปภาพ  
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2.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 

มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี ้

กมลรัตน์  แก่นจันทร์    นารีรัตน์  รักวิจิตรกุล และเจริญ ราชโสภา (2560)  ได้เสนอ

องค์ประกอบของรูปแบบจากการท าวิ จัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ไว้                      

6 องค์ประกอบ ได้แก่   หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กลไกของรูปแบบ                     

วิธีด าเนินงานของรูปแบบ  แนวการประเมินรูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ  

จันทรา  ส่งศรี (2557) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบจากการท าวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ีเน้นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไว้ 3 

ส่วน คือ บทน า  ขั้นกระบวนการ  และปัจจัยสนับสนุน   

สมาน อัศวภูมิ (2557) ได้น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบจากท าการวิจัยเรื่องรูปแบบ

การบูรณาการระบบการประกันคุณภาพภายในกับการบริหารสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานขนาดกลาง ไว้ 7 ส่วน คือ ช่ือรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  หลักการและเหตุผลของ

รูปแบบ องค์ประกอบหลักของรูปแบบ  แนวทางประเมินผลรูปแบบ เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ

และเอกสารประกอบการน ารูปแบบไปใช้ 

อภิชา  ธานีรัตน์ (2555)  ได้น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบจากการท าวิจัยเรื่องรูปแบบ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุ งเทพมหานคร                 

ไว้ 2 ส่วน คือ  

1.ส่วนน าของรูปแบบ ได้แก่ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวคิดและหลักการส าคัญในการ

น ามาสร้างรูปแบบ และเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ  

2.องค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการน ารูปแบบ

ไปปรับใช้ 

สรุปได้ว่า การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จ านวนเท่าใด มี

โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ท่ีก าลังศึกษา 

ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็น

หลัก ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบของรูปแบบ แบบ 6 องค์ประกอบ คือ ช่ือรูปแบบ  
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วัตถุประสงค์  หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบหลักของรูปแบบ แนวการประเมินผลรูปแบบ  และ

เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ 

2.4 การสร้างและพัฒนารูปแบบ 

      ชัยวิชิต  เชียรชนะ(2560) ได้กล่าวถึงการสร้างและพัฒนารูปแบบไว้ว่า การสร้าง 

หมายถึง การริเริ่มด าเนินการส่ิงท่ีศึกษาใหม่  ไม่มีความซ้ าซ้อนกับส่ิงท่ีมีมาก่อน ส่วนการพัฒนา

รูปแบบ หมายถึง การน าส่ิงท่ีศึกษาท่ีมีอยู่แล้วมาด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีความถูกต้อง  

เหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และทันสมัยมากยิ่ งขึ้น ซึ่งค าสองค านี้ ในบางครั้งจึงต้องเขียน

ต่อเนื่องกัน  เพราะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน   การสร้างและพัฒนารูปแบบมี      2 แนวคิดหลัก 

คือ การค้นหารูปแบบและการน ารูปแบบไปทดสอบ ซึ่งนักวิจัยวิจัยบางท่านอาจจะเลือกท าอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือท าท้ังสองแนวคิดก็ได้  โดยแนวคิดแรก คือ การค้นหารูปแบบนั้น  จะมีลักษณะของ

การศึกษาสภาพปรากฏการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอันส าคัญ  แล้วน าไปสู่การวิเคราะห์                

การสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปของรูปแบบตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือท่ีเรียกว่าได้ รูปแบบ

สมมติฐาน ส่วนแนวคิดท่ีสอง คือ การน ารูปแบบอาจจะเป็นลักษณะรูปแบบท่ีได้จากการสร้างหรือ

พัฒนาจากแนวคิดแรก หรือ เป็นรูปแบบท่ีมีอยู่แล้วมาท าการพิสูจน์ ตรวจสอบ  หรือท าการทดลอง 

เพื่อสรุปผลการใช้รูปแบบ อันจะน าไปสู่การได้ค าตอบของการน ารูปแบบไปใช้ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง

ตามปรากฏการณ์นั้นๆ หรืออาจจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนารูปแบบต่อไปแนวคิดการสร้าง

และการพัฒนารูปแบบดัง ภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบ (ชัยวิชิต เชียรชนะ,2560) 

 

 วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2553) ได้กล่าวถึงการสร้างและพัฒนารูปแบบไว้ว่า การพัฒนารูปแบบ แบ่ง

ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็น

รูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานท่ีด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผล

การศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ  ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือล าดับกอ่นหลังของแต่ละองค์ประกอบใน

รูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ ซึ่ง

โดยท่ัวไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ และ

สังเคราะหเ์ป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

รูปแบบ 

วิเคราะห ์ สงัเคราะหร์ูปแบบ ทดสอบ/ทดลอง/พิสจูน์รูปแบบ 

สรุปปรากฏการณ ์ สรุปการทดสอบ/ทดลอง/

พิสจูน์รูปแบบ 
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1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 

      1.2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษา

ความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การ

สอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

      1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหกุรณี หน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพื่อน ามาเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ 

      1.2.3 การศึกษาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 

1.3 การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศท่ีได้ในข้อ 1.1 และ1.2 มาวิเคราะห์

และสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพื่อน ามาจัดท ารูปแบบอย่างไรก็ตามใน

งานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยังอาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้

กระบวนการวิ จัยแบบ เดลฟาย  (Delphi Technique) หรือการสนทนาก ลุ่ม  (Focus Group 

Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได้ 

 2. การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีได้พัฒนารูปแบบในขั้นตอนแรกแล้ว

จ าเป็นท่ีจะต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นถึงแม้จะพัฒนา

โดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยท่ีผ่านมา แต่ก็เป็นเพียง

รูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง

หรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคัญขององค์ประกอบ

ย่อยหรือตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบ  ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัดองค์ประกอบหรือตัว

แปรท่ีพบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อยออกจากรูปแบบ   ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบท่ีมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น  การทดสอบรูปแบบอาจกระท าได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินท่ีพัฒนาโดย 

The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การด าเนินงานของ 

Stufflebeam และคณะ ได้น าเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ

รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 

      2.1.1 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความเป็นไป

ได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 



29 
 

      2.1.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมินการ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 

                2.1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ

เหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 

      2.1.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน

ความน่าเช่ือถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 

2.2 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม่  

สามารถกระท าได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ  หรือการ

ด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อน

มากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป ดังนั้นการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ

ด าเนินการได้  ดังนี้ 

      2.2.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะ

ในประเด็นท่ีถูกพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะท า

การประเมิน 

      2.2.2 รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ีจะ

ประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ(Art Criticism)ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และ

ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าท่ีไม่อาจประเมินด้วย

เครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  แนวคิดนี้ได้น ามา

ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้นท้ังนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ท่ีศึกษาเรื่องนั้น

จริงๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องท่ี

ต้องการความลึกซึ้งและความเช่ียวชาญเฉพาะ 

      2.2.3 รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความ

เช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรม และมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น 

จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 

                 2.2.4 รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ  ตาม

อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาพิจารณา การ
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บ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการ

น าเสนอ 

2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มักจะใช้กับการ

พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จส้ิน

เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะน ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ

เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้

รูปแบบนี้ วิจัยจะน ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตาม

กิจกรรมอย่างครบถ้วนผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของวาโร                 

เพ็งสวัสด์ิ ได้ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลที่ได้ 

1. ขั้นตอนการ
พัฒนา    
     รูปแบบ 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาและรูปแบบของเรื่องท่ีศึกษา 

(ร่าง) กรอบความคิด
การวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจริง  ได้แก่ 
1.การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน หรือ 
2.การศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  เป็นต้น หรือ 
3.การศึกษารายกรณี (Case study) ของ
หน่วยงานท่ีด าเนินการได้ดีในเรื่องท่ีศึกษา 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องและจากการศึกษาจากสภาพจริง 

กรอบความคิดการ
วิจัย 

(ร่าง) รูปแบบ (หรือ
เรียกว่ารูปแบบตาม
สมมติฐาน) 

ได้ขอ้เสนอแนะ
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ทดสอบความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ของ
รูปแบบซึ่งสามารถกระท าได้ ดังนี้ 
1.การศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจ
กระท าได้โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
สอบถาม  เป็นต้น 
2.การศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  ซึ่ง
อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ รูปแบบท่ีเหมาะสม 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีท่ี 1 ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์เอกสารและการศึกษา
จากสภาพจริง (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2553) 
 

 

ข้ันตอน กิจกรรม ผลที่ได้ 

1. ข้ันตอนการ
พัฒนารูปแบบ 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาและรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) กรอบ
ความคิดการวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจรงิ  ได้แก่ 
1.การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน หรือ 
2.การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  เป็นต้น หรือ 
3.การศึกษารายกรณี (Case study) ของ
หน่วยงานที่ด าเนินการได้ดีในเรื่องที่ศึกษา 

กรอบความคิด
การวิจัย 

พัฒนารูปแบบ......(ตามประเด็นที่ศึกษา)…. โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย (3 รอบ) 

(ร่าง) รูปแบบ 
(หรือเรียกว่า
รูปแบบตาม
สมมติฐาน) 

รอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย  พร้อมค าถาม
ปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละตอน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ 
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2. ข้ัน
ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง          
(ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก 
การน ารูปแบบ/ ตัวบ่งชี้ไปใช้) โดยน าแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ที่สร้างจากข้อความท่ีผ่านการ
คัดเลือกในการท าเดลฟายรอบที่ 3) ไปให้ผู้เก่ียวข้องตอบ แล้ว
น าเสนอรูปแบบ/ ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม (เลือกข้อที ่Md > 
3.50, IQR < 1.50 หรือ ค่าเฉลี่ย >3.50) 

ได้ข้อเสนอแนะ
ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 

รอบที่ 2  สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตอบจากน้ันน ามาวิเคราะห์หาค่า Md  และ IQR  

รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซึ่งในรอบน้ีจะแสดงค่า Md และ IQR 
เป็นรายข้อ ท้ังของกลุ่มและค าตอบของแต่ละคน  เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ค าตอบ  

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีท่ี 2 ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
(วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2553) 

น าเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งชี้  โดยน าค าตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่า Md และ IQR 
เป็นรายข้อ โดยคัดเลือกข้อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md > 3.50, 
IQR < 1.50)  
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3. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 

 3.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

 ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี ้

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2559) ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนา ว่าเป็นลักษณะการวิจัย

แบบหนึ่งท่ีผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน ท่ีมีเป้าหมายเพื่อ น าองค์ความรู้

ใหม่มาใช้ส าหรับการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง วิธีการหรือผลผลิตท่ีสร้างขึ้นใหม่ จนมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันหรือสังคม โดยมีกลยุทธ์ในการ

ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง และน่าเช่ือถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือ แสวงหาวิธีการหรือ

ผลผลิตใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 

 วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2557) ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาว่า การวิจัยท่ีมุ่ง

ประดิษฐ์หรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า อย่างมีระบบ 

เพื่อให้เกิดทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ส าหรับการยกระดับคุณภาพของงานหรือคุณภาพชีวิต 

 อนันต์ นามต้น (2557) ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาว่า  กระบวนการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  ในการพัฒนาคลังความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยด าเนินการในลักษณะงานของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ีในวิชาชีพต่างๆ ได้

เป็นอย่างดี  โดยนิยมใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน หรือเทคนิคต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  ร่วมกับการ

ด าเนินการ  เพื่อตอบค าถามการวิจัยให้เกิดความแม่นย า  และท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้

อย่างรอบด้านซึ่งจะส่งผลให้การวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพหรือคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น 

 รัตนะ  บัวสันธ์ (2554) ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาว่า  การพัฒนานวัตกรรม 

หรือผลิตภัณฑ์  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนทางการพัฒนา  

ท้ังนี้ เป้าหมายส าคัญของการวิจัยและพัฒนา ก็คือ การได้นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นต้นแบบ

สามารถน าไปใช้หรือแก้ปัญหาได้จริง 

 วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2552) ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาว่า กระบวนการศึกษา

ค้นคว้าอย่างมีระบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ประเภทส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ประเภทวิธีการ หรือ กระบวนการ  โดย

ด าเนินการทดสอบในสภาพจริง  และท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆรอบจนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน  หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 วสัน ต์  ทอ งไทย  (2550: 5) ได้ ให้ ความห มายการการวิ จัยและพั ฒ น าว่ า  ก ารใช้

กระบวนการวิจัย เพื่อค้นหาความรู้หรือความจริงต่างๆ ท่ีจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบุคคล

และสังคม ซึ่งในการท างานหรือการบริหารงานใดๆ  ท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดคุณภาพนั้น  เมื่อ

ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานค้นพบปัญหาก็จะต้องคิดค้นวิธีการ  ส่ือหรือรูปแบบการพัฒนาท่ีเรียกว่า 

นวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยวิธีการ ส่ือหรือรูปแบบการ

พัฒนาท่ีคิดขึ้นจะต้องมีเหตุผล  หลักการหรือทฤษฎีรองรับ  ท้ังนี้อาจเลือกใช้วิธีการปรับปรุงในส่ิงท่ีได้

มีผู้อื่นได้ศึกษาหรือเคยใช้ได้ผลในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในลักษณะเดียวกันมาก่อน  หรืออาจคิดใช้

วิธีการใหม่ขึ้นมาก็ได้  ซึ่งผลท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนานับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากท่ีจะช่วย

สร้างสรรค์นวัตกรรม  ท้ังรูปแบบการท างานและส่ิงท่ีผลิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

  สุพักตร์  พิบูลย์ (2550: 15) ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาว่า เป็นลักษณะหนึ่ง

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) ท่ีใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า อย่างเป็นระบบ  มุ่ง

พัฒนาทางเลือกหรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต การวิจัย

และพัฒนาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ นวัตกรรม

วัตถุท่ีเป็นช้ินอัน เช่น ชุดการสอน ส่ือการสอน  ชุดกิจกรรมเสริมความรู้เป็นต้น   นวัตกรรมประเภทท่ี

เป็นรูปแบบ  วิธีการ  กระบวนการ  ระบบปฏิบัติการ  เช่น รูปแบบการสอน  วิธีสอน  รูปแบบการ

บริหารจัดการเป็นต้น 

 จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น  สามารถสรุปความหมายของการวิจัยและพัฒนา ได้ว่า 

เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ โดยใช้โดยนิยมใช้ระเบียบวิธีวิจัย

แบบผสมผสาน เพื่อตอบค าถามการวิจัยให้เกิดความแม่นย า  และท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้

อย่างรอบด้าน เพื่อน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ส าหรับการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงวิธีการหรือผลผลิตท่ี

สร้างขึ้นใหม่ จนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและผ่านการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง และ

น่าเช่ือถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ และเป็นประโยชน์ ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันหรือ

สังคมในการยกระดับคุณภาพของงาน 

 3.2 ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 

 อนันต์  นามต้น (2557) กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยและพัฒนา มุ่งใช้การวิจัยเชิงทอลองใน

การค้นหาความรู้ข้อความจริงจากวิธีการทดลอง  ปัญหาการวิจั ยของการวิจัยและพัฒนาต้อง

ตอบสนองความต้องการส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน 2  ลักษณะ คือ การแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาส่ือ ส่ิงประดิษฐ์ หรือวิธีการ แล้วมีการทดลองใช้  เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ท้ังนี้ 
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นวัตกรรมหรือตัวแปรต้นท่ีน ามาทดลองหรือปฏิบัติการ จะต้องมี “ดัชนีช้ีคุณภาพ” ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม โดยการวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ ประกอบด้วย   

 1.นวัตกรรมประเภทวัตถุท่ีเป็นช้ิน ซึ่งอาจเป็นประเภท วัสดุ  อุปกรณ์  เช่นคู่มือ ชุดการสอน  

ส่ือการสอน  ชุดกิจกรรม เป็นต้น 

 2. นวัตกรรมประเภทท่ีเป็นรูปแบบ วิธีการ  กระบวนการ  ระบบปฏิบัติการ เช่น รูปแบบการ

สอน  วิธีการสอน  รูปแบบการบริหารจัดการ  ระบบการท างานต่างๆ เป็นต้น 

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2552) กล่าวถึง ลักษณะของการวิจัยและพัฒนาว่า การวิจัยและพัฒนามี

ลักษณะท่ีส าคัญดังนี้ 

1.เป็นการน าความรู้หรือความเข้าใจใหม่ท่ีสร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งาน เป็นการวิจัย

เพื่อแสวงหาหรือสร้างภูมิปัญญาใหม่ แล้วท าการพัฒนาด้วยการคิดค้นต่อยอดความรู้ความเข้าใจ

ดังกล่าวให้อยู่ในรูปต้นแบบการพัฒนาท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้ เช่น ผลผลิต

กระบวนการหรือการบริหารใหม่ๆ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้และสังคม 

2.เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เนื่องจากจุดแข็งของการวิจัยและ

พัฒนามี 3 กระบวนการหลัก  ได้แก่ การวิจัย  การพัฒนา  และการเผยแพร่  ดังนั้น การศึกษาค้นคว้า

เพื่อให้ได้ความรู้หรือความเข้าใจในแง่มุมใหม่ส าหรับน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ในวง

กว้าง จึงต้องกระท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ท่ีกล่าวว่า “อย่างเป็นระบบ” เป็นการด าเนินงานท่ี

เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนา  ส่วนท่ีก ล่าวว่า “อย่างต่อเนื่อง” เป็น

กระบวนการด าเนินงานท่ีจะต้องกระท าติดต่อกันโดยใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมการวิจัยและ

พัฒนา และเผยแพรผลผลิตไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมค่อนข้างยาวนานมาก 

3.การมีการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการท่ีเช่ือถือได้ การท าวิจัยและพัฒนาทุก

ขั้นตอนจะต้องกระท าอย่างพิถีพิถันภายใต้การก ากับติดตาม และตรวจสอบซ้ าหลายครั้งเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าผลผลิตสุดท้าย ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีอยู่ในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์มีความ

ถูกต้องและเช่ือถือได้ตรงตามระดับมาตรฐานก่อนการเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้หรือสังคม 

4.มักใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัย การวิจัยและพัฒนา

โดยท่ัวไปนักวิจัยมักใช้วิธีการผสมผสานวิธีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานคติท่ีอยู่ภายใต้กระบวน

ทัศน์แบบปฏิบัตินิยม ประโยชน์นิยมเป็นหลัก เช่น ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิ จัยเชิง

ส ารวจในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงทดลองใน
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ขั้นตอนทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณี ใน

ขั้นตอนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มผู้ใช้หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

5. มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา  จุดเน้นส าคัญของการวิจัย

และพัฒนา คือ การด าเนินการวิจัยท่ีจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล   หรือกลุ่มบุคคลผู้

ประสงค์จะน าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้งาน  ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ใน

หน่วยงาน องค์การหรือชุมชน ดังนั้น  ในการออกแบบการวิจัยและพัฒนา  ต้ังค าถามหรือโจทย์การ

วิจัย รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น  ท้ังนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนใน

การวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยแล้ว  ยังจะส่งผลต่อการยอมรับและการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้อีกด้วย 

6. ผลการวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้  ผลของ

การวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะท่ีอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจาการสร้างสรรค์และการ

ลงทุนลงแรงของนักวิจัย  อาจจะมีคุณค่า และมูลค่าเชิงพานิชย์  เป็นต้น  ประโยชน์ในแง่การท าก าไร

สูง นักวิจัยสามารถจดทะเบียนเพื่อคุ้มคลองสิทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  และ

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรท้ังในประเทศและนานาชาติได้ 

3.3 กระบวนการวิจัยและพัฒนา  

สุพักตร์  พิบูลย์  (2550) กล่าวถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนาว่า กระบวนการวิจัยและ

พัฒนามี 7 ขั้นตอน  ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 

2. สร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา 

3. น านวัตกรรมไปทดลองใช้ 

4. วิเคราะห์ผลการทดลองใช้นวัตกรรม 

5. สรุปผล 

6. เขียนรายงานผลการวิจัย 

7. เผยแพร่ 
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ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กระบวนการวิจัยและพัฒนา (สุพักตร์  พิบูลย์. 2550) 

 

 จากภาพท่ี 5 จะเห็นได้ว่า  ขั้นตอนแรก คือ การวิเคราะห์สภาพปัญหาตามต้องการจ าเป็น  

เป็นเพียงการศึกษาให้รู้ว่างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบนั้นมีปัญหาท่ีแท้จริง มีลักษณะอย่างไร  การ

สืบค้นหรือวิธีการหาข้อมูลอย่างมีระบบ  มักจะนิยมใช้วิจัยเชิงส ารวจ  หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ  

จากนั้นเมื่อได้ทราบปัญหาแล้ว  ถ้าหยุดนิ่งไม่แก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น  ก็ย่อมจะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงท่ีดีเกิดขึ้น จึงต้องคิดค้นรูปแบบหรือนวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  ซึ่งนั่นก็คือการ

พัฒนา เมื่อพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมแล้วเพื่อให้รู้รูปแบบหรือนวัตกรรมนั้นมี

วิเคราะห์สภาพปัญญา 
ความต้องการจ าเป็น 

สร้างนวัตกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหา 

น านวัตกรรมไปทดลองใช้ 

วิเคราะห์ผลการทดลองใช้
นวัตกรรม 

สรุปผล 

เขียนรายงานการวิจัย 

เผยแพร่ 

การวิจัยเชิงส ารวจ 

การพัฒนา 

การวิจัยเชิงทดลอง 

การเผยแพร่ 
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ประสิทธิภาพเพียงใดก็ต้องไปทดลองใช้  นั่นคือ การวิจัยเชิงทดลอง  หากแก้ปัญหาไม่ส าเร็จก็กลับไป

วิเคราะห์ปัญหาได้ส าเร็จ หากแก้ปัญหาได้ส าเร็จแล้วก็เขียนรายงานการวิจัย  และเผยแพร่รูปแบบ

หรือนวัตกรรมนั้นๆ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อหน่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้องและวงการวิชาการต่อไป                  

จะเป็นได้ว่าบางครั้งจึงมีผู้เรียกการวิจัยและพัฒนาว่า R and D (Research and Development) 

หรือ R and D and D ซึ่ง D ตัวหลังก็คือการเผยแพร่ (Defuse) จากภาพสุพักตร์  พิบูลย์ (2550: 44-

45) ได้อธิบายแนวปฏิบัติแต่ละขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 นักวิจัยและพัฒนาจะเริ่มกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์  ทบทวนสภาพปัจจุบัน  

และปัญหาในการท างาน  ในกรณีของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนปัญหาพฤติกรรมและทักษะของ

ผู้เรียน  ปัญหากระบวนการสอน  วิธีสอน  ส่ือประกอบการสอน) ปัญหาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน  (ปัญหาคุณภาพจากการศึกษา ปัญหาในเรื่องทักษะ ศักยภาพของครู  กระบวนการสอน  

การบริหารจัดการ  การให้ชุมชนมีบทบาทร่วม) หรือปัญหาการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างนวัตกรรม ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยควรท าการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  

และกรณีตัวอย่างการพัฒนาท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถเทียบเคียงและเลียนแบบ  

(นักวิจัยและพัฒนาควรจะเป็นนักบริโภคองค์ความรู้ หรือ Research Consumer) ก่อน  ตัดสินใจ

เลือกนวัตกรรมท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุด  สร้างสรรค์ท่ีสุดแล้วสร้างต้นแบบนวัตกรรม  น าไปทดลองใช้

กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 3-5 ราย 8-10 ราย  หรือ 20-30 ราย ตามล าดับ  โดยมีการปรับปรุงและ

พัฒนาต้นแบบอย่างต่อเนื่อง เป็นการด าเนินงานตามแผนภาพท่ี 5 ตามท่ีได้น าเสนอ  ในตอนต้นท า

การตรวจสอบคุณภาพหรือความเหมาะสม  ท้ังโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ใช้ดุลยพินิจ (Logical 

Approach) เช่น ให้ผู้เช่ียวชาญร่วมกันพิจารณาตัดสิน หรือ วิเคราะห์-วิพากษ์ในเชิงเหตุผลตามหลัก

ทฤษฎี  และใช้วิธีการเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) ด้วยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาด

เล็ก  ดังกล่าวข้างต้น จนได้ต้นแบบนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 น านวัตกรรมไปทดลองใช้ เป็นขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ กับ

กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ หรือขนาดพอเหมาะท่ีจะเป็นตัวแทนได้ ก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม ผู้วิจัย

ควรท าการวัด วิเคราะห์สภาพพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Pretest) เช่น ทดสอบความรู้ ประเมิน

พฤติกรรม วัดเจตคติหรือคุณลักษณะใดๆ ท่ีเป็นตัวแปรท่ีคาดหวังจะเกิดการเปล่ียนแปลง หลังจาก

ทดลองใช้นวัตกรรม ซึ่งโดยท่ัวไป ผู้วิจัยจะต้องต้ังสมมติฐานล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลง 

ในลักษณะใดบ้าง  หลังจากนั้นจะเริ่มท าการทดลองหรือใส่ปฏิบัติการ (Treatment) แล้วก็ท าการวัด
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ตัวแปรตามท่ีก าหนดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนไปเปรียบเทียบกับสภาพเดิมหรือ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ี

ก าหนด  เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากนวัตกรรม 

ขั้นตอนท่ี 4-5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในขั้นตอนนี้  นักวิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล                     

เพื่อตรวจสอบผลตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ด้วยวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสม  แล้วสรุปผลว่า เป็นไปตาม

สมมติฐานหรือไม่  ในกรณีท่ีเป็นหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานก็จะต้องอภิปรายผลให้ชัดเจน ใน

ประเด็นนี้ กรณีท่ีข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาพยายามสร้างนวัตกรรม เพื่อน ามาใช้ใน

การยกระดับคุณภาพงานในหน้าท่ี หากพบว่า คุณภาพงานยังไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

แสดงว่ายังไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ประสบผลส าเร็จ  ในกรณี

เช่นนี้ ควรกลับไปทบทวนหรือปรับต้นแบบนวัตกรรมใหม่  และทดลองใช้ใหม่  จนกว่าจะได้นวัตกรรม

ท่ีมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนท่ี 6-7 การเขียนรายงานและการเผยแพร่ เป็นขั้นของการขยายองค์ความรู้ สู่วง

วิชาการ การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา  ควรด าเนินการตามแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล  ดังท่ี 

จะกล่าวในบทหลัง  และการเผยแพร่ผลงานถือเป็นบทบาทของนักวิจัยและพัฒนาทุกคนท่ีควรจะท า

การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือยกระดับวิชาชีพของตนเอง โดยเช่ือว่า  การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  นวัตกรรมทางการศึกษากันอย่างต่อเนื่อง  จะเพิ่มพูนทักษะในการจัดการศึกษา

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2552) กล่าวถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนาว่า การวิจัยและพัฒนามี

กระบวนการท่ีมีลักษณะเหมือนกับการวิจัยโดยท่ัวๆ ไป ซึ่งมีข้ันตอนส าคัญ  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนก าหนดปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีต้องระบุว่าปัญญาท่ีต้องการปรับปรุงแกไ้ข

หรือพัฒนานัน่ คือ อะไร  มีสาเหตุจากอะไร 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลท่ีต้องการ   

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นก าหนดแนวทางเลือก ในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา  ซึ่งไม่ควรท่ีจะก าหนด

แนวทางแก้ปัญหาไว้เพียงแนวทางเดียว  ควรจะต้องก าหนดทางเลือกท่ีหลากหลายแล้วน าทางเลือก

ท้ังหมดมาพิจารณาว่าทางเลือกใดจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนการพัฒนาเป็นขั้นท่ีน าทางเลือกไว้มาพัฒนาหรือ สร้างเป็นนวัตกรรม

ขึ้นมาท่ีถูกต้องตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจส าคัญของการวิจัยและพัฒนา คือ ขัน

ตอนของการสร้างนวัตกรรม 
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ขัน้ตอนท่ี 5 ขั้นการทดลองและประเมิน  เป็นขั้นตอนท่ีน านวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้

เพื่อน าข้อมูลมายืนยันคุณภาพ ในขั้นตอนนี้อาจอาศัยรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลอง 

ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นปรับปรุงและน าไปใช้  ในขั้นท่ีน าผลท่ีได้จากขั้นการทดลองมาเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการปรับปรุงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากท่ีสุด  แล้วจึงน าไปใช้จริง  

หรือเผยแพร่แก่ผู้อื่น 

 รัตนะ  บัวสนธ์ (2554) การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีขั้ นตอน

ต่อเนื่องกันตามล าดับ กล่าวคือ ผลท่ีได้จากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่งๆ จะได้รับการน าไปใช้

ส าหรับด าเนินงานในขั้นตอนต่อๆ ไป ท้ังนี้ในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด แต่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  โดยท่ัวไปแล้วการวิจัยและพัฒนาจะประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญๆ 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์  ส ารวจภาพปัจจุบัน ปัญหา  หรือความต้องการ  

 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การน านวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ 

 ขั้นตอนท่ี 5 การเผยแพร่นวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ 

ความสัมพันธ์ของขั้นตอนท้ัง 5 ของการวิจัยและพัฒนาแสดงได้ตามภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6  แสดงขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (รัตนะ  บัวสนธ์. 2554) 

 จากภาพประกอบจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ หรือ

ท าการส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวนี้  ในสภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็น

อย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง  และมีความต้องการในการแก้ไขหรือพัฒนางานท่ีกล่าวให้ดีขึ้น

หรือไม่อย่างไร  ท้ังนี้วิธีการท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลก็กระท าได้โดยวิเคราะห์  สังเคราะห์ เอกสารส่ิงพิมพ์

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  หรืออาจกระท าโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานรวมทั้ง ส ารวจความต้องการแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานในประเด็น  แง่มุมต่างๆ 

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น จากลักษณะการด าเนินงาน 

ในขั้นตอนท่ี 1 ของการวิจัยและพัฒนา  เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วก็จะเห็นว่าการ

ด าเนินงานขั้นนี้ก็คือลักษณะของการวิจัยเอกสารหรือการวิจัยเชิงสังเคราะห์และการวิจัยเชิงส ารวจ 

 ในขั้นตอนท่ี 2 เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากขั้นตอนท่ี 1 กล่าวคือ เมื่อได้ผลการศึกษาจาก

ขั้นตอนท่ี 1 มาแล้ว ก็จะน าผลท่ีได้นั้น เช่น ปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพการ

ปฏิบัติ  มาใช้ในการออกแบบหรือวางแผนท่ีจะสร้างนวัตกรรม หลังจากนั้นจึงลงมือสร้างนวัตกรรม

ตามท่ีออกแบบไว้  และเมื่อสร้างก็จะมีการประเมินตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบ

ต่างๆ ของนวัตกรรม  และประเมินตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนท่ีจะน านวัตกรรมไปใช้กับ

กลุ่มเป้าหมายต่อไป  การประเมินตรวจสอบนวัตกรรมนั้นมีเทคนิควิธีด าเนินการได้หลายแบบ  ซึ่งจะ

ได้กล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป  ผลการประเมินตรวจสอบนวัตกรรมก็จะท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขจุดหรือประเด็นท่ีบกพร่องของนวัตกรรมต่อไป  เพื่อให้พร้อมส าหรับการน าไปใช้ใน

ขั้นตอนท่ี 3  

นวัตกรรม
หรือ

ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

เผยแพร่นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) 

ประเมินและประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม 
(ผลิตภัณฑ์) 

ปรบัปรุงนวตักรรม (ผลิตภณัฑ)์ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้นวัตกรรมหรือการน านวัตกรรมไปทดลองใช้  เมื่อมีการปรับปรุง

แก้ไขนวัตกรรมแล้ว นวัตกรรมดังกล่าวก็จะได้รับการน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่ง

ในการทดลองใช้นี้ก็จะมีการด าเนินงานเป็นไปตามลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง และการสังเกต

สอบวัดผลท่ีเกิดจากการทดลองเป็นต้น  ท้ังส าหรับรายละเอียดในขั้นตอนนี้ก็จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ 

ไป เช่นเดียวกัน 

 ขั้นตอนท่ี 4 เมื่อมีการทดลองใช้นวัตกรรมเสร็จส้ินแล้วก็จะเป็นการประเมินผลการใช้

นวัตกรรมในภาพรวมท้ังหมดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังนี้เพื่อน าผลท่ีได้รับไปเป็นข้อมูลส าหรับการ

ปรับปรุงนวัตกรรมให้สมบูรณ์ต่อไปในการประเมินผลนวัตกรรมนี้ก็จะด าเนินการในลักษณะของการ

ประเมินโครงการหรือการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบการประเมิน

ต่างๆ ในท านองเดียวกันรายละเอียดส่วนนี้ก็จะได้กล่าวถึงต่อไป 

 ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมท่ีได้ผ่านการทดลองใช้ ประเมินผลในภาพรวมและ

ปรับปรุงขั้นสุดท้ายแล้ว ออกสู่กลุ่มผู้ใช้ในวงกว้าง ซึ่งอาจจะกระท าในเชิงธุรกิจจ าหน่ายในท้องตลาด

หรือการน าไปใช้ในทางสาธารณะประโยชน์  ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ก็ตาม ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์  การจดทะเบียนสินค้าหรือจดกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา เป็นต้น  การด าเนินงานขั้นนี้แยกจากกระบวนการวิจัยเพราะค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์หรือการตลาดเป็นอย่างมาก  แต่กระนั้นก็ดีเมื่อมีการเผยแพร่นวัตกรรมไปได้สักระยะ

หนึ่ง ก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้นวัตกรรม  เพื่อน าข้อมูลทีได้มาเป็นผลย้อนกลับไปสู่

กระบวนการวิจัยและพัฒนาต่อไป 

 

 3.4 การออกแบบการวิจัยและพัฒนา 

 ในการออกแบบการวิจัยจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยอย่างชัดเจน  ก าหนด

ตัวบ่งช้ี หรือประเด็นท่ีมุ่งศึกษา  ก าหนดแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย หรือการทดลองใช้

นวัตกรรม ก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลแลเครื่องมือท่ีใช้  และก าหนดแนวทางการวิเคราะห์

หรือตัดสินคุณภาพนวัตกรรม  ทุกรายการดังกล่าวนี้  ควรจะถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า  เป็นท่ีรับทราบ

ตรงกันระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 

1.การออกแบบในเรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องก าหนดเป้าหมายประชากร 

หรือกลุ่มเป้าหมายในการใช้นวัตกรรมอย่างชัดเจนโดยในการทดลองใช้นวัตกรรมผู้วิจัยอาจเลือกใช้
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การทดลองแบบกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest 

Posttest Design)  อาจท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

2. การออกแบบในเรื่องการวัดตัวแปรหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล  นักวิจัยจะต้องก าหนด

ประเด็น  ตัวบ่งช้ีท่ีต้องการวัด  พร้อมท้ังก าหนดแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างครบถ้วน  

ก าหนดประเภทเครื่องมือหรือวิธีการวัด  ช่วงเวลาในการวัด  พร้อมก าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนา

เครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดแต่ละรายการให้ครบถ้วน 

3.การออกแบบในเรื่องสถิติและแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยและ

พัฒนาสามารถเลือกใช้ใน ลักษณะเดียวกับงานวิ จัยท่ัวๆ ไป  โดยจะมี ท้ังสถิ ติ เชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) และสถิติสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) ท้ังนี้ ให้พิจารณาถึงความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระดับการวัดของตัวแปร  และความสามารถในการส่ือ

ความหมายได้อย่างชัดเจน  เข้าใจง่าย  

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวางแผนและออกแบบการวิจัยและพัฒนา คือ กรอบแนวทางการวิจัย 

หรือโครงร่างการวิจัยท่ีมีรายละเอียดท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจัยและพัฒนา 

      3.5.1 ข้อดีของการวิจัยและพัฒนา 

1.ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์การ การวิจัยและพัฒนามี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเสมือนเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากรและองค์การ 

2.ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหมายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากกระบวนการวิจัย

และพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีคาดหมายว่าจะน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดเป้าหมาย โจทย์การวิจัย และสนับสนุนการวิจัย ดังนั้น จึงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สูงท่ีจะท าให้ได้

ผลิตภัณฑ์ 

3 มีส่วนส่งเสริมช่ือเสียงและรายได้แก่นักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัย  ในการวิจัยและพัฒนา  

ถ้าผู้วิจัยใช้ความรู้และภูมิปัญญาของตนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางสังคม 

  3.5.2 ข้อจ ากัดของการวิจัยและพัฒนา 

 การวิจัยและพัฒนาจะใช้ระยะเวลา  พลังสติปัญญาและจิตใจ  รวมท้ังค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  

การวิจัยประเภทนี้ส่วนมากมักต้องการระยะเวลาในการท าวิจัย  รวมท้ังบุคลากรทางการวิจัยท่ีมี
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สติปัญญาดีเยี่ยม  มีจิตใจท่ีมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องใช้

งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง 

4. แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 

4.1 ความเป็นมาของโรงเรียนภาพของชุมชน 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมพร้อมท้ังมอบนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาท่ัว

ประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม 

การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คุณหญิงกัลยา  

โสภณพนิช และนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวง

ศึกษาธิการศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันจันทร์ท่ี 18 

มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการศึกษาถือเป็นเครื่องมือช้ีวัดคุณภาพและ

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ท่ี

มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ และมีทักษะเท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งจากการลง

พื้นท่ีส ารวจ พบว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 15,000 แห่ง 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณ           

ท่ีมีอยู่ ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่สามารถจัดสรร

บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางท่ีจะบูรณาการการศึกษา เพื่อพลิกการศึกษาทุกตารางนิ้วของ

ประเทศไทย โดยการผนึกก าลังการท างานอย่างเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 

อาทิ การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชนการ

จัดสรรบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในระบบให้เข้าถึงในทุกโรงเรียน เป็นต้น เพื่ อให้เด็กได้เรียนใน

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมท้ังได้รับการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพจากการท่ีมีครูครบช้ัน ครบวิชา ในส่วนของโรงเรียนก็จะได้รับเงินอุดหนุน ท่ีสามารถ

จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความส าคัญกับวางรากฐานระบบการส่งต่อ

นักเรียน จากช้ันประถมศึกษา ไปยังระดับช้ันมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษารวมถึงการเรียนรู้

ตลอดชีวิตด้วยนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางท่ีจะต่อยอดการใช้พื้นท่ีโรงเรียนบางส่วนใน



45 
 

การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับชุมชน ท้ังการเป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ส าหรับเด็ก  การสร้างชุมชน

ครูหรือหอพักส าหรับครูและข้าราชการ  ในพื้นท่ี รวมทั้งการจัดพื้นท่ีส าหรับพัฒนาทักษะในการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัดด้วย และให้จังหวัดท้ัง 77 จังหวัด 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาในจังหวัดของตนเอง  เพื่อน าเสนอแนวทางพัฒนารวมถึงการพิจารณา

วางแผนงบประมาณท่ีต่อเนื่องต่อไป 

แผนบูรณาการการศึกษาดังกล่าว ได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจและพัฒนาโดยใช้พื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต

เป็นต้นแบบ ใน 3 แนวทางหลัก คือ  

แนวทางท่ี 1 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนระดับประถมศึกษา 

แนวทางท่ี 2 เพิ่มศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ  

(Stand Alone)  

แนวทางท่ี 3 ยกระดับโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  

ซึ่งในการจัดท าแผนบูรณาการการศึกษานั้น มีความจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงโครงสร้างในด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ครู สภาพปัญหาท่ีเกี่ยวกับครูผู้สอนนั้นมีหลายมิติ ได้แก่ ปัญหาท่ีเกิดจากโครงสร้าง  

ระบบบริหารจัดการ และปัญหาท่ีเกิดจากครูผู้สอน  

1.1 ปัญหาท่ีเกิดจากโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการหลักสูตร การผลิตครู               

ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง  จ านวนบัณฑิตท่ีจบใหม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง คือ มี

มากกว่าความต้องการในภาพรวม แต่ครูกับไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา ท่ีขาดแคลนนั้นคือ ยังไม่

สามารถผลิตครูให้ได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม หรือเพียงพอในทุกระดับช้ัน ระดับการศึกษา และ

สาขาวิชา และด้วยปัญหาการผลิตครูนี้  ท าให้ขาดแคลนครูท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ               

ครูหนึ่งคนต้องสอนมากกว่า 1 ช้ันเรียน โดยมีหน้าท่ีหลัก คือ การสอน การท าแผนการสอน การสอบ 

(การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ) นอกจากนี้ยังมีภาระหน้าท่ีอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับการสอนอย่างเช่น               

งานการเงิน งานธุรการของโรงเรียน และโครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมายเพิ่มเติม อาทิงาน

ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ประกวดแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ครูต้องแบ่งเวลาส่วน

หนึ่งไปท างานเหล่านั้น ท าให้งานการสอนซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักถูกลดความส าคัญลงไป ครูต้องท้ิง

ห้องเรียน และเวลาท่ีให้กับการสอนในปีหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
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1.2 ปัญหาท่ีเกิดจากครูผู้สอนแม้จะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความจ าเป็นส่วนตัวของครู

แต่ละคนแต่เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย เนื่องจากหนี้สินท่ีเกิดขึ้นท าให้ครูขาด

ขวัญก าลังใจใน การท างาน มีคุณภาพชีวิตลดลง จนต้องหางานพิเศษอื่นมาเสริม เพื่อให้มีรายได้

เพิ่มข้ึน ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต หรือน าไปใช้หนี้สินท่ีมีอยู่เดิม ท าให้การอุทิศเวลาให้กับการสอน

เป็นไปอย่างไม่เต็มท่ี ตลอดจนการหาโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 

ทักษะการสอนท่ีเพียงพอท่ีจะถ่ายทอดแก่ผู้เรียน รวมถึงการท าผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ท้ังนี้ 

สาเหตุหลักมาจากการใช้เวลาไปกับการท ากิจกรรมส่วนตัว เช่น การประกอบอาชีพเสริม อันเนื่องมาจาก

ภาระหนี้สินของครู 

2. สถานศึกษา สภาพปัญหาของสถานศึกษาในปัจจุบันมีมาตรฐานไม่เท่ากันและมีขนาดไม่

เท่ากัน  ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาภายในประเทศค่อนข้างสูง และจากผลการประเมินมี

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อก ากับ ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาการประกันคุณภาพ 

ท้ังระดับภายในและภายนอก ยังมีปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษา ยังไม่

พัฒนาได้เท่าเทียมกัน มีสถานศึกษาท่ีพัฒนาแล้ว และสถานศึกษาท่ียังไม่พัฒนา ต้องมีการก ากับ 

ติดตามคุณภาพต่อไป และเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น

ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และเครือข่าย 

3. หลักสูตร มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับเปล่ียนให้ทันสถานการณ์โลก ทันเทคโนโลยี 

พัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาการศึกษานอกจากจะมุ่งเน้นทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมทักษะ

ด้านภาษาท่ีสองและสามให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และด้านอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี เป็นต้น 

4. ผู้บริหาร ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ

สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ผู้บริหาร การ

พัฒนาหลักสูตรสู่แนวใหม่ท่ีเน้นการตอบสนองผู้เรียนและชุมชน การบริหารงานแบบมืออาชีพ               

เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่าย 

5. นักเรียน ต้องการการแนะแนวทางให้มีรากฐานที่แข็งแรงในโลกปัจจุบัน ปัจจุบันการ

แนะแนวมีบทบาทในการศึกษามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายและหลักการท่ี

สอดคล้องหรือเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายของกรศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ท่ีคิดเป็น 
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โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกๆ ด้าน มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของ

ผู้เรียน นอกจากนี้กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในโรงเรียน ยังก าหนดให้จัดขึ้นโดยต้องครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน             

การแนะแนว คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวบุคลิกภาพและการปรับตน 

โดยเฉพาะด้านความประพฤติ  

 การท่ีวิชาการแนะแนว หรือปัจจุบันนิยมเรียกว่าจิตวิทยาการแนะแนวเข้ามามีบทบาทใน

การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ก็เนื่องจาก

เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญต่อประเทศชาติ เพราะจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งจะ ต้องรับผิดชอบ

ประเทศชาติต่อไป จึงสมควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่ างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีมี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป็นท่ีพึง

ประสงค์ของประเทศชาติ 

6. บุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมแรงจูงใจเป็นกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง

เป็น เรื่องส าคัญ ในองค์กร ซึ่ งถือเป็น เครื่องมือ ท่ี ช่วยให้การปฏิบั ติ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป              

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานใน

องค์กร กลยุทธ์ในการแสวงหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้

ปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงการบ ารุงรักษาบุคคลในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ ท้ังโดยให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและความต้องการของผู้ปฏิบัติ            

มีความมั่นคง ความชัดเจนในอัตราก าลัง ความก้าวหน้า 
 

เป้าหมาย 

ปัจจุบัน ในประเทศและสังคมโลกท่ีมีการพัฒนาก้าวไกลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านความ

เจริญทางเทคโนโลยี การคมนาคม หรือการขนส่งต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนท าให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงในสังคมมนุษย์ได้ แม้กระท่ังการศึกษาในยุคปัจจุบันก็ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลาตามวิถีทางสังคมมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีไร้ขีดจ ากัด 

การศึกษาไทย แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัย และวิถีความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้วก็ตาม หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ยั งไม่สามารถ

บ่งช้ีให้ครูผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนเกิดความเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ให้สูงขึ้นท้ังหมดท่ัวประเทศได้ ซึ่งขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ได้พยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อหาวิธีท่ีจะท าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งนอกจากจะ
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พัฒนาในด้านวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงานตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความ

ถนัดของตนเอง ท่ีจะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัวอีกท้ังยัง

เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

 

โรงเรียนคุณภาพ 

โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย 

- ห้องดนตรี     

- ห้องปฏิบัติกรวิทยาศาสตร์  

- ห้องคอมพิวเตอร์   

- ห้องปฏิบัติการทักษะอาชีพ ห้องศิลป/หัตถกรรม 

- สระว่ายน้ า    

- สนามกีฬา 

- ครูครบวิชา    

- ครูครบช้ัน  

- สอนตรงวิชาเอก   

- ครูต่างชาติ 

- มีงบประมาณเพียงพอ  

 

 4.2 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของ

ชุมชน รองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีใกล้เคียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อลดความเหล่ือมล้ าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ความส าเร็จ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวด าเนินการบริหาร

จัดการ และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ด้านการบริหารจัดการ  
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2. ด้านงบประมาณ  

3. ด้านบริหารบุคลากร  

4. ด้านวิชาการ  

 โรงเรียนคุณภาพจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และ

ให้บริการ โรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ด้านอาคารเรียน  

  1) อาคารเรียนท่ีทันสมัย เพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อาคารเรียนและ 

ส่ิงก่อสร้าง  

  2) อาคารเรียนอนุบาล  

  3) ห้องเรียนทุกห้องมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ แอคทีฟบอร์ด  

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

  4) ห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2. ด้านอาคารประกอบ  

  1) อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน  

  2) บ้านพักครู แฟลต  

3) บ้านพักนักเรียน กรณีท่ีมีนักเรียนพักนอน  

4) โรงอาหาร หอประชุม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงฝึกงาน  

5) ห้องน้ า ห้องส้วม  

6) อาคารห้องสมุด  

7) เรือนพยาบาลท่ีทันสมัย  

8) สนามกีฬาอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล ฯลฯ  

9) ส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ เช่น รั้ว ถนน รางระบายน้ า สนามเด็กเล่น เป็นต้น  

10) ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

คอมพิวเตอร์ โซล่าเซลล์ ฯลฯ  

11) ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ  

12) ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน กล้องวงจรปดิ  

13) รถ รับ-ส่ง นักเรียน ท่ีได้มาตรฐาน  

3. ด้านกายภาพ  
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1) มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ  

2) สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้  

4. ด้านวิชาการ  

1) หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการชุมชน  

2) บูรณาการปรับการสอนสร้างสมรรถนะ  

3) ประเมินพฤติกรรมลดการท่องจ า  

4) วัดแววความชอบความถนัด  

5) ระบบสะสมหน่วยกิตเช่ือมโยงอาชีวศึกษา  

6) ต้ังเป้าหมายชีวิต การงาน การเรียนรู้  

5. ด้านบุคลากร  

1) ครูครบช้ัน ครบวิชาเอก  

2) ครูพิเศษเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ครูเช่ียวชาญ ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น  

3) บุคลากรสายสนับสนุน เช่น ครูธุรการ พยาบาล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา  

4)บุคลากร อื่น ๆ เช่น นักการภารโรง พนักงานขบัรถ ยามรักษาความ 

ปลอดภัย แม่บ้าน แม่ครัว เป็นต้น  

 6. ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนา 

วิชาการตามวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนคุณภาพ  

บทบาทและหน้าท่ีระดับโรงเรียน  

1)สร้างความตระหนักในเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพ 

ผู้เรียนเป็นหลัก  

2)สร้างแรงจูงใจแก่ ครู/บุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียน            

ขนาดเล็ก โดยการให้สิทธิ์ในการเลือกสถานท่ีการปฏิบัติงานได้ตามความประสงค์ภายใต้ระเบียบ      

วิธีปฏิบัติ ฯลฯ  

3) โรงเรียน เรียนรวมจะลดภาระงานท่ีเป็นภารกิจของโรงเรียน  

4) นักเรียน โรงเรียน เรียนรวมจะมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังนี้  

4.1) ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ  

4.2) โอกาสในการมีงานท าในอนาคต  
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4.3) ได้เรียนรู้กับครูครบช้ัน ตรงสาขาวิชาเอก  

4.4) มีรถ รับ-ส่ง ในการเดินทางไปโรงเรียนคุณภาพ  

4.5) มีประกันชีวิตและมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  

ของ ชุมชน  รองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ใน พื้ น ท่ี ใก ล้ เคียง ตามน โยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนให้บรรลุตาม

เป้าหมาย ความส าเร็จ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักง านคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแนว

ด าเนินการบริหารจัดการ และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ด้านการบริหารจัดการ  

2. ด้านงบประมาณ  

3. ด้านบริหารบุคลากร  

4. ด้านวิชาการ  

การบริหารงานโรงเรียนคุณภาพ มีแนวทางการด าเนินการแต่ละงาน ดังนี้  

1. งานพัฒนาหลักสูตร  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนร่วมกัน

ระหว่างโรงเรียน คุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย  

2)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร หลักสูตร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน

เครือข่าย เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง  

3)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนปรับปรงุและพัฒนา

หลักสูตร สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนคุณภาพ 

และโรงเรียนเครือข่าย ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา  
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4) ครูน าหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกนั  

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

1) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู้ความสามารถของ

นักเรียนเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  

2) พัฒนาครูให้ตรงกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  

3) ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายนิเทศ ติดตาม ก ากับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3. งานวัดและประเมินผล  

  ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียนคุณภาพและ

โรงเรียนเครือข่าย ร่วมกัน พิจารณาเพื่อก าหนดให้เป็นระเบียบว่าด้วยการวัดและ

ประเมินผลเดียวกัน และให้ใช้ระเบียบวัดและ ประเมินผลร่วมกัน  

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนเครือข่าย ร่วมกันจัดท าระบบประกัน

คุณภาพภายในร่วมกัน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

5. การมอบหมายภาระงาน  

1) ส ารวจความรู้ความสามารถของครู เพื่อวางแผนในการมอบหมายภาระงานให้

ด าเนินการ เช่น การประจ าช้ัน การประจ ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารด าเนินการตาม

โครงการต่าง ๆ  

2) มอบหมายภาระงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน  

6. งานธุรการประจ าช้ันเรียน  

1) ให้โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนเครือข่าย ใช้เอกสารธุรการประจ าช้ันเรียนของ

โรงเรียน เดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนผู้จัดท าเอกสารธุรการ

ประจ าช้ันเรียน ให้เป็นหน้าท่ีของครูประจ าช้ัน/ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพ 

หรือครูท่ีได้รับมอบหมาย  

2) การเก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องหลังจากรวมโรงเรียนให ้

ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

7. งานนิเทศภายในโรงเรียน  

ให้โรงเรียนคุณภาพและ โรงเรียนเครือข่าย ร่วมกันพิจารณาแต่งต้ัง 
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คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในและท าการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง             

โดยผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพ เป็นผู้ลงนามแต่งต้ัง  

8. งานวิจัย  

1) โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนเครือข่าย ส่งเสริมให้ครูท าวิจัย ในช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนา คุณภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และน าผลการวิจัยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  

2) โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนเครือข่าย ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และจัดท า 

วิจัยเพื่อการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียน  

9. งานแก้ปัญหาการเรียนรู้  

1) จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อคัดกรองแยกกลุ่มและปรับพื้นฐานความรู้ 

ของนักเรียน ให้ใกล้เคียงกัน  

2) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่ กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ หรือ

กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

10. งานส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

1) โรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนเครือข่าย น าส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา มาใช้จัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยโรงเรียนหลัก 

จัดเก็บ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน โดยจัดท าทะเบียนควบคุมไว้อย่างเป็นระบบ  

2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต จัดหาและใช้ส่ือ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

11. งานห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้  

1) จัดและพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนคุณภาพ และน าเอกสาร วารสารหนังสือ 

ห้องสมุด ในโรงเรียนเครือข่ายมาจัดไว้ที่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

เพียงพอกับจ านวน นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น  

2) การดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดีให้ผู้บริหารโรงเรียน 

คุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบ  

3) ส ารวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนรวมทั้งน าภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นมาร่วมกัน จัดการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
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12. การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์  

เผยแพร่ประช าสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ตลอดจนเปิดรั้ว 

โรงเรียนคุณภาพ ด าเนินการจัด Open House (เปิดบ้านเย่ียมชม) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน

สังกัดและหน่วยงานอื่น ท่ีสนใจเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอย่าง

ภาคภูมิใจ 

 13. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ การบริหาร

วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป  

ขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา  

ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในการศึกษา เกี่ยวกับการ

บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบประมาณ ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ซึ่งเป็นขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัด

การศึกษา ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2553 : 14–20) 

คือ  

1. ด้านการบริหารวิชาการการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ พัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น  

(ก) การวางแผนงานด้านวิชาการ  

(ข) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

(ค) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

(ง) การพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้  

(จ) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

(ฉ) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

(ช) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

(ซ) การนิเทศการศึกษา  

(ฌ) การแนะแนว  

(ญ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
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(ฎ) การส่งเสริมชุมชน  

(ฏ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ  

(ฐ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

(ฑ) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

(ฒ) การคัดเลือกหนังสือ  

(ณ)การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

2. ด้านการบริหารงบประมาณ  

(ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

(ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

(ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 33  

(ฏ) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  

(ฑ) การจัดหาพัสดุ  

(ฒ) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  

(ณ)การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

(ด) การเบิกเงินจากคลัง  
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(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

(ถ) การน าเงินส่งคลัง  

(ท) การจัดท าบัญชีการเงิน  

(ธ) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

(น) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  

(ก) การวางแผนอัตราก าลัง  

(ข) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง (ง) การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

(จ) การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  

(ฉ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(ช) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

(ซ) การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

(ฌ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

(ญ) การอุทธรณ์และร้องทุกข์  

(ฎ) การออกจากราชการ  

(ฏ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  

(ฐ) การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(ฑ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฒ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

(ณ)การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

(ด) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  

(ต) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  

(ถ) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. ด้านการบริหารท่ัวไป  

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
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(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

(ง) การวิจยัเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

(ซ) การด าเนินงานธุรการ  

(ฌ) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

(ญ) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  

(ฎ) การรับนักเรียน  

(ฏ) การเสนอความเห็นเกีย่วกับเรื่องราวจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

(ฒ) การทัศนศึกษา  

(ณ)งานกิจการนักเรียน  

(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

และสถานบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  

(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
 

การบริหารงานของสถานศึกษา  

การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบ การศึกษา

เพราะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร

ท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ               

ซึ่งการบริหารงานในสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  
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1. ด้านการบริหารวิชาการ เป็น งานหลักหรือ เป็นภารกิ จห ลักของสถาน ศึกษาท่ี 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ      

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วย

เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ ต้องการ

ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่าย ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัย เกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายและความส าคัญกับ

การบริหารวิชาการ ดังนี้  สมศักด์ิ  แก้วสม (2549 : 6) กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง 

กระบวนการ ด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามก าหนด

ไว้ใน จุดหมายของการพัฒนาผู้เรียน โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจและความถนัดของ 

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ คุณภาพ

ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด บุญส่ง เจริญศรี (2550 : 16) กล่าวว่า การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การจัดท า หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานภาพ และความต้องการของ

ชุมชนและสังคม โดยมี ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการ

เรียน รู้ ท่ี เน้ น ผู้ เรียน  เป็ น ส า คัญ  ซึ่ งก าร จัดการศึกษ าจะ ต้อ งมี คุณ ภาพ และมาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 35–39) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับ

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ให้ค าปรึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริม ให้มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้  

โดยสรุป การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวกับ

การจัดหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ จัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนการสอน 

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ ผู้้เรียนมีผลสมัฤทธิ์และคุณภาพตามท่ี

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
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2. ด้านการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการระบบ มี ความ

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมท้ังจัดหารายได้จากการ

บริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน ซึ่งมี

ผู้ให้ความหมายกับการบริหารงบประมาณ ดังนี้ พุทธา โพธมิ์ะฮาด (2548 : 8) กล่าวว่า การบริหาร

งบประมาณ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากร การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชี

และการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล ศิลป์ชัย อวงตระกูล (2553 : 6) 

กล่าวว่า งานงบประมาณ หมายถึง การจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการ

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การ บริหารพัสดุและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2550 : 40 – 51) กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา 

วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการ วางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร 

จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ และจัดต้ังกองทุนเพื่อ การศึกษา มีการก ากับ ตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณของ สถานศึกษา  

โดยสรุป  การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของ สถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับ

วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผน กลยุทธ์ การจัดท า เสนอขอ

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบติดตามประเมินผล การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ 

สินทรัพย์ และรายงานการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้ สถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้

เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผล ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ดังนี้ ปกรณ์กฤช อินทร์มงคล (2550 : 

20) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลังคนขององค์กรผ่าน

ทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และ ขั้นตอนการท างาน เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสมาชิกท่ีปฏิบัติงานใน

องค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรท่ี เหมาะสมกับการปฏิบัติงานท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ี
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เหมาะสม พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550 : 75) กล่าวว่า การบริหารงานด้านบุคคล หมายถึง บุคคล

ในสถานศึกษามีความส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารองค์กร หาก

สถานศึกษาใดประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้

ความสามารถ มีสมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกับการจัด การศึกษา 

ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนั้นมีท้ังคุณภาพและประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 52–

64) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจ งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนและ

เสนอแนะ การแต่งต้ังบุคลากรในสถานศึกษา ให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีเกณฑ์การประเมินผลงาน แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จัดท าทะเบียน

ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และสร้างขวัญ

ก าลังใจในการท างานให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษา  

โดยสรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของ สถานศึกษาเกี่ยวกับการ

สรรหา บรรจุ แต่งต้ังบุคลากรในสถานศึกษา การมอบงาน ก าหนด บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ มีการ

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้ครูและ บุคคลากรทางการศึกษา  

4. ด้านการบริหารท่ัวไป เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์การ ให้บริการ

งานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยมีบทบาท หลักในการ

ประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ การศึกษาทุก

รูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 

โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการ มีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษา มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยมีผู้ให้ความหมายและ

ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป ดังนี้ ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ (2547 : 37) ได้แสดงความ

คิดเห็นว่า การบริหารท่ัวไปเป็น งานท่ีมีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และ

อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการ บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

ของ สถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีต่อสาธารณชน บุญจันทร์ จันทร์เจียม 

(2548 : 23) ได้กล่าวถึง งานบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาว่า มีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานท่ีให้

การบริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
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ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังเป็นงานการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ สาธารณชน กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 65–

74) กล่าวว่า การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง ภารกิจ งานเกี่ยวกับการวางแผน และออกแบบระบบงาน

ธุรการ จัดระบบฐานข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการประสานงานร่วมกับชุมชน

และท้องถิ่น เพื่อให้บริการและ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สาธารณชน รวมถึงการ

จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการบริหารงานท้ัง 4 ด้านในสถานศึกษา  

โดยสรุป การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของ สถานศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบงานธุรการ จัดระบบฐานข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษา ระบบอาคาร สถานท่ี ความสัมพันธ์กับ

ชุมชน สนับสนุน การบริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และ อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้

การปฏิบัติงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย  

โดยสรุป การบริหารงานของสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ขอบข่ายและภารกิจ ได้แก่ การ บริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 

 
5.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 มณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม (2563) ได้ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผล

ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโดยท าการรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจาก

แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบลท่ัวประเทศ จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลส าหรับสถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

          ผลการวิจัยพบว่า1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมท้ัง             

4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น ด้านการให้อ านาจในการตัดสินใจ และด้านการกระจายอ านาจในการบริหาร มีค่าเฉล่ีย

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดย

ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถแก้ปัญหาภายใน ด้านความสามารถปรับเปล่ียน
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และพัฒนานักเรียนให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม ด้านความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกและ

ด้านความสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 วิโรจน์ ผลแย้ม (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธีการศึกษา

เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา น าผลท่ีได้ไปร่างรูปแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับความคิดเห็น ท่ีมีต่อร่างรูปแบบ ปรับรูปแบบ ตรวจสอบ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรูปแบบครั้งสุดท้ายโดยผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ส่วนน า หลักการ วัตถุประสงค์และบริบท ส่วนท่ี 2 

ระบบการ บริหารแบบมีส่วนร่วมและวิธีการบริหาร  วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (1) การก าหนด

นโยบายและการวางแผน (2) การตัดสินใจ (3) การด าเนินการ (4) การติดตามและประเมินผล               

(5) ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ ส่วนท่ี 4 ข้อจ ากัดในการน ารูปแบบ

ไปใช้ 

หนึ่งฤทัย เพ็งบุญและคณะ (2563) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ                 

1) ศึกษาสภาพการบริหารแบบมี ส่วนร่วมของ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 2) พัฒนารูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 3) ประเมิน

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 การวิจัยนี้มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน และ

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียน กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 จ านวน 276 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าความเช่ือมั่น 

0.82 และ 0.95 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก

มากไปน้อย ได้แก่ การร่วมตัดสินใจ รองลงมาคือการร่วมรับผล ร่วมปฏิบัติการ  ร่วมคิดและวางแผน 

และร่วมตรวจสอบและประเมินผล 2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร แบบมีส่วนร่วม พบว่า                 

มี 3 องค์ประกอบ คือ 2.1) กระบวนการมีส่วนร่วม 2.2) สาระของการมี ส่วนร่วม 2.3) ผู้มีส่วนร่วมใน

โรงเรียน และ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป ได้ของรูปแบบพบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

 ประภัสสร บุญบ าเรอและคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ             

1) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วย 

ระยะท่ี 1 การศึกษารูปแบบการบริหารหารมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน โดย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7 คน และการศึกษาพหุกรณีโรงเรียน

เอกชนต้นแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริห ารโรงเรียนเอกชน จ านวน            

2 โรงเรียน โดยสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ผู้แทนครู ผู้แทน

ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ โดยสอบถามผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 

ใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบ โดยสอบถามคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 762 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

      ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน                  

มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีความรู้ความสามารถ การมี

วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์กรท่ีเอื้อต่อการท างาน และการมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ และองค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องความสามารถในการปรับตัว

ของโรงเรียน 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (=4.46, S.D.=0.10) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยสนับสนุนการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.51 S.D.=0.38) ประสิทธิผลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D.= 0.47) และกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 

4.38, S.D.=0.37) ตามล าดับ  
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงพัฒนา (Research and Development: R&D) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ท่ีรวบรวมข้อมูลในลักษณะพหุวิธี  (Multi-Methods) ท่ีประกอบด้วย

การศึกษาเอกสาร (Documentary) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสอบถาม 

(Survey) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  

Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) แล้วให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์และยืนยันรูปแบบด้วยวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลักการเพื่อหาข้อสรุปในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนด

แนวทางการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย  

 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการด าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร 

        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 9 คน  จาก 10 โรงเรียน  

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
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         กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 9 คน จากการเลือกแบบ

จ าเพาะเจาะจง (purposive sampling) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อศึกษาสภาพการพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 3.การสร้างเคร่ืองมือ 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อศึกษาสภาพการ

พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   โดยด าเนินการดังนี้ 

 3.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องน ามาเป็นกรอบ

ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 3.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อ

สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 5 ประเด็น ต่อไปนี้   

ประเด็นท่ี 1 ด้านองค์กร โดยด าเนินการสอบถามและสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมประเด็นย่อยใน

เรื่องโครงสร้างขององค์การ  วิสัยทัศน์องค์กร วัฒนธรรมขององค์กรและกลยุทธ์ขององค์กรสู่การเป็น

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ประเด็นท่ี 2 ด้านการเรียนรู้ โดยด าเนินการสอบถามและสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมประเด็นย่อย

ในเรื่องระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้และวินัยในการเรียนรู้  

ประเด็นท่ี 3 ด้านผู้บริหาร โดยด าเนินการสอบถามและสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมประเด็นย่อย

ในเรื่องภาวะผู้น าในการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ประเด็นท่ี 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยด าเนินการสอบถามและสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม

ประเด็นย่อยในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ 
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ประเด็นท่ี 5 ด้านการจัดการความรู้  โดยด าเนินการสอบถามและสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม

ประเด็นย่อยในเรื่องการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายโอนและใช้ความรู้ และการจัดเก็บ

ความรู้  

3.3 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยพิจารณาตรวจสอบ

ความครอบคลุมของข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อผู้เช่ียวชาญการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล พิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับผู้อ านวยการโรงเรียน ในกลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 1 จ านวน 7 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ของภาษาในการส่ือความหมาย ความเป็นปรนัย  

3.6 ปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน              

โดยด าเนินการดังนี้ 

1.1 ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ในครั้ง

นี้  

1.2 ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน             

โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และขออนุญาตบันทึกการสนทนา 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                

โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

     1.  เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ โดยการถอดเทปบันทึกบทสนทนา และตรวจสอบความ

ถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้วิจัย และผู้บริหารสถานศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ 
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     2.  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จ าแนกและสรุปค าตอบแสดงในรูปของ

ตาราง และผลเชิงพรรณนา เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบของพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     1.1 ประชากร 

          ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลูกข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาก 10 โรงเรียน  จ านวน 1,038 คน 

      1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

            กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนลูกข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 

385 คน จากการสุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง (Simple random sampling) ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่าง

จากตารางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 96% (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554: 121) จากประชากร

ท้ังหมด 1,038 คน  ดังตารางท่ี 1 

 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงานเขต 

               พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
 

โรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 3 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผอ.รร. ครู 
คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง

นักเรียน 
รวม 

ผอ. ครู 

กรรมการฯ 
ผู้ 

ปกครอง 
รวม 

โรงเรียนวัดสระ 1 16 7 240 264 24 67 91 

โรงเรียนน าทรัพย์ 1 5 7 37 50 13 10 23 
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โรงเรียนบางตะลุมพอ 1 3 7 65 76 11 18 29 

โรงเรียนวัดปากแพรก 1 5 7 114 127 13 32 45 

โรงเรียนวัดบางด้วน 1 2 7 81 91 10 23 33 

โรงเรียนวัดขนาบนาก 1 4 7 102 114 12 29 41 

โรงเรียนวัดหอยกัน - 4 7 59 70 11 17 28 

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1 5 7 92 105 13 26 39 

โรงเรียนบ้านเกาะทัง 1 4 7 60 72 12 17 29 

ศูนย์การเรียนรวมบ้านบางแรด 1 4 7 57 69 12 16 28 

รวม 9 52 70 907 1,038 131 254 385 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ  แบบสอบถามองค์ประกอบของผู้อ านวยการ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชนเพื่อใช้สอบถามผู้อ านวยการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  

 

 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5  ระดับ  

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  โดยด าเนินการดังนี้ 

    3.1 ประมวลผลจากแบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เกี่ยวกับ

สภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน มาวิเคราะห์ท าเป็น

ร่างแบบสอบถาม 2 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง

ทางวิชาการ  และประสบการณ์ในการท างาน  โดยก าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
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ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ     

3.2 น าร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความครอบคลุมของ

ข้อค าถาม  

3.3 น าร่างแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย            

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการตรวจสอบค่าความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด ( Item Objective Congruence: IOC)                 

ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึน้ไปมาใช้เป็นข้อค าถาม  

3.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองกับครูในกลุ่ม 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 30 คน  จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  โดยหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) และน าแบบสอบถามมา

ปรับปรุงให้เป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิ จัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างและ

พัฒนาขึ้น ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

4.1  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

เพื่อขอหนังสือขอความร่วมจากผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในการเก็บข้อมูลวิจัย 

4.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของ 

ชุมชน 10  โรงเรียน จ านวน  385  ฉบับ ทางไปรษณีย์และขอความร่วมมือให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้วิจัย

ทางไปรษณีย์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามผู้อ านวยการ และครูโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 
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5.1 น าแบบสอบถามท่ีได้รับจากการส่งคืนมาเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ โดยการลงรหัส

แบบสอบถาม   

5.2 ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของการพัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรท้ังหมดว่ามีความเหมาะสมท่ีจะท าการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Keiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งข้อมูลท่ี

เหมาะสมสามารถท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้จะต้องมีค่า KMO0.8 หรือ ค่าสถิติ Bartllett’s 

Test of Sphericity  ซึ่งข้อมูลท่ีเหมาะสมสามารถท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้จะต้องมีค่าความ

แปรปรวน (Eigenvalues) บางตัวมีค่ามากกว่า 1 และบางตัวมีค่าใกล้ 0 เป็นการท าให้ค่าดีเทอร์มิเน

นต์ของเมทริกซ์สหสัมพันธ์มีค่าติดลบ และแสดงเมทริกซ์มีความสัมพันธ์กัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 

2552) 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนตัวแปร  

โดยให้ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันมากอยู่ในปัจจัย (Factor) เดียวกัน ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อย

หรือไม่มีความสัมพันธ์กันอยู่คนละปัจจัย ซึ่งพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 

ของแต่ละตัวแปร ถ้าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรใดมีค่ามากควรจัดตัวแปรนั้นอยู่ในปัจจัย

เดียวกัน แต่ถ้าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรใดมีค่าน้อยหรือใกล้ๆ ศูนย์ ควรจัดตัวแปรนั้นอยู่ใน

ปัจจัยร่วมอื่น ท้ังนี้หากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรใดมีค่ากลางๆ ท าให้ไม่แน่ใจว่าควรจัดอยู่ใน

ปัจจัยร่วมใด ควรท าการหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) ซึ่งการหมุนแกนมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีค่ามากขึ้นหรือลดลงจนกระท่ังท าให้ทราบว่าตัวแปรนั้นควรอยู่ใน

ปัจจัยใด ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก (Principle Component Analysis : 

PCA) เป็นวิธีการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) และเลือกวิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบต้ังฉาก

(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ได้องค์ประกอบ (Component) ท่ีเป็น

อิสระกัน โดยท าการพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบหรือปัจจัยนั้นต้องมีค่าความแปรปรวน (Eigenvalues) มากกว่า 1 ขึ้นไป 

2. ตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบหรือปัจจัยนั้นต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  

loading) คิดตามค่าสมบูรณ์ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป 

3. ในองค์ประกอบหรือปัจจัยต้องมีตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด 
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              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ผู้วิจัยด าเนินการ 

              ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

    3.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ และน าผลจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  โดยมีองค์ประกอบ              

คือ ช่ือรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการพื้นฐานของรูปแบบ องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

แนวทางในการประเมินผลรูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้   

   3.2 น ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ท่ีสร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา

งานวิจัยตรวจสอบ  

   3.3 ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบ 

     ด าเนินการ ตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                

โดยการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ท่ีได้รับจากผลการวิจัย            

ในขั้นตอนท่ี 3 มาตรวจสอบความถูกต้อง ความ เหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 9 คน  ได้แก่ นักวิชาการ จ านวน 3 

คน นักบริหารระดับสูง จ านวน 3 คน และ ผู้ปฏิบัติท่ีประสบความส าเร็จ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

จ านวน 3 คน จากการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)    
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2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใช้ในวิธีการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) และรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  

3. การสร้างเคร่ืองมือ  

   ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยก าหนดประเด็นในการตรวจสอบรูปแบบไว้                     

7 ประเด็น  ดังนี้ 

  ประเด็นท่ี 1 ช่ือรูปแบบ 

  ประเด็นท่ี 2 ความเป็นมาของรูปแบบ 

  ประเด็นท่ี 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

  ประเด็นท่ี 4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 

  ประเด็นท่ี 5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

  ประเด็นท่ี 6 แนวทางการประเมินรูปแบบ 

  ประเด็นท่ี 7 เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โดยด าเนินการดังนี้ 

4.1 ผู้วิจัยช้ีแจงและท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด

สัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)และขออนุญาตบันทึกการสนทนา 

4.2 ผู้วิจัยด าเนินการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากวิธีการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปประเด็นในการตรวจสอบรูปแบบไว้ 7 

ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ช่ือรูปแบบ 

ประเด็นท่ี 2 ความเป็นมาของรูปแบบ 

ประเด็นท่ี 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
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ประเด็นท่ี 4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 

ประเด็นท่ี 5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

ประเด็นท่ี 6 แนวทางการประเมินรูปแบบ 

ประเด็นท่ี 7 เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ 

จากนั้นปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จนได้เป็นรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช   

เขต 3 

จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย เพื่อให้

มองเห็นภาพการด าเนินการโดยสังเขปไว้ ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ กระบวนการ ผลลัพธ ์

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพการพัฒนา
รูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในโงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2  
การศึกษาองค์ประกอบ
ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 3  
การพัฒนารูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

1.สร้างแบบสอบถาม 
2.น าแบบสอบถามใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

1.องค์ประกอบของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 
2.แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
 

สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

ซึ่งประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้ง

นี้มีดังนี ้

 1.  การศึกษาสภาพการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1.1  ประชากร 

               ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   จ านวน 9 คน จากจ านวน 10 

โรงเรียน  

1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

                กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 9 คน จากการเลือกแบบ

จ าเพาะเจาะจง (purposive sampling)  

ขั้นตอนที่ 4  
การตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารแบบมี 
ส่วนร่วม 

สัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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 2.  การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

2.1 ประชากร 

       ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 1,038 คน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 10 โรงเรียน  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

        กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 385 คน ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีก าหนดสัดส่วน  

และท าการสุ่มอย่างง่าย (simple sampling random) ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางทาโร ยามาเน ่

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2554)   

 

 

 

3.  การตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

3.1 ประชากร 

          ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ

ก าร บ ริ ห า รแ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ท่ี ไ ด้  จ า ก ก าร เลื อ ก แ บ บ เจ าะ จ ง  (purposive sampling)                  

จ านวน 9 คน   

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเพื่อหารูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม เพื่อใช้สัมภาษณ์

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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2. แบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบถามครูในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในเรื่องระดับของ

รูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม  โรงเรียน

คุณภาพของชุมชน เป็นแบบสอบถามมาตราวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ 

ลิเคอร์ท (likert scale)  

ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วมโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน เป็นแบบสอบถามมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ(rating scale) ตามแบบของ

ลิเคอร์ท  

 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาเป็นกรอบค าถาม

ในการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2. น าผลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม            

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ท่ีมีต่อองค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเพื่อส ารวจสภาพการพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยน าเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น                 

เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา  จากนั้นส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา                 

โดยการวัดค่าการพิจารณาความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 5 ท่าน จากนั้นน าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เช่ียวชาญมาแก้ไขปรับปรุง  แล้วน าผลท่ีได้เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา  และน าไปตรวจสอบความ

เหมาะสมของเครื่องมือ โดยทดลองใช้ (tryout) กับครูโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 30 คน             

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   

3. น าข้อมูลจากการทดลองใช้ (tryout) มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อขอหนังสือขอ

ความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 

2.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อขอหนังสือ

ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ในการเก็บข้อมูล 

3. ในการรวบรวบข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 10 โรงเรียน              

จ านวน 385 ฉบับ ทางไปรษณีย์และขอให้ส่งแบบสอบถามคืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  และใช้โปรแกม SPSS และโปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  และการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยใช้การ 

วิเคราะห์เนื้อหา  (content analysis)  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  analysis)  ด้วยโปรแกรม SPSS  for Wondows   

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory  factor analysis) ของรูปแบบ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โดยใช้โปรแกรม LISREL version 8.52 

 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  และข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ 

(frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 

3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จากแบบสอบถามมาตรวัด

ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของข้อมูล  ส าหรับเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมมาก  

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการด าเนินงานเพื่อเพื่อพัฒนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมน้อย  

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดหรือไม่มีการด าเนินการ 

4. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ

พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  จากแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 

5 ระดับ ใช้ ค่ าเฉ ล่ีย เลขคณิ ต  ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประ สิทธิ์ ของความแปรผัน                   

เพื่ อให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และการสกัดองค์ประกอบ (Factor 

Extraction) โดยวิธี Maximum Likelihood (ML) ใช้โปรแกรม SPSS for window version 11.5 

และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatatory  factor analysis) เพื่อตรวจสอบรูปแบบ

ของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.52) ประมาณค่าพารามิเตอร์

โดยวิธี Maximum Likelihood (ML) สถิติส าคัญท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง  กลมกลืนของ

รูปแบบกับข้อมูลความคิดเห็น คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ดัชนี GFI (Goodness of  Fit 

Inbox)  ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness of   Fit  Index)   
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ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ความจ าเป็นต่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมมาก  

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมน้อย  

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด

หรือไม่จ าเป็น 

 

5.  การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน  ในการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อสถานภาพของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 3) เพื่อพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและ  4) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  4 ตอน โดยใช้ตารางประกอบ

ค าบรรยายดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 1. ผลจากการสัมภาษณ์สมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  ผู้อ านวยการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 

9 คน  ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับกการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

และวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อสถานภาพของ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 ตอนท่ี 3 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อสถานภาพของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 ตอนท่ี 4 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อสถานภาพ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
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ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                   

ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 

  

 

ขั้นตอนท่ี 1 จากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 ขั้นตอนย่อยท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม  ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 1.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย แนวคิด

ของ จันทรานี  สงวนนาม (2545 : 69)  สมยศ นาวีการ (2545 : 1)  สมเดช  สีแสง (2547 : 229)วัน

ชัย  โกลละสุต (2549)   ท านอง  ภูเกิดพิมพ์   (2551) อุทัย  บุญประเสริฐ (2543 : 26 – 31) 

(David  McClelland  1961 : 100 – 112) (Rensis  Likert 1967:16–24)  

  1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วยแนวคิด

ของ ดวงแก้ว  กอแก้ว (2543 : 17)  จันทรานี   สงวนนาม (2545 : 71)   สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2545 : 

9 – 10) สมยศ  นาวีการ (2545 : 25 – 36) (Bryman 1986 : 139) (Swanaburg 1996 : 391 – 

394) (Likert 1961 : 223) ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์  แนวคิดทฤษฎี 

แนวคิด ทฤษฎี สรุปสาระส าคัญ 

ความหมายของ

การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การปฏิบั ติงานได้มี ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบั ติงานตลอดจนการ

ประเมินผล  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการบริหารงานในองค์การ 

องค์ประกอบ

ของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม   

ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบหลักของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ 5 

องค์ประกอบ คือ  

1.ด้านองค์การ มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ  โครงสร้างองค์การ  
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วิสัยทัศน์องค์การ  วัฒนธรรมองค์การ และกลยุทธ์ขององค์การ    

2.ด้านการเรียนรู้  มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ ระดับการเรียนรู้  

ประเภทการเรียนรู้  วัฒนธรรมการเรียนรู้  วินัยในการเรียนรู้    

3.ด้านผู้บริหาร  มีองค์ประกอบย่อย 1  องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าในการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม   

4.ด้านเทคโนโลยี  มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ คือ เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้ 

5.การจัดการความรู้ มีองค์ประกอบย่อย คือ การแสวงหาความรู้  การสร้าง

ความรู้  การถ่ายโอนความรู้และใช้ความรู้  การจัดเก็บความรู้   

 1.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

จ านวน 9 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ผลสรุปความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเก่ียวกับองค์ประกอบ

ของการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

1.องค์การ 

1.1วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์การ 

 

1. วิสัยทัศน์ขององค์การเกิดจากผู้บริหารและบุคลากรร่วมกัน

ก าหนดขึ้น 

2. วิสัยทัศน์มุ่งสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในองค์การ 

3. วิสัยทัศน์มีขอบเขตท่ีชัดเจนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

4. องค์การจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จขององค์การ 
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5. ผู้บริหารได้มีการท าแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น

ทุกส่วนในองค์การ 

6. มีการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

7. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนวางแผนการท างานและ

ปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

8. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์  พันธกิจและ

เป้าหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึง

และสม่ าเสมอ 
 

 

 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 9. ควรจัดสรรงบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการ

ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

10.น าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

1.2 โครงสร้างองค์การ 

 

1. การติดต่อสัมพันธ์ภายในองค์การเป็นไปอย่างสะดวก 

2. มีการจัดโครงสร้างท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. มีโครงสร้างท่ีส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

4. มีการมอบอ านาจให้บุคลากรในสายงานต่างๆ ตัดสินใจ 

5. ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีลดขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก และคล่องตัว 

6. จัดโครงสร้างของงานโดยค านึงถึงหลักการใช้บุคลากรได้

ตรงกับความรู้ความสามารถ 

7. จัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้

ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

8. จัดระบบพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรมและมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

9. สร้างจิตส านักให้บุคลากรมีความตระหนักในหน้าท่ีและ           

มีจิตสาธารณะ 

10.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

1.3 วัฒนธรรมองค์การ 

 

1. ส่งเสริมท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความรักสามัคคี

เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 

2. มุ่งสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

3. มีบรรยากาศในการส่งเสริมความคิดริเริ่มส่ิงใหม่และ

กล้าเผชิญกับการเปล่ียนแปลง 

4. มุ่งสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ 
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5. มีบรรยากาศการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

6. บุคลการมีความรักและความผูกพันต่อการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

7. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีความรักและความ

ภูมิใจในโรงเรียน 

8. ส่งเสริมให้มีการรักษาและสืบทอดประเพณีท่ีดีและและ

ส าคัญของสถานศึกษา 

9. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

10. มีการยกย่อง  เชิดชูเกียรติบุคลากร หรือทีมงานสร้าง

ผลงานส าเร็จเป็นท่ียอมรับ 

1.4  กลยุทธ์ของโรงเรียน 1. สนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพและสภาพแวดล้อม

อย่างสม่ าเสมอ 

2. มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

องค์การเพื่อพัฒนาองค์การสู่การเป็นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม 

3. สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. ส่งเสริมมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

องค์การ 

5. ควรพัฒนาการประเมินคุณภาพและเทียบเคียง

สมรรถนะกับองค์การอื่นท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 6. เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ 

7. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆ มาใช้ในการบูรณาการการท างาน เพื่อสร้างสรรค์

องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ 

8. เร่งรัด สรรหา พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ทันสมัย ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย  สามารถ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการและ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

9. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ประจ าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

10. จัดท าระบบคลังข้อมูลในเวปไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

2. การเรียนรู้ 

2.1ระดับการเรียนรู้ 

2.1.1การเรียนรู้ระดับ

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

1. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท างานท่ีตนรับผิดชอบอยู่

เสมอ 

2. สมัครเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ

ปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ 

3. น าความส าเร็จและความล้มเหลวของงานในหน้าท่ีมา

พัฒนาตนเอง 

4. สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจ 

2.1.2 ก า ร เ รี ย น รู้

ระดับทีม 

1. พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมวิชาขีพอย่างสม่ าเสมอ  

2. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

กับเพื่อนร่วมงาน 

3. เรียนรู้ร่วมกนัผ่านการพูดคุย ประชุม และสนทนา

ออนไลน ์

4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันแบบเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2.13 การเรียนรู้ระดับองค์การ 1. สามารถก าหนดความต้องการในการฝึกอบรมและ

ศึกษาต่อได้อย่างเฉพาะเจาะจงตามความสนใจ 

2. มีการรวบรวมความคิดต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก

สร้างสรรค์เป็นผลงานและกระบวนการท างานใหม่ๆ 

3. สร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับความคิดท่ีมีค่าในการพัฒนา

งาน จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและภายนอก 

4. เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและจัดท าเป็นฐานข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานครั้งต่อไป 

2.2 ประเภทของการเรียนรู้ 

2.2.1การเรียนรู้เชิงปรับตัว 

 

1. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อการปรับปรุง

การท างานในปัจจุบัน 

2. มีการทบทวนการด าเนินงานในอดีตและพัฒนาการ

กระท าในปัจจุบันของพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

3. มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบันและวาง

แผนการท างานในอนาคต 

4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานกับ

เพื่อนร่วมงานเพือ่น ามาปรับปรุงการท างานของตน 

5. มีการน าความส าเร็จขององค์การในอดีตมาเป็นจุดแข็ง

ขององค์การ 

6. มีการเรียนรู้ความล้มเหลวขององค์การในอดีตเพื่อ

ทบทวนและหาวิธีแก้ปัญหาในอนาคต 

2.2.2 การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ 1. มีการเรียนรู้ความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ

เพื่อทบทวนและแก้ปัญหาเพื่อสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันในอนาคต 
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2. มีการเรียนรู้และท านายข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

ขององค์การในอนาคตจากสถานการณ์ในปัจจุบัน 

3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเชิงรกุและ

สร้างสรรค์ 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2.2.3 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน 

2. มีการน าปัญหาในการท างานมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู ้

3. มีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

4. การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน 

5. มีการประชุมระดมสมองเพื่อหาวิธีการท่ีดีและเหมาะสม

ในการด าเนินงาน 

6. เรียนรู้ประสบการณ์จากระบบพี่เล้ียง 

2.3 วัฒนธรรมการเรียนรู้ 1. มีการเรียนรู้ระหว่างบุคคลเป็นกิจวัตร 

2. มีการแบ่งปันความรู้กับสมาชิกในองค์การและเพื่อน

ร่วมวิชาชีพ 

3. ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

และภายนอก 

4. ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมเรื่องการเปิดใจกว้างและการรับ

ฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

5. มีการช่ืนชม สนับสนุนบุคลากรท่ีใฝ่เรียนรู้และยินดี

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 

2.4.วินัยในการเรียนรู้  
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2.4.1 ความรอบรู้แห่งตน 1. ควรเข้าร่วมประชุม อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลง 

2. ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และพร้อมท่ีก้าวให้ทันการ

เปล่ียนแปลง 

3. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ใหม่ๆ 

4. แสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน

การศึกษาอยู่เสมอ 

5. น าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2.4.2 แบบแผนทางความคิด 1. มีความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

2. สามารถปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

3. สร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานท่ียุ่งยาก

ซับซ้อนได้ 

4. น าความรู้ท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนางาน

และการจัดการเรียนการสอนได้ 

5. วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาในการท างานและ

สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ 

2.4.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม 1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม
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ของสถานศึกษา 

4. มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่น 

5. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโรงเรียนและมี

ความสุขกับบรรยากาศในการท างาน 

2.4.4 การเรียนรู้เป็นทีม 1. ท างานเป็นทีมและมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

2. เป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน 

4. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. เข้ารับการอบรมการเรียนรู้การท างานเป็นทีม และ

ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูในกลุ่มสาระ

เดียวกันและข้ามกลุ่มสาระ 

 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องคป์ระกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2.4.5 การคิดเชิงระบบ 1. ปฏิบัติภารกิจหลักของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2. สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ตรงตามสาเหตุ 

3. มีการศึกษาเป้าหมายของงานและวิเคราะห์วางแผน

ก่อนลงมือปฏบิัติ 

4. มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นล าดับข้ันตอนอย่าง

ต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 

5. ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่าง

มีวิจารณญาณ 

6. เปิดใจยอมรับและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ต่อประสบการณ์
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ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

3. ผูบ้ริหาร 

3.1 ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

 

1. กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และภาพอนาคตขององค์การและการ

ตัดสินใจขององค์การ 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน

ความคิดกับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับขององค์การเพื่อให้

เกดิการท างานในทิศทางท่ีมีวิสัยทัศน์ร่วม 

3. เป็นผู้น าในการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติและเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนสู่เป้าหมายขององค์การ 

4. มีความสามารถในการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะต่างๆ ในการท างาน 

6. มุ่งปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

7. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองและปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 

8. พัฒนาบุคลากรให้เปล่ียนค่านิยมให้มีความมุ่งมั่นและ

เพียรพยายามในการท างานอย่างมืออาชีพ 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 9. มุ่งจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพึงพอใจให้บุคลากร

ท างานได้มีประสิทธิภาพ 

10. สนับสนุนให้ความสะดวกในการสอนงานท้ังด้าน

บุคลากร ส่ืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
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อย่างครบถ้วน 

4. เทคโนโลยี 1. ควรมีเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร การบริการ และการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับ

ความต้องการ ความจ าเป็นของครูและนักเรียน 

2. ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร  การบริการและการ

เรียนท่ีอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ควรพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

บริหาร  การบริการ และการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. จัดระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร  การบริการ

และการจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมและไม่

ซ้ าซ้อนกัน 

5. จัดระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหาร การบริการ และการเรียนการสอนและการวิจัย 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ทัน

สมีย และสะดวกต่อการน ามาใช้เสมอ 

7. มีผู้รับผิดชอบบ ารุงรักษาเทคโนโลยี และการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล 

8. ใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารระหว่างบุคคลเพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

9. สนับสนุนให้บุคลากรปรับใช้ซอฟแวร์ในการรวบรวม 

จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลในแบบท่ีเหมาะสมกับความ

ต้องการ 

 

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

5.การจัดการความรู้ 

  5.1การแสวงหาความรู้ 

 

1. มีการแสวงหาความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล จัดท าเป็น

ความรู้ท่ีชัดแจ้งท่ีผู้อื่นสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้ 

2. มีการแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่งบุคลากร

เข้าอบรม สัมมนา  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญและศึกษาจาก

เอกสารและวารสารต่างๆ 

3. มีการแสวงหาความรู้จากผู้เช่ียวชาญ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

งาน 

4. ควรแสวงหาความรู้และค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เช่น อีเมลล์ อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด อบรม 

และสัมมนา 

5. มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อยู่เสมอ มีการน า

ความรู้มาวางแผน ปรับปรุง กระบวนการในการ

ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ 

 5.2 การสร้างความรู้ 1. น าบุคลากรทีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาแลกเปล่ียน

เรียนรู้และดึงความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนให้ผู้อื่นสามารถ

เข้าถึงและน าไปใช้ได้ 

2. มีการสร้างนวัตกรรมเรียนรู้รายบุคคลหรือทีม 

3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการให้รางวัล

บุคลากรหรือทีมงานท่ีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนั้น 

4. ควรจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5. สนับสนุนให้สร้างความรู้ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

  5.3 การถ่ายโอนความรู้ 1. ควรถ่ายโอนความรู้ในองค์การด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เช่น สัมมนา ระบบพี่เล้ียง ฝึกอบรม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระและมีส่วนร่วมในการ

แลกเปล่ียนความรู้กับเครือข่ายความรู้ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีความช านาญ และเช่ียวชาญใน

งานถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนให้กับเพื่อน

ร่วมงาน 

4. ควรสอนงานด้วยระบบพี่เล้ียงเพื่อไม่ให้ความรู้สูญหาย

จากองค์การ 

5. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในรูปแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดการถ่ายโอน

ความรู้ซึ่งกันและกัน 

   5.4 การจัดเก็บความรู้ 1. ควรมีข้ันตอนการจัดเก็บความรู้ท่ีเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดเก็บความรู้เพื่อความเป็น

ระบบสะดวกต่อการสืบค้น 

3. มีระบบการจัดเก็บความรู้ท่ีหลากหลายและง่ายต่อการ

สืบค้น เช่น แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลใน server 

4. บุคลากรทุกคนต้องรู้ว่ามีความรู้ใดและจัดเก็บไว้อย่างไร

เพื่อให้เรียกใช้ข้อมูลได้สะดวก 

5. ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพราะ

สามารถจัดเก็บได้มากและเรียกใช้ได้รวดเร็ว 
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5.5 การน าความรู้ไปใช้ 1. ควรมีฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ 

2. มีการอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการเข้าถึง

ความรู้ท่ีจัดเก็บไว้ในการท ากิจกรรมต่างๆ 

3. ควรน าความรู้ใหม่ท่ีแสวงหามาได้  ใช้ในการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพ การบริการ  การจัดการเรียนการสอน

และพัฒนางาน 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคัญจากความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 4. ควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ผ่านเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทุกท่ีทุก

เวลา 

5. ควรส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการเพิ่มพูน

ทักษะและพัฒนาการปฏิบัติงาน การวางแผน การ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหา  ลดข้อผิดพลาดและเวลาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย  ทฤษฎี

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้

สรุปเป็นตัวแปรแล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถามของแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพความเป็นการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ต่อไป   

 ขั้นตอนย่อยท่ี 2 การศึกษาระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการด าเนินการ ดังนี้  

 ผู้วิจยัได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 385 คน ผลการวิจัย

สามารถสรุปได้ใน 2 ประเด็นต่อไปนี้ 
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1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารและครูใน

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

จ านวน 385 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ  อายุ วุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ใน

การท างาน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 4 
 

 

 

 

ตารางที่ 4    จ านวนและร้อยละของข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ   

- ชาย 168 43.63 

- หญิง 217 56.37 

     รวม 385 100 

2.อาย ุ   

- ต่ ากว่า 30 ปี 70 18.18 

- 30-39 ปี 112 29.10 

- 40-49 ปี 140 36.36 

- 50 ปี ขึ้นไป 63 16.36 

     รวม 385 100 

3.วุฒิการศึกษา   

- ปริญญาตรี 87 22.60 

- ปริญญาโท 9 2.34 

- ปริญญาเอก - - 
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- อื่นๆ  289 75.06 

     รวม 385 100 

4. ต าแหน่ง   

- ผู้อ านวยการ 9 2.34 

- ครู 52 13.50 

- ผู้ปกครอง 324 84.16 

     รวม 385 100 

5.ประสบการณ์ท างาน   

- ต่ ากว่า 10 ปี 100 25.98 

- 10-19 ปี 186 48.31 

- 20 ปีข้ึนไป 99 25.71 

     รวม 385 100 

 

 จากตารางท่ี 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 217 คน                

คิดเป็น ร้อยละ 56.37 เพศชาย จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.63   มีอายุระหว่าง 40-49 ปี

มากท่ีสุด จ านวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมา อายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 112 คน   

คิดเป็นร้อยละ 29.10  ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.18  และอายุ 50 ปีขึ้นไป 

จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.36 มีวุฒิการศึกษาอื่นๆมากท่ีสุด จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.06 รองลงมาปริญญาตรี 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 ปริญญาโท 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34                

มีต าแหน่งผู้ปกครองมากท่ีสุดจ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 84.16 รองลงมาครู จ านวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.50 ผู้อ านวยการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 มีประสบการท างาน 10-19 ปีมากท่ีสุด 

จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 รองลงมาต่ ากว่า 10 ปี 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.98 และ20 

ปีขึ้นไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71  

 

2.ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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 ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 ซึ่งความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครูในแต่ละตัวแปร โดยการพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness)  ค่าความโด่ง (Kurtosis) สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

(Coeficient of Variance:CV) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 – 10 

ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

และระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวม 

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 

M
ea

n 

S.D
. 

Sk
ew

ne
ss

 

Ku
rto

sis
 

CV
 %

 

ระดับ 

1. ด้านองค์การ 4.24 0.68 -0.36 -0.55 0.21 มาก 

2. ด้านการเรียนรู้ 3.97 0.65 -0.48 0.77 0.16 มาก 

3. ด้านผู้บริหาร 4.01 0.63 -0.45 1.08 0.16 มาก 

4. ด้านเทคโนโลยี 3.93 0.62 -0.41 1.14 0.15 มาก 

5. ด้านการจัดการความรู้ 3.88 0.67 0.35 11.59 0.13 มาก 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 3                              

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านองค์การมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.24  

รองลงมา คือ ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉล่ีย 4.01ด้านการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 3.97 ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ีย 

3.97  และด้านการจัดการความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดับ 

ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

และระดับการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านองค์การ 

ด้านองค์การ 

M
ea

n 

S.D
. 

Sk
ew

ne
ss

 

Ku
rto

sis
 

CV
 %

 ระดับ 
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1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย       

1. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนไว้

อย่างสั้นกระชับและชัดเจนกระตุ้นให้

บุคลากรมุง่สู่เป้าหมายในอนาคต 

4.41 0.71 -0.93 0.09 0.15 มาก 

2. โรงเรียนก าหนดพันธกิจและเป้าหมายที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน

ครอบคลุมและเป็นไปได้ 

4.26 0.92 -1.12 0.30 0.16 มาก 

3. โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย

ของโรงเรียน 

4.21 0.52 0.21 -0.03 0.17 มาก 

4. โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์  

พันธกิจและเป้าหมายให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

4.06 0.79 -1.64 4.67 0.17 มาก 

5. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณและสิง่อ านวย

ความสะดวกเพ่ือการด าเนินงานของ

โรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4.11 0.87 -0.69 -0.30 0.25 มาก 

6. โรงเรียนติดตามความก้าวหน้าในระหว่าง

การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและ

เป้าหมายของผู้เก่ียวข้องเป็นระยะ 

4.50 0.60 -0.78 -0.37 0.17 
มาก

ที่สุด 

7. โรงเรียนน าผลการติดตามความก้าวหน้า

ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายมา

ปรับแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.39 0.60 -0.43 -0.66 0.18 มาก 

 

 

 

ตารางที่ 6 (ต่อ)  

ด้านองค์การ 

M
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n 

S.D
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CV
 %

 

ระดับ 
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8. โรงเรียนประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  

พันธกิจ  และเป้าหมายของผู้เก่ียวข้องเป็นระยะ 
4.37 0.56 -0.15 -0.79 0.17 มาก 

9. โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเรจ็มาเป็นแนวทางการ

พัฒนาวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายให้ทันสมัย

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

4.41 0.60 -0.47 -0.66 0.20 มาก 

10. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนวางแผนการท างาน

และปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์    พันธ

กิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4.43 0.60 -0.53 -0.62 0.18 มาก 

2.โครงสร้างองค์การ       

11. โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก  และคล่องตัว 
4.43 4.54 0.50 -0.16 -1.98 มาก 

12. โรงเรียนจัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความ

รับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
4.54 4.55 0.50 -0.19 -1.97 

มาก

ที่สุด 

13. โรงเรียนจัดระบบการติดต่อประสานงานทั้งในแนวต้ัง  

และแนวนอนเพ่ือให้ฝ่ายงานต่างๆ มีการด าเนินงานที่

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.55 4.44 0.56 -0.34 -0.86 
มาก

ที่สุด 

14. โรงเรียนปรับลดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ  ลดความ

ซ้ าซ้อนเพ่ือจูงใจให้ครูและบคุลากรมคีวามพึงพอใจที่จะ

ปฏิบัติงาน 

4.44 3.87 0.91 -0.19 -1.03 มาก 

15. โรงเรียนจัดโครงสร้างที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.87 3.91 0.82 -0.21 -0.72 มาก 

16. โรงเรียนจัดโครงสร้างของงานโดยค านึงถึงหลักการใช้

บุคคลได้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
3.91 4.15 0.57 0.00 -0.11 มาก 

17. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรให้ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
4.15 4.12 0.90 -0.60 -0.69 มาก 

18. โรงเรียนสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมคีวามตระหนักใน

หน้าท่ีและมีจิตสาธารณะ 
4.12 3.83 1.06 -0.28 -1.23 มาก 

19. โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสนับสนุนและส่งเสริม

ให้มีระบบการท างานเป็นทีม เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

3.83 4.31 0.51 0.31 -0.84 มาก 
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ตารางที่ 6 (ต่อ)  

ด้านองค์การ 

M
ea

n 

S.D
. 

Sk
ew

ne
s

s Ku
rto

sis
 

CV
 %

 

ระดับ 

20. โรงเรียนจัดระบบพิจารณาความดีความชอบที่เป็น

ธรรมและมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

4.31 3.96 0.76 -0.45 -0.01 มาก 

3.วัฒนธรรมองค์การ       

21. โรงเรียนมีนโยบายด าเนินการจัดกิจกรรมในรูป

ของคณะกรรมการ 
4.08 0.80 -0.55 -0.24 0.21 มาก 

22. บุคลากรมีความเอื้ออาทร  และมีความเช่ือใจกัน

จนกล้าพูดอย่างจริงใจในสิ่งท่ีตนคิดเพื่อ

แก้ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน 

4.02 0.89 -0.53 -0.58 0.24 มาก 

23. โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้จากการมี

ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน

ร่วมกัน 

4.45 0.59 -0.56 -0.61 0.22 มาก 

24. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  

และสนุกกับการเรียนรู้ 
4.55 0.50 -0.19 -1.97 0.22 

มาก

ที่สุด 

25. บุคลากรมีความรักสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน 
4.34 0.92 -0.96 -0.54 0.21 มาก 

26. บุคลากรมีความผูกพันต่อการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
3.97 0.88 -0.40 -0.73 0.25 มาก 

27. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลการและนักเรียนมีความ

รักความภูมิใจในโรงเรียน 
3.84 0.91 -0.31 -0.78 0.20 มาก 

28. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการรักษาและสืบทอด

ประเพณีท่ีดีและส าคัญของโรงเรียน 
4.21 0.60 -0.11 -0.44 0.21 มาก 

29. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนรู้จัก

ศึกษา  ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
3.77 0.77 -0.25 -0.26 0.21 มาก 

30. โรงเรยีนมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรหรือ 4.15 0.58 -0.02 -0.18 0.28 มาก 
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ทีมงานสร้างผลงานส าเร็จเป็นท่ียอมรับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ด้านองค์การ 
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4.กลยุทธ์ขององค์การ       

31. โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
4.44 0.62 -0.62 -0.55 0.21 มาก 

32. โรงเรียนมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียนในองค์การเพ่ือพัฒนาองค์การสู่การเป็น

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

4.38 0.71 -0.70 -0.77 0.24 มาก 

33. โรงเรียนสนับสนุนการบริหารงานแบบกระจาย

อ านาจ และการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
4.33 0.51 0.26 -0.90 0.24 มาก 

34. โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกองค์การ 
4.21 0.45 0.83 0.13 0.21 มาก 

35. โรงเรียนพัฒนาตัวชีวัดในการประเมินคุณภาพและ

น าไปสู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์การอื่นที่มี

แนวปฏิบัติที่ดี 

4.31 0.55 -0.01 -0.64 0.27 มาก 

36. โรงเรียนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่าง

ต่อเน่ืองสอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
4.08 0.78 -0.20 -1.16 0.21 มาก 

37. โรงเรียนส่งเสริมให้บคุลากรทุกระดับน าความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการบูรณาการการ

ท างาน เพ่ือสร้างสรรค์ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม

ใหม่ๆ 

4.24 0.76 -0.87 0.53 0.24 มาก 

38. โรงเรียนเร่งรัด สรรหา และพัฒนาบุคลากร  และ 4.54 0.50 -0.16 -1.98 0.23 มาก
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  ฐานข้อมูลมี

ประสิทธิภาพ  เข้าถึงได้ง่าย  สามารถน ามาใช้เป็น

เครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที่สุด 

39. โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

การปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
4.54 0.50 -0.18 -1.98 0.24 

มาก

ที่สุด 

40. โรงเรียนมีการจัดท าระบบคลงัข้อมูลในเวปไซต์ของ

สถานศึกษาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของบุคลากร 

4.35 0.62 -0.39 -0.66 0.21 มาก 

สรุปด้านองคก์าร 4.24 0.68 -0.36 -0.55 0.21 มาก 

 

  

 เมื่อพิจารณาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้านองค์การ จากตารางท่ี 6 พบว่า                 

โดยภาพรวมด้านองค์การมีระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรายด้าน 4.24 

และเมื่อพิจารณาระดับความเป็นองค์การเรียนรู้ในประเด็นย่อย พบว่า มีระดับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมมากท่ีสุดในประเด็น โรงเรียนจัดระบบการติดต่อประสานงานท้ังในแนวต้ัง  และแนวนอนเพื่อให้

ฝ่ายงานต่างๆ มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ โรงเรียนมีบรรยากาศท่ี

ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย และสนุกกับการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.55  โรงเรียนเร่งรัด สรรหา และพัฒนา

บุคลากร  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ  เข้าถึงได้ง่าย  

สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการแลกเป ล่ียนเรียนรู้  

โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้ น  

และโรงเรียนจัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ  มี

ค่าเฉล่ีย 4.54  โรงเรียนติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะมีค่าเฉล่ีย 4.50  ตามล าดับ 

ตารางที่ 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

และระดับการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านการเรียนรู ้

ด้านการเรียนรู้ 
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1.ระดับการเรียนรู้       

1.1การเรียนรู้ระดบับุคคล       

1. ท่านศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท างาน

ในฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบอย่างสม่ าเสมอ 
4.41 0.56 -0.25 -0.86 0.18 มาก 

2. ท่านสมัครเข้ารับการอบรม  สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ในการปฏิบัติงานในหนา้ท่ี 
4.35 0.61 -0.35 -0.66 0.20 มาก 

3. ท่านน าความส าเร็จและความล้มเหลวของงานใน

หน้าท่ีมาพฒันาตนเอง  
4.22 0.62 -0.17 -0.55 0.18 มาก 

4. ถา้ตดัสนิใจจะเรียนรูเ้รื่องใดกต็ามท่านสามารถหา

เวลาไดเ้สมอ ไม่ว่าจะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใดก็

ตาม 

3.77 0.80 -0.53 0.00 0.17 มาก 

1.2การเรยีนรู้ระดบัทีม       

5. ท่านมีโอกาสพบปะพดูคุยกับเพื่อร่วมวิชาชีพอยู่

สม่ าเสมอ เพื่อแบ่งปันแนวคิด ข้อมูลข่าวสาร 
4.43 0.62 -0.61 -0.56 0.15 มาก 

6. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรูค้วาม

เข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
4.32 0.51 0.26 -0.82 0.19 มาก 

ตารางที่ 7  (ต่อ) 

ด้านการเรียนรู้ 
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7. ท่านและเพื่อนร่วมงานเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพดูคุย  

การประชุม  และสนทนาออนไลน ์
4.01 0.91 -0.33 -1.09 0.18 มาก 

8. ท่านและเพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันท้ังแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
4.32 0.51 0.26 -0.82 0.21 มาก 

1.3 การเรียนรู้ระดับองค์การ       

9. บุคลากรสามารถก าหนดความต้องการในการ

ฝึกอบรมและศึกษาต่อได้อย่างเฉพาะเจาะจงตาม

ความสนใจ 

3.94 0.73 -0.87 1.20 0.22 มาก 

10. โรงเรียนมีการรวบรวมความคิดต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสร้างสรรค์เป็นผลงานและกระบวนการท างาน

ใหม่ๆ 

4.32 0.55 -0.04 -0.66 0.15 มาก 



106 
 

11. โรงเรียนสร้างคลังข้อมูลเก่ียวกับความคิดที่มีคุณค่าในการ

พัฒนางาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ

ภายนอก  

3.80 0.93 -0.19 -0.95 0.20 มาก 

12. โรงเรียนริเริ่มให้เกิดการเรียนรู้จากที่ได้ปฏิบัติ  สร้างฐาน

องค์ความรูไ้ว้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการครั้งต่อๆ ไป 
4.53 0.59 -0.82 -0.31 0.21 

มาก

ที่สุด 

2. ประเภทของการเรียนรู้       

2.1การเรยีนรู้เชิงปรับตัว       

13. บุคลากรเรียนรูจ้ากประสบการณ์ในอดีตเพ่ือการ

ปรับปรุงการท างานในปัจจุบัน 
4.03 0.97 -0.54 -0.89 0.19 มาก 

14. บุคลากรทบทวนการด าเนินงานในอดีตและ

พัฒนาการกระท าในปัจจุบันของพวกเขาเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย 

4.56 0.58 -0.93 -0.13 0.19 
มาก

ที่สุด 

15. บุคลากรวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในปัจจุบันและใช้

วางแผนงานในอนาคต 
4.06 0.48 0.18 1.33 0.16 มาก 

16. บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

ท างานกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือน ามาปรับปรุงการ

ท างานของตน 

4.07 0.47 0.21 1.31 0.19 มาก 

17. บุคลากรเรียนรูค้วามส าเร็จขององค์กรในอดีตและ

พัฒนาเป็นเป็นจุดแข็งขององค์กร 
3.82 0.68 -0.53 0.61 0.14 มาก 

18. บุคลากรเรียนรูค้วามล้มเหลวขององค์การในอดีตเพ่ือ

ทบทวนและหาวิธีแก้ปัญหาในอนาคต 
3.77 0.69 -0.40 0.28 0.14 มาก 

 

 

 

 

ตารางที่ 7  (ต่อ) 
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2.2 การเรียนรู้เชิงคาดการณ์       

19. บุคลากรเรียนรูค้วามส าเร็จและความล้มเหลวของ 3.90 0.66 -0.75 1.43 0.13 มาก 
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องค์การในอดีตเพ่ือทบทวนและหาวิธีแก้ปัญหาเพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต 

20. บุคลากรเรียนรู้และท านายข้อได้เปรียบและข้อเสีย

เปรียบขององค์การในอนาคตได้จากสถานการณ์ปัจจบุัน 
3.83 0.70 -0.74 0.90 0.19 มาก 

21. บุคลากรสามารถสร้างเครือข่ายและแผนการ

ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ต้องการได้ 
3.96 0.62 -0.88 2.29 0.15 มาก 

22. บุคลากรวิเคราะหป์ัญหาจากประสบการณ์ในอดีตที่

ล้มเหลวท าให้เกิดมุมมองใหม่ในการด าเนินงาน 
3.84 0.76 -1.00 1.11 0.16 มาก 

23. บุคลากรเรียนรูจ้ากผลการด าเนินงานในอดีตและ

กระแสสังคมในปัจจุบันสร้างเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานขององค์การในอนาคต 

3.89 0.65 -0.66 1.18 0.16 มาก 

24. บุคลากรสะท้อนความคิดร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน

และน าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาแบบเชิงรุกและ

สร้างสรรค ์

3.88 0.65 -0.66 1.20 0.17 มาก 

2.3 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ       

25. บุคลากรมีการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในการ

ท างาน  
3.82 0.76 -0.92 0.88 0.25 มาก 

26. การเรียนรู้ของบุคลากรเกิดข้ึนจากการน าปัญหาใน

การท างานมาเป็นโจทย์ ในการเรียนรู้ 
3.82 0.76 -0.93 0.92 0.17 มาก 

27. บุคลากรมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนา

งานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและองค์การ 
3.88 0.66 -0.63 1.08 0.17 มาก 

28. บุคลากรเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับเพ่ือนร่วมงาน 
3.90 0.65 -0.70 1.36 0.18 มาก 

29. บุคลากรเรียนรูจ้ากการประชุมระดมสมองเพ่ือหา 

วิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินงาน  
3.76 0.84 -0.92 0.31 0.18 มาก 

30. บุคลกรเรียนรู้จากการมีระบบพี่เลี้ยงช่วยแกป้ัญหา  โดย

กระตุ้นให้ต้ังประเด็น และเรียนรู้ จาก ประสบการณ์ที่

เกิดขึ้น 

3.83 0.71 -0.72 0.85 0.17 มาก 

3. วัฒนธรรมในการเรียนรู้       

31. โรงเรียนมีการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกันของบุคลากรอย่างเป็นกิจวัตร 
3.84 0.70 -0.76 0.97 0.15 มาก 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

ด้านการเรียนรู้ 
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32. โรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

ความรู้ให้กับสมาชิกในองค์การและเพ่ือนร่วม

วิชาชีพ 

3.75 0.85 -0.87 0.20 0.18 มาก 

33. โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

ภายในและภายนอกมาแลกเปลี่ยนขยายมุมมอง

เพ่ิมเติมเน้ือหาทีเ่ก่ียวกับกลยุทธ์ส าคัญขององค์การ 

3.76 0.84 -0.93 0.33 0.18 มาก 

34. โรงเรียนส่งเสริมค่านิยมเรื่องการเปิดใจกว้างและ

การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นให้กับบุคลากร 
3.80 0.71 -0.63 0.60 0.17 มาก 

35. โรงเรียนชื่นชม ส่งเสริมบุคลากรทีใฝ่เรียนรู้และยินดี

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 
3.84 0.71 -0.73 0.89 0.14 มาก 

36. โรงเรียนได้พัฒนาเพ่ือขยายขีดความสามารถ

บุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์อนาคตของโรงเรียนอย่าง

ต่อเน่ือง 

3.74 0.85 -0.87 0.19 0.15 มาก 

4. วินัยในการเรียนรู้       

4.1 ความรอบรู้แห่งตน       

37. ท่านมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายของสถานศึกษา 
4.08 0.46 0.31 1.52 0.16 มาก 

38. ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
3.84 0.72 -0.83 1.02 0.17 มาก 

39. ท่านรวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานที่

ยุ่งยากซับซ้อนได้ 
4.08 0.46 0.31 1.52 0.18 มาก 

40. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

มาใช้ในการพัฒนางานและจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเหมาะสม 

3.93 0.62 -0.55 1.28 0.13 มาก 

41. ท่านได้รับการส่งเสริมใหส้ร้างสรรค์ผลงานหรือ

โครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ 
4.08 0.46 0.31 1.52 0.18 มาก 



109 
 

42. ท่านน าปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานมา

วิเคราะห์และหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
3.84 0.69 -0.56 0.65 0.18 มาก 

4.2 แบบแผนความคิด       

43. ท่านมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายของสถานศึกษา 
3.86 0.63 -0.30 0.45 0.16 มาก 

44. ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
3.99 0.57 -0.56 2.02 0.16 มาก 

 

ตารางที่ 7  (ต่อ) 

ด้านการเรียนรู้ 
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ระดับ 

45. ท่านรวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานที่

ยุ่งยากซับซ้อนได้ 
3.99 0.57 -0.56 2.02 0.12 มาก 

46. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

มาใช้ในการพัฒนางานและจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเหมาะสม 

3.99 0.57 -0.56 2.02 0.16 มาก 

47. ท่านได้รับการส่งเสริมใหส้ร้างสรรค์ผลงานหรือ

โครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ 
3.99 0.57 -0.56 2.02 0.12 มาก 

48. ท่านน าปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานมา

วิเคราะห์และหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
3.99 0.57 -0.56 2.02 0.11 มาก 

4.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม       

49. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 3.99 0.57 -0.56 2.02 0.13 มาก 

50. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์

ของโรงเรียน 
3.95 0.60 -0.47 1.28 0.18 มาก 

51. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
3.95 0.60 -0.47 1.28 0.14 มาก 

52. ท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
3.95 0.60 -0.47 1.28 0.16 มาก 

53. ท่านมีความสุขกับการบรรยากาศในที่ท างาน 4.08 0.46 0.31 1.52 0.16 มาก 

54. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านคือส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 3.89 0.69 -0.83 1.33 0.16 มาก 
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ของโรงเรียน 

4.4 การเรียนรู้เป็นทีม       

55. ท่านร่วมท างานเป็นทีมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันกัน 3.95 0.63 -0.73 1.74 0.24 มาก 

56. ท่านได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน

ต่างๆ ของโรงเรียน 
3.82 0.68 -0.47 0.52 0.15 มาก 

57. ท่านมีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการท างานร่วมกัน 
3.93 0.61 -0.47 1.12 0.16 มาก 

58. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

พัฒนางานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

3.93 0.61 -0.47 1.12 0.16 มาก 

59. ท่านได้รับการอบรมและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม 3.93 0.61 -0.47 1.12 0.14 มาก 

 

 

 

ตารางที่ 7  (ต่อ) 

ด้านการเรียนรู้ 
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60. ท่านได้รับโอกาสให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกลุ่มสาระเดียวกันและ

ข้ามกลุ่มสาระ 

4.03 0.51 0.04 0.90 0.15 มาก 

4.5 การคิดเชิงระบบ       

61. ท่านสามารถน าความรู้ในภารกิจหลักของ

สถานศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 
3.90 0.62 -0.40 0.78 0.13 มาก 

62. ท่านสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ตรงตาม

สาเหตุของปัญหา 
3.90 0.62 -0.40 0.78 0.16 มาก 

63. ท่านศึกษาเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมายและ

วิเคราะห์วางแผนเพ่ือลงมือปฏิบัติ 
3.90 0.62 -0.40 0.78 0.15 มาก 

64. ท่านมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นล าดับข้ันตอน

อย่างต่อเน่ืองและทันต่อเหตุการณ์ 
3.90 0.62 -0.40 0.78 0.14 มาก 

65. ท่านวางระบบการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัย 3.90 0.62 -0.40 0.78 0.11 มาก 
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ข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างมีวิจารณญาณ 

66. ท่านเปิดใจยอมรับและพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อ

ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งประสบการณ์จากภายนอก

และภายในองค์การ  

3.90 0.62 -0.40 0.78 0.12 มาก 

สรุปด้านการเรียนรู้ 3.97 0.65 -0.48 0.77 0.16 มาก 

 

เมื่อพิจารณาระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้านการเรียนรู้ จากตารางท่ี 7 

พบว่า โดยภาพรวมด้านการเรียนรู้มีระดับความเป็นความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียรายด้าน 3.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

และระดับการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านผู้บริหาร 

 

ด้านผู้บริหาร 
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 ระ

ดับ 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารการบริหารแบบมีส่วนร่วม       

1. ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรมสี่วนร่วมในก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมายและภาพอนาคตขององค์การและการตัดสินใจของ

องค์การ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.13 มาก 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิด

กับบุคลากรผู้เก่ียวข้องในทุกระดับองค์การท าให้เกิดการท างานใน
4.08 0.46 0.31 1.52 0.16 มาก 
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ทิศทางที่เกิดวิสัยทัศน์ร่วม 

3. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนสู่เป้าหมายของ

องค์การ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.17 มาก 

4. ผู้บริหารมคีวามสามารถในการเรียนรู้เป็นทีม โดยเรียนรู้ร่วมกับ

สมาชิกในองค์การในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

3.86 0.69 -0.76 1.08 0.10 มาก 

5. ผู้บริหารแนะน าให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการสอนเก่ียวกับทักษะขององค์การ  

ทักษะมนุษยสัมพันธ์  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการบริหารความ

ขัดแย้ง  การมีส่วนร่วม การควบคุมตนเอง 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.15 มาก 

6. ผู้บริหารมุง่ปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและ

ยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.14 มาก 

7. ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง

และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือความส าเร็จในการ

ท างาน 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.14 มาก 

8. ผู้บริหารมุง่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความพึงพอใจให้บุคลากร

เพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.95 0.60 -0.51 1.35 0.14 มาก 

 

ตารางที่ 8  (ต่อ) 

ด้านผู้บริหาร 
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9. ผู้บริหารเน้นพัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนแปลงค่านิยม

ให้มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการท างาน

อย่างมืออาชีพ 

3.95 0.60 -0.51 1.35 0.09 มาก 

10. ผู้บริหารสนับสนุนให้ความสะดวกในการสอนงาน ทั้งด้าน

บุคลากร สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการปฏบิัติงานอย่าง

ครบถ้วน 

3.85 0.71 -0.83 1.07 0.14 มาก 
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สรุปด้านผูบ้ริหาร 4.01 0.63 -0.45 1.08 0.16 มาก 

 

เมื่อพิจารณาระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้านผู้บริหาร จากตารางท่ี 8 

พบว่า โดยภาพรวมด้านผู้บริหาร มีระดับความเป็นความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียรายด้าน 4.01 

ตารางที่ 9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

และระดับการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านเทคโนโลยี 

ด้านเทคโนโลยี 
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ระดับ 

1. โรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร  การ

บริการ  และการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ทันสมัย  

และสอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของครู

และบุคลาการ 

3.76 0.76 -0.72 0.42 0.12 มาก 

2. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร  การบริการ  

และการเรียนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.95 0.60 -0.53 1.48 0.10 มาก 

3. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การบริหาร  การบริการ  และการเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.10 มาก 

4. โรงเรียนจัดระบบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร  

การบริการและการเรียนการสอนของฝ่ายงานต่างๆ  

ครอบคลุมและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

3.90 0.62 -0.42 0.84 0.14 มาก 

 

 

ตารางที่ 9  (ต่อ) 

ด้านเทคโนโลยี 
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5. โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็น 4.08 0.46 0.31 1.52 0.13 มาก 
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ประโยชน์ต่อทั้งการบริหาร การบริการ และการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

6. โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้มี

ความถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกต่อการน ามาใช้

เสมอ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.15 มาก 

7. โรงเรียนจัดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรับผิดชอบต่อการ

บ ารุงรักษา เทคโนโลยี  และการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม 

3.82 0.71 -0.73 0.80 0.15 มาก 

8. โรงเรียนใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทุกชนิดทุก

ประเภทเพ่ือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ 
3.78 0.74 -0.69 0.53 0.13 

มาก 

9. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

กัน 

3.76 0.79 -0.75 0.35 0.24 มาก 

10. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรปรับใช้ระบบซอฟแวร์

ในการรวบรวม จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลในแบบที่

เหมาะสมกับความต้องการได้ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.14 มาก 

สรุปรวมดา้นเทคโนโลยี 3.93 0.62 -0.41 1.14 0.15 มาก 

 

เมื่อพิจารณาระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้านเทคโนโลยี  จากตารางท่ี 9 

พบว่า โดยภาพรวมด้านผู้บริหาร มีระดับความเป็นความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียรายด้าน 3.93 
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ตารางที่ 10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 

และระดับการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านการจัดการความรู้ 
 

ด้านการจัดการความรู้ 
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ระดับ 

1. การแสวงหาความรู้       

1. โรงเรียนแสวงหาความรู้ภายในองค์การ โดยการรวบ

รวบความรู้ที่อยู่ในตัวคน(Tacit knowledge) และ

จัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)ที่

ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและน าไปใช้งานได้ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.15 มาก 

2. โรงเรียนแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่ง

บุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและ

ศึกษาจากเอกสารและวารสารต่างๆ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.15 มาก 

3. บุคลากรมีการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนางาน 

3.91 0.64 -0.74 1.52 0.15 มาก 

4. บุคลากรมีการแสวงหาและค้นหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ที่ หลากหลาย เช่น อี เมล์  อิ น เทอร์เน็ต 

ห้องสมุด การอบรม และการสัมมนา 

3.89 0.64 -0.71 1.38 0.14 มาก 

5. บุคลากรมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อยู่

เสมอ มี ก ารน าความรู้ ม าวางแผน  ปรับปรุ ง

กระบวนการในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย

และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3.89 0.63 -0.54 1.09 0.13 มาก 

2. การสร้างความรู้       

6. โรงเรียนน าบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

ต่างกันมาประชุม ท างานร่วมกันเพ่ือดึงความรู้ที่อยู่

ในตัวคน(Tacit knowledge) ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึง

และน าไปใช้งานได้ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.14 มาก 

7. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างความรู้ของ 3.82 0.71 -0.68 0.73 0.14 มาก 
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บุคลากรและทีมงานสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

 

 

 

 

ตารางที่ 10  (ต่อ) 
 

ด้านการจัดการความรู้ 
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ระดับ 

8. โรงเรียนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยให้

รางวัลแก่ทีมงานหรือบุคคลที่สามารถสร้างองค์

ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในองค์การ 

3.77 0.77 -0.68 0.37 0.12 มาก 

9. โรงเรียนมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์การ 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.09 มาก 

10. โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 

(intranet)ให้บุคลาการใช้สร้างความรู้ใหม่ๆ เพ่ือใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

3.95 0.60 -0.63 1.76 0.11 มาก 

3. การถ่ายโอนความรู้       

11. บุคลากรถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การด้วยวิธีการ

หลากหลาย เช่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การ

สัมมนา  การฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยง 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.11 มาก 

12. บุคลากรมีอิสระและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

ความรู้กับเครือข่ายความรู้ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 

3.75 0.73 -0.50 0.26 0.15 มาก 

13. บุคลากรที่มคีวามช านาญ และเชี่ยวชาญในงาน

ถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนให้เพ่ือนร่วมงาน

โดยการเติมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเรจ็

มากท่ีสุด (Best practices) ลงในฐานข้อมูลความรู้

ขององค์การ 

4.08 0.46 0.27 1.49 0.13 มาก 

14. บุคลากรได้รับการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยงจาก 4.02 0.52 0.03 0.69 0.06 มาก 
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เพ่ือนร่วมงานเพ่ือไม่ให้ความรู้สูญหายจากการ

โยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการของบุคลากร  

15. บุคลากรถ่ายโอนความรู้ระหว่างกัน โดยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ตรงในรูปแบบของการพูดคุยระหว่าง

กันอย่างเปน็ทางการและไม่เป็นทางการ 

3.80 1.54 14.23 270.39 0.13 มาก 

4. การจัดเก็บความรู้       

16. บุคลากรเข้าใจข้ันตอนการจัดเก็บความรู้และจัดเก็บ

ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4.11 0.48 0.31 1.07 0.12 มาก 

 

ตารางที่ 10  (ต่อ) 
 

ด้านการจัดการความรู้ 
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ระดับ 

17. โรงเรียนมีฝ่ายงานหรือบุคลากรรับผิดชอบ ในการ

เก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ 

สะดวกต่อการสืบค้น 

3.73 0.84 -0.81 0.14 0.13 มาก 

18. โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บความรู้ที่หลากหลายและ

ง่ายต่อการสืบค้น เช่น แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลใน 

server 

3.70 0.82 -0.80 0.15 0.13 มาก 

19. บุคลากรทราบว่ามีความรู้อะไรที่โรงเรียนได้เก็บไว้ 

และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างไร 
3.61 0.86 -0.61 -0.37 0.09 มาก 

20. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วย ในการ

จัดเก็บความรู้ได้มากและทันเวลา 
4.08 0.46 0.31 1.52 0.16 มาก 

5. การน าความรู้ไปใช้       

21. โรงเรียนมีฝ่ายงานหรือบุคลากรรับผิดชอบจัด

กิจกรรมการน าความรู้ไปใช ้
3.65 0.79 -0.38 -0.23 0.14 มาก 

22. โรงเรียนอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการ

เข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
3.57 0.82 -0.41 -0.40 0.13 มาก 

23. โรงเรียนน าความรู้ใหม่ที่แสวงหามาได้ ใช้ในการ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ การบริการ การจัดการเรียน
3.57 0.80 -0.24 -0.40 0.15 มาก 
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การสอนและพัฒนางาน 

24. โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ผ่าน

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย ทุกที่ทุกเวลา 

4.08 0.46 0.31 1.52 0.18 มาก 

25. บุคลากรน าความรู้ที่ได้มาใหม่ มาเพ่ิมทักษะและ 

พัฒนาการปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหา ลดข้อผิดพลาดและเวลาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.57 0.88 -0.41 -0.59 0.15 มาก 

สรุปรวมด้านการจัดการความรู้ 3.88 0.67 0.35 11.59 0.13 มาก 

 

เมื่อพิจารณาระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้านการจัดการความรู้  จาก

ตารางท่ี 10 พบว่า โดยภาพรวมด้านการจัดการความรู้ มีระดับความเป็นความเป็นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรายด้าน 3.88 
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป จากข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ี การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 385 คน ในขั้นตอนท่ี 1 

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Explomatory Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัด

องค์ประกอบ (Facter Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Maximum Likelihood) 

และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีการแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกลุ่มองค์ประกอบย่อย 

1.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลก่อน ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor 

Analysis) ข้อตกลงเบื้องต้นท่ีส าคัญ คือ พิจารณาจากค่า KMO and Barlett’s Test โดยค่า Kaiser 

Mayer Olkin Measure of Sampling Adequaey (MSA) อยู่ระหว่าง 0-1 และทดสอบสมมุติฐาน

ด้วยค่า Barlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่า มีความสัมพันธ์กันหรือไม่  ซึ่ง

แสดงได้ดังตารางท่ี  

ตารางที่ 11 ค่า KMO- Mayer Olkin Measure of Sampling Adequaey ขององค์ประกอบหลัก 

Kaiser- Mayer- Olkin Measure of Sampling  .965 

Barlett’s Test of Sphericity Approx.Chi-Square 6497.804 

 df. 190 

 Sig 0.00 
 

จากตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบค่าสถิติ Keiser  -Meyer –Olkin Measure of 

Sampling Adequaey (KMO) พบว่า ค่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 0.965 แสดงถึงความเหมาะสม 

เพียงพอของข้อมูลท้ังหมดและตัวแปรต่างๆ ท่ีสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก

เพราะ KMO มีค่าสูงและจากการท าสอบ ค่าสถิติ Bartllett’s Test of Sphericity  พบว่ามีค่าสถิติ 

Chi-Square มีนัยส าคัญทางสถิติ     (Sig < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มี

ความสัมพันธ์ ท าให้ข้อมูลท่ีได้รับมาสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 152 ตัวแปร โดย
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ข้อตกลงเบื้องต้น คือ ค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของ Kaiser และการเลือก

องค์ประกอบจากจ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบท่ีต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ต้ังแต่ 

3 ตัวแปรขึ้นไป  และมีค่าน้ าหนัก (Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป และเมื่อ

วิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)  

ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Maximum Likelihood) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วย

วิธีการแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) ได้องค์ประกอบของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 7 องค์ประกอบ ซึ่ งมีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบตามรายละเอียดดังตารางท่ี 12 

 

ตารางที่ 12 แสดงค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละสะสม

ของความแปรปรวน และจ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
ค่าความแปรปรวน

ขององค์ประกอบ 

ค่าร้อยละ 

ของความแปรปรวน 

ค่าร้อยละสะสม 

ของความแปรปรวน 

จ านวนตัวแปร 

ในแต่ละองค์ประกอบ 

1 54.36 36.00 36.00 7 

2 11.04 7.31 43.32 32 

3 8.11 5.37 48.69 5 

4 7.83 5.18 53.87 5 

5 6.46 4.28 58.15 6 

6 5.22 3.46 61.60 5 

7 4.58 3.03 64.64 6 

 

จากตารางท่ี 12 แสดงจ านวนองค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร  ความ

แปรปรวนร้อยละ  และความแปรปรวนสะสมร้อยละขององค์ประกอบด้วยองค์ประกอบของการ

บริการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 แสดงว่าองค์ประกอบท่ีมี ค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1.00 มี  7 

องค์ประกอบและสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับร้อยละ 64.64 
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 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบผลดังนี้  ผลดังตารางท่ี 13-19 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 1 การวางเป้าหมายในอนาคต  

       (Plan of the future) 
  

องค์ประกอบท่ี 1 การวางเป้าหมายในอนาคต 

(Plan of the future) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

 1. โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายขององค์การ  

0.965 

 2. โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 

0.965 

 3. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนวางแผนการท างานและปฏิบัติงาน

ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

0.965 

 4. โรงเรียนสนับสนุนการพฒันาทางกายภาพและสภาพแวดล้อมอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

0.955 

 5. โรงเรียนสนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการท างาน

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 

0.948 

 6.โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 0.901 
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 7. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 

มาใช้ในการบูรณาการการท างาน เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ  

0.888 

 ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 54.36 

 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 36.00 

 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 1  ประกอบด้วย 7 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 14 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Development) 

องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(Human Development) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท างานในฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ 0.958 

2. สมัครเข้ารับการอบรม  สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 0.957 

3. น าความส าเร็จและความล้มเหลวของงานในหน้าท่ีมาพัฒนาตนเอง 
0.710 

4. บุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  

เพื่อแบ่งปันแนวคิด  ข้อมูลข่าวสาร 
0.705 

5. บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน

ทิศทางเดียวกัน 
0.699 

6. บุคลากรและเพื่อนร่วมงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกันท้ังแบบ 0.699 
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เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

7. มีการรวบรวมความคิดต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสร้างสรรค์เป็น

ผลงานและกระบวนการท างานใหม่ๆ  
0.699 

8. โรงเรียนริเริ่มให้เกิดการเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติ สร้างฐานองค์ความรู้ไว้

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการครั้งต่อๆ ไป 

0.697 

9. เข้าร่วมการประชุม อบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันต่อการ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

0.697 

10. ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน

ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ 

0.697 

11. น าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

0.697 

12. ปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

0.693 

13. รวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ 0.693 

14. น าความรู้ท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานและ

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

0.691 

15. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 0.691 

ตารางที่ 14 (ต่อ) 

องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(Human Development) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

16. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน 0.645 

17. มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 0.654 

18. มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโรงเรียน 0.638 

19. ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 0.638 

20. มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการ

ท างานร่วมกัน 

0.634 
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21. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนางานท่ี

รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

0.634 

22. ศึกษาเป้าหมายของงานท่ีได้รับมอบหมายและวิเคราะห์วางแผนเพื่อ

ลงมือปฏิบัติ 

0.579 

23. มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นล าดับข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อ

เหตุการณ์  

0.579 

24. วางระบบการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างมี

วิจารณญาณ 

0.579 

25. โรงเรียนแสวงหาความรู้ภายในองค์การ  โดยการรวบรวมความรู้ท่ีอยู่

ในตัวคน (Tacit Knowledge) และ (Explicit Knowledge) ท่ีผู้อื่น

สามารถเข้าถึงได้ 

0.579 

26. โรงเรียนแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  

สัมมนา  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ และศึกษาจากเอกสารและวารสารต่างๆ 

0.579 

27. โรงเรียนน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม  

ท างานร่วมกันเพื่อดึงความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้

ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและน าไปใช้งานได้ 

0.579 

28. โรงเรียนมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์การ 

0.579 

 

 

ตารางที่ 14 (ต่อ) 

องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(Human Development) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

29. บุคลากรมีการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

เช่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การสัมมนา  การฝึกอบรม ระบบพี่เล้ียง 

0.579 

30. บุคลลากรท่ีมีความช านาญ  และเช่ียวชาญในงานถ่ายทอดความรู้และ 0.579 
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ทักษะของตนให้เพื่อนร่วมงานโดยการเติมข้อมูลการปฏิบัติงานท่ี

ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด (Best Practice) ลงในฐานข้อมูลความรู้

ขององค์การ 

31. บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการจัดเก็บความรู้และจัดเก็บความรู้ได้อย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

0.579 

32. บุคลลากรบุคลากรทราบว่ามีความรู้อะไรท่ีโรงเรียนได้เก็บไว้  จัดเก็บ

และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างไร 

0.579 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 11.04 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 7.31 

 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 2  ประกอบด้วย 32 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 15 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 3 การมีโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม 

(Appropriate Organization) 
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องค์ประกอบท่ี 3 การมีโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม 

(Appropriate Organization) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีละขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี

ความสะดวก และคล่องตัว 

0.699 

2.โรงเรียนจัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ฝ่าย

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

0.671 

3.โรงเรียนจัดระบบการติดต่อประสานงานท้ังในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

0.670 

4.โรงเรียนจัดโครงสร้างของงานโดยค านึงถึงหลักการใช้บุคคลได้ตรงกับ

ความรู้ความสามารถ 

0.660 

5.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการ

ท างานเป็นทีม เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

0.570 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 8.11 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 5.37  5.37 

 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 3  ประกอบด้วย 5 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 16 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 4 ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 

(Information ang Teachnology) 

  

องค์ประกอบท่ี 4 ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 

(Information ang Teachnology) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1.โรงเรียนมีการจัดท าระบบคลังข้อมูลในเวปไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

0.871 

2.โรงเรียนเรง่รัด สรรหา และพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันสมัย ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย สามารถ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

0.671 

3.โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ประจ าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขั้น 

0.660 

4.โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพช่วยในการจัดเก็บความรู้ใน

องค์การและเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  

0.570 

5.โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทุกท่ีทุกเวลา 

0.570 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 7.83 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 5.18 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 4  ประกอบด้วย 5 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 5 การตรวจสอบกระบวนการท างาน 

(Review the Process) 

องค์ประกอบท่ี 5 การตรวจสอบกระบวนการท างาน 

(Review the Process) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอ

บ 

1.โรงเรียนติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ  

0.754 

2.โรงเรียนน าผลการติดตามความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายมา

ปรับแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

0.699 

3.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ

ผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

0.670 

4.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

0.660 

5.บุคลากรทบทวนการท างานในอดีตและพัฒนาการกระท าในปัจจุบันของพวกเขา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

0.540 

6.บุคลากรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบันและใช้วางแผนงานในอนาคต 0.540 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 6.46 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 4.28 
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เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 5 ประกอบด้วย 6 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 18 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 6 ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 

(Executive Leaderships) 

องค์ประกอบท่ี 6 การตรวจสอบกระบวนการท างาน 

(Review the Process) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1.ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และภาพอนาคตขององค์การ และการตัดสินใจขององค์การ 

0.764 

2.ผู้บริหารเกิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดกับ

บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับองค์การท าให้เกิดการท างานในทิศทางท่ี

เกิดวิสัยทัศน์ร่วม 

0.697 

3.ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนสู่เป้าหมายขององค์การ 

0.595 

4.ผู้บริหารแนะน าให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเน้นการสอนเกี่ยวกับทักษะขององค์การ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 

ทักษะการส่ือสาร ทักษะการบริหารการเปล่ียนแปลง ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการบริหารความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม การควบคุมตนเอง 

0.554 

5.ผู้บริการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองและ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความส าเร็จในการท างาน 

0.520 
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ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 5.22 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 3.46 

 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 6 ประกอบด้วย 5 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 19 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ี 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Environment Scanning) 

  

องค์ประกอบท่ี 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Environment Scanning) 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การท่ีส่งเสริมและขัดขวางต่อ

การเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและหาทางแก้ไข 

0.785 

2. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  และสนุกกับการเรียนรู ้ 0.754 

3. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการปกป้องและสืบทอดประเพณีท่ีดีและส าคัญ

ของโรงเรียน 

0.674 

4. โรงเรียนมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรหรือทีมงานสร้างผลงาน

ส าเร็จเป็นที่ยอมรับ 

0.657 
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5. โรงเรียนมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การ

เพื่อพัฒนาองค์การสู่การเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

0.654 

6. โรงเรียนพฒันาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพและน าไปสู่การ

เทียบเคียงสมรรถนะกับองค์การอื่นท่ีมีแนวทางแนวปฏิบัติท่ีดี 

0.54 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (Eigenvalues) 4.58 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 3.03 

 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบองค์ประกอบท่ี 7 ประกอบด้วย 6 ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนัก

(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบโดยการด าเนินงานใน 2 ขั้นตอนย่อย คือ 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  ผลดังตารางท่ี 20 

ตารางที่ 20 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3 

 

แนวคิด ทฤษฎี สรุปสาระส าคัญ 

รูปแบบ  

1.ความหมายของรูปแบบ 

 

รูปแบบ (Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิดท่ีสร้างขึ้น

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่ออธิบายกระบวนการ

ด าเนินงานหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และได้รับ

การยอมรับว่าเป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผนใน
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การด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

2.ประเภทของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบมีหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ

ใช้รูปแบบนั้น  ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้รูปแบบเชิงข้อความ 

(Semantic Model) เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีใช้การบรรยาย 

หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา  แผนภูมิ หรือ

รูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดขององค์ประกอบ 

และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้

ข้อความในการอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น 

3.องค์ประกอบของรูปแบบ 

 

องค์ประกอบของรูปแบบส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบท่ีคล้ายคลึง

กัน ส าหรับงานวิจัยนี้ องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 7 

ส่วน คือ 

1.ช่ือรูปแบบ 

2.ความเป็นมาของรูปแบบ 

3.วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

4.หลักการของรูปแบบ 

5.องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

6.แนวทางในการประเมินผลรูปแบบ 

7.เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ 

 

 

 

 

ตารางที่ 20 (ต่อ) 

แนวคิด ทฤษฎี สรุปสาระส าคัญ 
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4.การสร้างรูปแบบ การสร้างรูปแบบโดยท่ัวไป มีข้ันตอนดังนี้ 

1.หาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบท่ีจะสร้าง 

2.ค้นหาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบท่ีจะสร้าง 

3.ด าเนินการสร้างรูปแบบตามหลักการและสมมติฐาน 

4.น ารูปแบบท่ีจะสร้างไปตรวจสอบคุณภาพก่อนท่ีจะน าเสนอ

เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ 

ส าหรับงานวิจัยนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีคุณภาพผู้วิจัยด าเนินการ

สร้างรูปแบบโดยด าเนินการตาม 4 ขั้นตอนดังกล่าว 

5.การพัฒนารูปแบบ การพัฒนารูปแบบ มี 2 รปูแบบ คือ 

1.การสร้างรูปแบบใหม่ 

2.การเสริมสร้างรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ให้แล้วให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้การพัฒนารูปแบบโดยการสร้างรูปแบบ

ใหม่เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมาก

ท่ีสุด 

6.การตรวจสอบและประเมิน

รูปแบบ 

การตรวจสอบและประเมินรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการท่ี

จะให้ได้รูปแบบท่ีเช่ือถือได้ สามารถจัดกระท าได้ 2 รูปแบบตาม

ลักษณะของข้อมูล คือ 

1.การประเมินด้วยการทดสอบค่าทางสถิติ  

2.การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน คือ  

ความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) ความเป็นประโยชน์ 

(Utility Standard) ความ เหมาะสม  (Propriety Standard) 

และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)  

ส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิ จัยเลือกใช้การประเมินท้ังสองรูปแบบ

เนื่องจากข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มีความละเอียดของ

ข้อมูลจ าเป็นต้องใช้ท้ังการประเมินด้วยค่าทางสถิติและความ

คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ขั้นตอนย่อยที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใช้ข้อมูลจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างและพัฒนารูปแบบ และ จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในขั้นตอนได้รูปแบบ ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ส่วนที่ 1 : ช่ือรูปแบบ   

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

The Participative Management Model in Community Quality School under 

Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3 

 

ส่วนที่ 2: ความเป็นมาของรูปแบบ 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากกระแสสังคมในยุคปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต 

รูปแบบ กิจกรรมของปัจเจกชนและองค์กร รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังท่ีหลากหลายประเทศได้

ตระหนักและมีการลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้

ชีวิตประจ าวันของประชาชน การเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางความคิด รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของคน

ในสังคม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจซึ่งรวมถึงการผลิต การค้า การบริการ และการบริหาร

ราชการแผ่นดิน อันน ามาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559)  
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมพร้อมท้ังมอบนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาท่ัว

ประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม 

การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คุณหญิงกัลยา  

โสภณพนิช และนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวง

ศึกษาธิการศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันจันทร์ท่ี 18 

มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการศึกษาถือเป็นเครื่องมือช้ีวัดคุณภาพและ

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital)              

ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ และมีทักษะเท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งจากการลง

พื้นท่ีส ารวจ พบว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 15,000 แห่ง 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี

อยู่ ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่สามารถจัดสรรบุคลากร

ทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ

จึงมีแนวทางท่ีจะบูรณาการการศึกษา เพื่อพลิกการศึกษาทุกตารางนิ้วของประเทศไทย โดยการผนึก

ก าลังการท างานอย่างเป็นเอกภาพของทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชนการจัดสรรบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีอยู่ในระบบให้เข้าถึงในทุกโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้เรียนในสภาพแวดล้อมทาง

การศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมท้ังได้รับการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจากการท่ีมีครู

ครบช้ัน ครบวิชา ในส่วนของโรงเรียนก็จะได้รับเงินอุดหนุน ท่ีสามารถจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความส าคัญกับวางรากฐานระบบการส่งต่อนักเรียน จากช้ันประถมศึกษา 

ไปยังระดับช้ันมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนอกจากนี้

กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางท่ีจะต่อยอดการใช้พื้นท่ีโรงเรียนบางส่วนในการพัฒนาส่ิงอ านวยความ

สะดวกให้กับชุมชน และให้จังหวัดท้ัง 77 จังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาในจังหวัดของตนเอง  

เพื่อน าเสนอแนวทางพัฒนารวมถึงการพิจารณาวางแผนงบประมาณท่ีต่อเนื่องต่อไป 
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โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต้ังแต่

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ดีมีคุณภาพ

ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ประชากรโลกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโรงเรียนท่ีสามารถจัดการศึกษา

ให้กับผู้เรียนได้ยาวนานท่ีสุดถึง 11 ปี ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม และการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนท าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันหากจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพแล้วย่อมก่อผลกระทบ

อย่างรุนแรงให้กับระบบการศึกษาเช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถของผู้บริหารเป็น

อย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ท่ีพัฒนาขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1.เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานปกติของสถานศึกษาท่ีเน้นความเป็น

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินเงินตามรูปแบบและผล

จากการด าเนินงานตามรูปแบบ 

 

ส่วนที่ 4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 

 หลักการส าคัญท่ีใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในครั้งนี้  มีดังนี้ 

 2.1 หลักการคัดสรรและเลือกใช้จุดเด่น  หมายถึงการเลือกใช้จุดเด่นและท่ีสอดคล้องกันของ

การด าเนินงานทุกระบบในสถานศึกษาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ คุณภาพการจัดการศึกษา โดยยึด
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หลักเอกภาพของจุดหมายในการด าเนินงานของสถานศึกษา แต่หลากหลายแนวปฏิบัติท่ีมีการระดม

สมอง คัดสรร และเลือกใช้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 2.2 หลักการบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานการด าเนินงานทุกระบบของสถานศึกษาให้

เป็นงานเดียวกันเพื่อการด าเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด โดยยึดหลักการความเป็นกลุ่มก้อนของแนวคิดและแนวปฏิบัติ ท่ีง่ายต่อความเข้าใจและสะดวก 

2.3 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 

การประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ในการด าเนินงานรว่มกันโดยยึดหลักการเป็นเจ้าภาพงาน

ร่วมกันทุกเรื่องบนฐานความเช่ือท่ีว่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นหากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมด าเนินงาน

ทุกขั้นตอน 

2.4 หลักการเชิงระบบ หมายถึง การใช้แนวคิดเชิงระบบเป็นฐานในการออกแบและการ

ด าเนินงานท้ังโดยภาพรวมและงานย่อยแต่ละงานท่ีต้องด าเนินการ โดยยึดแนวคิดเชิงระบบท่ี

ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับเป็นองค์ประกอบหลัก และใช้

หลักคิดนี้เป็นกรอบในการด าเนินงานท้ังระบบรวมและระบบย่อยในการด าเนินงาน 

2.5 หลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของ

สถานศึกษานั้นจะต้องมีการประเมินผลและปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยการ

ประเมินผลการด าเนินงานท้ังระหว่างการด าเนินงานและหลังจากส้ินสุดการด าเนินงาน และมีการ

ปรับปรุงงานท้ังระหว่างและเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานเพื่อเริ่มวงจรการพัฒนางานรอบใหม่ต่อไป 

 

ส่วนที่ 5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 

1. W  = World View  

2. A   = Appreciative Inquiry  

3. T   = Teamwork 

4. S   = Shared vision 

5. A   = Achievement motivation 
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องค์ประกอบที่ 1 โลกทัศน์ (World view)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย  และ                    

2) กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย ประกอบด้วย  3 ตัวบ่งช้ี คือ 

   1.1โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ

องค์การ  

   1.2 โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 

  1.3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนวางแผนการท างานและปฏิบัติงานของตนให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ ประกอบด้วย  4 ตัวบ่งช้ี คือ 

   2.1 โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

   2.2 โรงเรียนสนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการท างานแบบมีส่วนร่วม

ของบุคลากร 

   2.3 โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

   2.4 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการบูร

ณาการการท างาน เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  

 

องประกอบที่ 2  การร่วมเสริมสร้างพลังบวก ( Appreciative Inqairy) คือ กระบวนการศึกษา

ค้นหาร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มบีุคลากรความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 1) การเรียนรู้  2) วินัยในการเรียนรู้  และ 3)การจัดการความรู้   

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 1.การเรียนรู้  พฒันาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ระดับต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ระดับบุคคล ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1) เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท างานในฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
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2) สมัครเข้ารับการอบรม  สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

       3)  น าความส าเร็จและความล้มเหลวของงานในหน้าท่ีมาพัฒนาตนเอง 

1.2 ระดับทีม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1) บุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อแบ่งปัน

แนวคิด  ข้อมูลข่าวสาร 

2) บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

3) บุคลากรและเพื่อนร่วมงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกันท้ังแบบเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ 

1.3 ระดับองค์การ  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1. มีการรวบรวมความคิดต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสร้างสรรค์เป็นผลงานและ

กระบวนการท างานใหม่ๆ  

2. โรงเรียนริเริ่มให้เกิดการเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติ สร้างฐานองค์ความรู้ไว้เพื่อประโยชน์

ในการด าเนินการครั้งต่อๆ ไป 

 2.วินัยในการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้เกิดวินัยในการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ดังนี ้

 2.1 ความรอบรู้แห่งตน  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1) เข้าร่วมการประชุม อบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

2) ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ อยู่

เสมอ 

3) น าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.2 แบบแผนความคิด ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1. ปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. รวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ 

3. น าความรู้ท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 

2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 
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3. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน 

4. มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโรงเรียน 

2.4 การเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1) ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 

2) มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน 

3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.5 การคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

1) ศึกษาเป้าหมายของงานท่ีได้รับมอบหมายและวิเคราะห์วางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ 

2) มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นล าดับข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์  

3) วางระบบการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างมีวิจารณญาณ 

3.การจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าในในการจัดการความรู้มีดังนี้  

3.1 การแสดงหาความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1) โรงเรียนแสวงหาความรู้ภายในองค์การ  โดยการรวบรวมความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน 

(Tacit Knowledge) และ (Explicit Knowledge) ท่ีผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ 

2) โรงเรียนแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  

ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ และศึกษาจากเอกสารและวารสารต่างๆ 

3.2 การสร้างความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี ้ ดังนี ้

1) โรงเรียนน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม  ท างานร่วมกัน

เพื่อดึงความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและน าไปใช้

งานได้ 

2) โรงเรียนมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์การ 

3.3 การถ่ายโอนความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1) บุคลากรมีการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การสัมมนา  การฝึกอบรม ระบบพี่เล้ียง 
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2) บุคลลากรท่ีมีความช านาญ  และเช่ียวชาญในงานถ่ายทอดความรู้และทักษะของตน

ให้เพื่อนร่วมงานโดยการเติมข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด (Best 

Practice) ลงในฐานข้อมูลความรู้ขององค์การ 

3.4 การจัดเก็บความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1) บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการจัดเก็บความรู้และจัดเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

2) บุคลลากรบุคลากรทราบว่ามีความรู้อะไรท่ีโรงเรียนได้เก็บไว้  จัดเก็บและเรียกใช้

ข้อมูลได้อย่างไร 

องค์ประกอบที่ 3 การท างานเป็นทีม (Teamwork) โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสมในองค์การเรียน

แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้

1.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีละขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก และ

คล่องตัว 

 2.โรงเรียนจัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 3.โรงเรียนจัดระบบการติดต่อประสานงานท้ังในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ มี

การด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 4.โรงเรียนจัดโครงสร้างของงานโดยค านึงถึงหลักการใช้บุคคลได้ตรงกับความรู้ความสามารถ 

5.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการท างานเป็นทีม เน้น

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ในองค์การ

เรียนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้

1.โรงเรียนมีการจัดท าระบบคลังข้อมูลในเวปไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 
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2.โรงเรียนเรง่รัด สรรหา และพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขั้น 

4.โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพช่วยในการจัดเก็บความรู้ในองค์การและเรียกใช้ได้

อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  

5.โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย ทุกท่ีทุกเวลา 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบรรลุผลส าเร็จ (Achivement motivation) กระบวนการตรวจสอบการ

ท างานในองค์การเรียนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ประกอบด้วย 6  ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 

1.โรงเรียนติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ  

2.โรงเรียนน าผลการติดตามความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายมาปรับแก้ไข

ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

4.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

5.บุคลากรทบทวนการท างานในอดีตและพัฒนาการกระท าในปัจจุบันของพวกเขาเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย 

6.บุคลากรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบันและใช้วางแผนงานในอนาคต 

 

ส่วนที่ 6 แนวทางในการประเมินผลรูปแบบ 
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 การประเมินผลรูปแบบนี้ยึดวัตถุประสงค์ของรูปแบบเป็นหลักในการประเมิน กล่าวคือ 

รูปแบบมีวัตถุประสงค์ คือ 

1.เพื่อใหโ้รงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานปกติของสถานศึกษาท่ีเน้นความเป็น

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินเงินตามรูปแบบและผล

จากการด าเนินงานตามรูปแบบ 

ดังนั้นการประเมินผลรูปแบบจึงมี 2 ส่วนคือ ประเมินสภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ และ

ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อรูปแบบ ดังนี้ 

 6.1 การประเมินสภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ  เป็นการประเมินสภาพการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาว่าด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของรูปแบบมากน้อยเพียงใด  โดยใช้แบบสอบถาม

สภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ ซึ่งยิ่งสถานศึกษาด าเนินการตามรูปแบบได้มากเท่าใดก็ยิ่งน่าจะท า

ให้สถานศึกษามีระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 6.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยการสอบถามผู้บริหารและครูว่ามีความพึงพอใจ

ต่อประโยชน์และผลการใช้รูปแบบมากน้อยเพียงใด โดยเช่ือว่าถ้ารูปแบบเป็นประโยชน์และช่วยให้

ผู้บริหารและครูพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูน่าจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบมากขึ้น 

 

 

 

ส่วนที่ 7 เง่ือนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช ้

 7.1 ผู้บริหารและครู และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแต่ละด้านของสถานศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญของการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 7.2 ผู้บริหารและครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการ

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอร่างรูปแบบดังภาพท่ี 8 
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Meaning of the model symbolic 

W  = World View  
A   = Appreciative Inquiry  
T   = Teamwork 
S   = Shared vision 
A   = Achievement motivation 

Circle Shape = There are no start and end points. No freeze 
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ภาพท่ี 8 ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ขั้นตอนที่  4 ผลตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบรูปแบบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยการจัดสัมมนาอิง

ผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

(Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านความสอดคล้อง (Congruity)  ความเป็นประโยชน์ 

(Utility) ของรูปแบบ  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยใน 2 ประเด็นผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นว่ารูปแบบ

โดยภาพรวมมีคุณภาพในระดับมาก และเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางจุดเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความ

สมบูรณ์ผู้วิจัย ได้รูปแบบองค์กท าการปรับแก้ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ภายใต้ช่ือวัดสระ

โมเดล (WATSR M0del) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 : ช่ือรูปแบบ   

วัดสระโมเดล: รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

WATSA Model: The Participative Management Model in Community Quality 

School under Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3 

ส่วนท่ี 2: ความเป็นมาของรูปแบบ 
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ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากกระแสสังคมในยุคปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต 

รูปแบบ กิจกรรมของปัจเจกชนและองค์กร รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังท่ีหลากหลายประเทศได้

ตระหนักและมีการลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสั งคม การใช้

ชีวิตประจ าวันของประชาชน การเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางความคิด รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของคน

ในสังคม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจซึ่งรวมถึงการผลิต การค้า การบริการ และการบริหาร

ราชการแผ่นดิน อันน ามาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559)  

จากกระแสความท้าท้ายดังกล่าวประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้

ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคล่ือนประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับใหม่กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) เพื่อให้สามารถน าพาประเทศไปสู่

ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ 4 ประการ คือ 1) เพื่อ

พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี  และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4)เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับ

ดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560) 

สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองค์การท่ีท าหน้าท่ีจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ เป็น

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีน าเอานโยบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินการจัดการศึกษาจะ

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและหลักการท่ีต้ังไว้หรือไม่ ย่อมขึ้นกับการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ส าหรับกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ท้ังในปัจจุบันและอนาคต คือ สถานศึกษาหรือโรงเรียนต้องปรับเปล่ียนองค์กรให้มีการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (Participative Management) ท่ีเช่ือว่าการท างานในโลกยุคปัจจุบันจะเต็มไปด้วยการ

แข่งขันด้านการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การนั้น  แนวทางในการสร้าง

สถานศึกษาให้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการพัฒนาองค์การ  พัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ อันส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาต่อไป  การเรียนรู้  ถ่ายโอนความรู้ ก่อให้เกิด

การเรียนรู้ในองค์การ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบั ติงาน  บุคคลได้ ขยายขีด

ความสามารถของตนเอง  จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการท างาน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีช่วยให้องค์การเป็น

การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (วสันต์ แสงหลา, 2557)  นอกจากนี้ยังพบว่าองค์การท่ีเป็น

การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขัดแย้งในองค์การ (Coldwell and  Fried, 2010)  

การจัดการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  ในหมวดท่ี 5 ว่าด้วยการบริหาร

และจัดการศึกษา  ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  โดยเฉพาะในมาตรา 39                  

ได้ก าหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังในด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคลากรและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชนจึงมีขอบข่ายการบริหารงานใน 4 ฝ่ายงาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,2552) และจัดการศึกษาท้ัง  3  ระดับในโรงเรียนเดียวกัน  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  

ประถมศึกษาและระดับมัธยมตอนต้น  การบริหารงาน โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจึงประสบปัญหา

คล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน  ขาดบุคลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ

เฉพาะด้าน  บุคลากรไม่เพียงพอ  ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนการ

สอน   ในด้านสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องฝึกงานไม่เพียงพอ  ขาดแคลน งบประมาณใน

การประชาสัมพันธ์ที่ดี  ชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  บางโรงเรียนอยู่

ห่างไกลความเจริญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549: 4-7)  จากสภาพปัญหา

ดังกล่าว จึงกลายเป็นประเด็นท่ีท้าทายความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หากโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ

สอนได้ดีมีคุณภาพก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ประชากรโลกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรม และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนท าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันหากจัดการศึกษา
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ไม่ได้คุณภาพแล้วย่อมก่อผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับระบบการศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็น

แนวทางในพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป 

 

ส่วนท่ี 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ท่ีพัฒนาขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1.เพื่อใหโ้รงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต 3 มีรูปแบบในการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2.เพื่อน ารูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

ส่วนท่ี 4 หลักการของรูปแบบ 

 หลักการส าคัญท่ีใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในครั้งนี้  มีดังนี้ 

 2.1 หลักการคัดสรรและเลือกใช้จุดเด่น (Recruitment and Selection) หมายถึงการ

เลือกใช้จุดเด่นและท่ีสอดคล้องกันของการด าเนินงานทุกระบบในสถานศึกษาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

คือ คุณภาพการจัดการศึกษา โดยยึดหลักเอกภาพของจุดหมายในการด าเนินงานของสถานศึกษา แต่

หลากหลายแนวปฏิบัติท่ีมีการระดมสมอง คัดสรร และเลือกใช้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 2.2 หลักการบูรณาการ (Integrated) หมายถึง การผสมผสานการด าเนินงานทุกระบบของ

สถานศึกษาให้เป็นงานเดียวกันเพื่อการด าเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักการความเป็นกลุ่มก้อนของแนวคิดและแนวปฏิบัติ ท่ีง่ายต่อความเข้าใจ

และสะดวก 

2.3 หลักการมีส่วนร่วม (Participations) หมายถึง การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการด าเนินงาน การประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกนัโดยยึดหลักการ

เป็นเจ้าภาพงานร่วมกันทุกเรื่องบนฐานความเช่ือท่ีว่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นหากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้

ร่วมด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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2.4 หลักการเชิงระบบ (System Approach) หมายถึง การใช้แนวคิดเชิงระบบเป็นฐานใน

การออกแบและการด าเนินงานท้ังโดยภาพรวมและงานย่อยแต่ละงานท่ีต้องด าเนินการ โดยยึดแนวคิด

เชิงระบบท่ีประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลย้อนกลับเป็นองค์ประกอบหลัก 

และใช้หลักคิดนี้เป็นกรอบในการด าเนินงานท้ังระบบรวมและระบบย่อยในการด าเนินงาน 

2.5 หลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หมายถึง การ

ด าเนินท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษานั้นจะต้องมีการประเมินผลและปรับปรุงงานอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยการประเมินผลการด าเนินงานท้ังระหว่างการด าเนินงานและหลังจากส้ินสุด

การด าเนินงาน และมีการปรับปรุงงานท้ังระหว่างและเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานเพื่อเริ่มวงจรการ

พัฒนางานรอบใหม่ต่อไป 

 

ส่วนท่ี 5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 

1. W  = World View  

2. A   = Appreciative Inquiry  

3. T   = Teamwork 

4. S   = Shared vision 

5. A   = Achievement  

 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 โลกทัศน์ (World view)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ด าเนินงานในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและ

เป้าหมาย  และกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย ประกอบด้วย  

แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

   1.1โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ

องค์การ  
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   1.2 โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 

   1.3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนวางแผนการท างานและปฏิบัติงานของตนให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 กลยุทธ์การบรหิารจัดการองค์การ ประกอบด้วย  แนวทางในการ

น าไปใช้       4 ข้อ คือ 

   2.1 โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

   2.2 โรงเรียนสนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการท างานแบบมีส่วนร่วม

ของบุคลากร 

   2.3 โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

   2.4 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการ 

บูรณาการการท างาน เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  

 

 องประกอบที่ 2  การร่วมเสริมสร้างพลังบวก ( Appreciative Inqairy) คือ กระบวน

การศึกษาค้นหาร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบย่อย คือ การเรียนรู้  วินัยในการเรียนรู้  และการจัดการความรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1 การเรียนรู้ (Learning)   พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ระดับ

ต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ระดับบุคคล (Personal Learning) ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

33. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท างานในฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 

34. สมัครเข้ารับการอบรม  สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

35. น าความส าเร็จและความล้มเหลวของงานในหน้าท่ีมาพัฒนาตนเอง 

1.2 ระดับทีม (Team Learning) ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

4) บุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อแบ่งปัน

แนวคิด  ข้อมูลข่าวสาร 

5) บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
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6) บุคลากรและเพื่อนร่วมงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท้ังแบบเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ 

1.3 ระดับองค์การ (Organization Learning)  ประกอบด้วย แนวทางในการน าไปใช้ 2 ข้อ  

      1)มีการรวบรวมความคิดต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสร้างสรรค์เป็นผลงานและ

กระบวนการท างานใหม่ๆ  

       2)โรงเรียนริเริ่มให้เกิดการเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติ สร้างฐานองค์ความรู้ไว้เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินการครั้งต่อๆ ไป 

 องค์ประกอบย่อยที่ 2 วินัยในการเรียนรู้ (Learning  Discipline) พัฒนาบุคลากรให้เกิด

วินัยในการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ดังนี ้

2.1 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)  ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้           

3 ข้อ คือ 

1)เข้าร่วมการประชุม อบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

2)ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ อยู่

เสมอ 

3)น าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.2 แบบแผนความคิด (Mental Model) ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

        1)ปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

        2)รวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ 

                3)น าความรู้ท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 

2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 4 ข้อ คือ 

                1)มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

                2)มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

       3)มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน 

                4)มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโรงเรียน 

2.4 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ประกอบด้วย แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ  

              1)ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 
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                2)มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน                 

                3)มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.5 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ประกอบด้วยแนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ  

1)ศึกษาเป้าหมายของงานท่ีได้รับมอบหมายและวิเคราะห์วางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ 

              2)มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นล าดับข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์  

              3)วางระบบการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 

 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) พัฒนาบุคลากร

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้มี ดังนี้  

3.1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition)  ประกอบด้วย  แนวทางในการ

น าไปใช้ 2 ข้อ คือ 

1)โรงเรียนแสวงหาความรู้ภายในองค์การ  โดยการรวบรวมความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit 

Knowledge) และ (Explicit Knowledge) ท่ีผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ 

2)โรงเรียนแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  ปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ และศึกษาจากเอกสารและวารสารต่างๆ 

3.2 การสร้างความรู้ ประกอบด้วย ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 2 ข้อ คือ 

1)โรงเรียนน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม  ท างานร่วมกันเพื่อ

ดึงความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและน าไปใช้งานได้ 

2)โรงเรียนมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์การ 

3.3 การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 

2 ข้อ คือ 
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1)บุคลากรมีการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  การสัมมนา  การฝึกอบรม ระบบพี่เล้ียง 

2)บุคลลากรท่ีมีความช านาญ  และเช่ียวชาญในงานถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนให้

เพื่อนร่วมงานโดยการเติมข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด (Best 

Practice) ลงในฐานข้อมูลความรู้ขององค์การ 

3.3 การจัดเก็บความรู้ ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 2 ข้อ คือ 

1)บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการจัดเก็บความรู้และจัดเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

                2)บุคลลากรบุคลากรทราบว่ามีความรู้อะไรท่ีโรงเรียนได้เก็บไว้  จัดเก็บและเรียกใช้

ข้อมูลได้อย่างไร 

 

องค์ประกอบที่ 3 การท างานเป็นทีม (Teamwork)  โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสมในการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ โครงสร้างการบริหาร  และ                   

การมอบหมายงานและการติดต่อประสานงานในองค์การ  

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การจัดโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 

ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

1.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีละขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก และ

คล่องตัว 

 2.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการท างานเป็นทีม เน้น

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยค านึงถงึหลักการใช้บุคคลได้ตรงกับความรู้

ความสามารถ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมอบหมายงานและการติดต่อประสานงานในองค์การ

(Delegation and Coordination in the Organization) ประกอบด้วย  แนวทางในการ

น าไปใช้ 2 ข้อ คือ 

1.โรงเรียนจัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
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2.โรงเรียนจัดระบบการติดต่อประสานงานท้ังในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ มี

การด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกั ดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Technology for Learning)

ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 2 ข้อ คือ 

1.โรงเรียนมีการจัดท าระบบคลังข้อมูลในเวปไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

2.โรงเรียนเร่งรัด สรรหา และพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  แนวทางในการ

น าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

1.โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขั้น 

2.โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพช่วยในการจัดเก็บความรู้ ในองค์การและเรียกใช้ได้

อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  

3.โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย ทุกท่ีทุกเวลา 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบรรลุผลส าเร็จ (Achivement motivation) กระบวนการตรวจสอบการ

ท างานในองค์การเรียนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การติดตาม

ผลการท างาน และ การประเมินผลการท างาน 
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 องค์ประกอบย่อยที่ 1 การติดตามการท างาน (Monitor the performance)

ประกอบด้วย  แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

1.โรงเรียนติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ  

2.โรงเรียนน าผลการติดตามความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายมาปรับแก้ไข

ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การประเมินผลการท างาน (Performance Appraisal)ประกอบด้วย  

แนวทางในการน าไปใช้ 3 ข้อ คือ 

1.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

2.บุคลากรทบทวนการท างานในอดีตและพัฒนาการกระท าในปัจจุบันของพวกเขาเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย 

3.บุคลากรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบันและใช้วางแผนงานในอนาคต 

 

ส่วนท่ี 6 แนวทางในการประเมินผลรูปแบบ 

 การประเมินผลรูปแบบนี้ยึดวัตถุประสงค์ของรูปแบบเป็นหลักในการประเมิน กล่าวคือ 

รูปแบบมีวัตถุประสงค์ คือ 

1.เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานปกติของสถานศึกษาท่ีเน้นความเป็น

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินเงินตามรูปแบบและผล

จากการด าเนินงานตามรูปแบบ 

ดังนั้นการประเมินผลรูปแบบจึงมี 2 ส่วนคือ ประเมินสภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ และ

ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อรูปแบบ ดังนี้ 
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 6.1 การประเมินสภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ  เป็นการประเมินสภาพการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาว่าด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของรูปแบบมากน้อยเพียงใด  โดยใช้แบบสอบถาม

สภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ ซึ่งยิ่งสถานศึกษาด าเนินการตามรูปแบบได้มากเท่าใดก็ยิ่งน่าจะท า

ให้สถานศึกษามีระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 6.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยการสอบถามผู้บริหารและครูว่ามีความพึงพอใจ

ต่อประโยชน์และผลการใช้รูปแบบมากน้อยเพียงใด โดยเช่ือว่าถ้ารูปแบบเป็นประโยชน์และช่วยให้

ผู้บริหารและครูพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูน่าจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบมากขึ้น 

 

ส่วนท่ี 7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ 

 7.1 ผู้บริหารและครู และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแต่ละฝ่ายของสถานศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญของการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 7.2 ผู้บริหารและครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการ

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 7.3 ผู้บริหารควรน าหลักการคัดสรรและเลือกใช้จุดเด่น (Recruitment and Selection) 

หลักการบูรณาการ (Integrated) หลักการมีส่วนร่วม (Participations) หลักการเชิงระบบ (System 

Approach) และหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  

มาบูรณาการในการบริหารองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสู่การเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 7.4 ผู้บริหารควรจัดบริบทของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ เช่น        

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 

7.5 โรงเรียนต้องมีระบบการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ผลงานและสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน 
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ภาพท่ี 9 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม

วิธี (Mixed-Methods) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

4. เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

3 ขั้นตอนดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัย  เป็น 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารแบบส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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สรุป 

ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัย  เป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. ศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

จากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  พบว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยภาพอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านองค์การ

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.24  รองลงมา คือ ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉล่ีย 4.01ด้านการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 3.97  

ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ีย 3.97  และด้านการจัดการความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดับ 

2. ศึกษาองค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) เพื่อหาองค์ประกอบหลักของรูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบท่ี 1 มี

จ านวนตัวแปรในองค์ประกอบจ านวน 7 ตัวแปร  องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวนตัวแปรในองค์ประกอบ

จ านวน 32 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 3 มีจ านวนตัวแปรในองค์ประกอบจ านวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบ

ท่ี 4 มีจ านวนตัวแปรในองค์ประกอบจ านวน 5 ตัวแปร  และองค์ประกอบท่ี 5 มีจ านวนตัวแปร ซึ่งใน

แต่ละองค์ประกอบตัวแปรท่ีมี ค่าน้ าหนัก(Factor Loading) แต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 

องค์ประกอบหลักประกอบด้วย โลกทัศน์ การร่วมสร้างเสริมพลังเชิงบวก  การมีวิสัยทัศน์ร่วม  และ

การบรรลุผลส าเร็จ 

3. พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ

หลัก 7 ส่วน  คือ ช่ือรูปแบบ  ความเป็นมาของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  หลักการของ

รูปแบบ  องค์ประกอบหลักของรูปแบบ แนวทางการประเมินรูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จของ

รูปแบบ 

4. ตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

การตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พบว่า                 

มีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

1. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรเสนอแนะให้โรงเรียนใช้รูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร ่วมใน โรงเร ียนค ุณภาพของช ุมชน  สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะตามรูปแบบ 

เรียงล าดับตามความต้องการ และความจ าเป็นของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเกี่ยวกับ

รูปแบบการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การประชุม 

สัมมนาเพื่อถ่ายโอน แลกเปล่ียน ความรู้และประสบการณ์ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ท่ี

ยั่งยืนได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการของโรงเรียน 

1. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนต้องสร้างความพร้อม โดยการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์

ของบุคลากรให้ร่วมกันบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนควรศึกษาแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ และ

ท าความเข้าใจกับเงื่อนไขก่อนการน ารูปแบบไปใช้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ด าเนินการทุกขั้นตอน 

3. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนควรประเมินผลการการบริหารแบบมีส่วนร่วม

อย่างสม่ าเสมอและต้องด าเนินการรักษาองค์ความรู้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะระดับการวิจัย 

1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพหรือทดลองน ารูปแบบการการบริหารแบบมีส่วนร่ วม

ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนไปปรับใช้ เพื่อสรุปเป็นองค์ประกอบและกิจกรรมทางการบริหาร

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 

2. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน ารูปแบบการการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนไปใช้กับโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

****************************************** 
 

1. ดร.เจตพงศ์  กิตติพร    รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       นครศรีธรรมราช เขต 3 
2. ผศ.ดร.ไมตรี จันทรา    อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
3. ดร.สุภาพ เต็มรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       โรงเรียนปากพนัง 
4. ดร.เข็บ บุญวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       โรงเรียนบ้านหนองนนทร ี
5. ดร.วิไลวรรณ ภัยรี              รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
              วิทยฐานะช านาญการ 
              โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
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รายนามผู้บริหารโรงเรยีนท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

****************************************** 

 

1.นายเกษม บุญถนอม      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระ 
                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
2.นายไชยันต์ คงเมือง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน าทรัพย ์
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
3. นางสุนันท์ พูลสวัสด์ิ      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากแพรก 
                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
4. ว่าท่ี ร.ต.วิชาญ เพ็ชรแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก 
                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
5. นายศุภวิชญ์ ล่องแพ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแรด 
                                     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
6. นายพีระศักดิ์ สีรีรัตนาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง 
                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
7. นายทีปกร ไชยมุด        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง 
                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
8. นางดรุณี ปั้นวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางด้วน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
9. นางสาวสุพรรษา นกคง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
10.นางอารีย์ ศรีอ่อน รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหอยกนั 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

****************************************** 

 

1.นายวิรัตน์ ไกรแก้ว    ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       นครศรีธรรมราช เขต 3 
2. นายมนูญ รักดี     รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       นครศรีธรรมราช เขต 3 
3. นายพยุงค์ ทองค า    รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       นครศรีธรรมราช เขต 3 
4. ผศ.ดร.ไมตรี จันทรา    อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5. ดร.สุภาพ เต็มรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       โรงเรียนปากพนัง 
6. ดร.เข็บ บุญวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       โรงเรียนบ้านหนองนนทร ี
7. นายสุริศักดิ์ เมทิโก              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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              วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
              โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 
8. นายจตุรงค์ ยอดระบ า   ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                    วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                     โรงเรียนวัดวัวหลุง 
9. นายอ านวย ชูเมือง              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
              วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
              โรงเรียนบ้านดอนทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและภาพประกอบ
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เอกสารประกอบการสมัมนาอิงผู้เชีย่วชาญ (Connoisseurship) 
เพื่อตรวจสอบ 

วัดสระโมเดล: รปูแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
(WATSA  MODEL: The Participative Management Model in Community Quality 

 School under Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง: เอกสารการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ฉบับนี้มีจุดประสงค์   

เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ  แสดงความคิดเห็นในการตรวจสอบและยืนยัน  เกี่ยวกับความ

เหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility)   ความสอดคล้อง (Congruity)  และความเป็นประโยชน์ 

(Utility ) ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ท้ังนี้ เพื่อน าไปสู่การสรุปภาพรวมเป็นแนวคิดและข้อเสนอแนะ

ในการท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้มีความสมบูรณ์ท่ีจะสามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริงหรือ

ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้ 

 
                                                                        คณะผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสัมมนาอิงผู้เชีย่วชาญ (Connoisseurship) 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชมุชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคณุภาพของชุมชน  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

( The Participative Management Model in Community Quality  School under 

Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3) 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

4. เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัย  เป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. ศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

2. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

3. พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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4. ตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  มีองค์ประกอบท่ี ส าคัญ 7 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ช่ือรูปแบบ 

ส่วนท่ี 2 ความเป็นมาของรูปแบบ 

ส่วนท่ี 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ส่วนท่ี 4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 

ส่วนท่ี 5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

ส่วนท่ี 6  แนวทางในการประเมินรูปแบบ 

ส่วนท่ี 7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ 
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องค์ประกอบที่ 1 โลกทัศน์ (World view)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  ประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบย่อย คือ 1)การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย  และ 2)กลยุทธ์การบริหารจัดการ

องค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย ประกอบด้วย  3 ตัวบ่งช้ี คือ 

   1.1โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การ  

   1.2 โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้

และเข้าใจอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 

  1.3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนวางแผนการท างานและปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ ประกอบด้วย  4 ตัวบ่งช้ี คือ 

   2.1 โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

   2.2 โรงเรียนสนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการท างานแบบมีส่วนร่วมของ

บุคลากร 

   2.3 โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

   2.4 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการบูรณาการ

การท างาน เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  

 

องประกอบที่ 2  การร่วมเสริมสร้างพลังบวก ( Appreciative Inqairy) คือ กระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกัน

อย่างเป็นระบบให้มบีุคลากรความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 1) 

การเรียนรู้  2) วินัยในการเรียนรู้  และ 3)การจัดการความรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.การเรียนรู้  พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ระดับต่างๆ ดังนี้ 

1.2 ระดับบุคคล ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

3) เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท างานในฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 

4) สมัครเข้ารับการอบรม  สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

       3)  น าความส าเร็จและความล้มเหลวของงานในหน้าท่ีมาพัฒนาตนเอง 

1.2 ระดับทีม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

7) บุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อแบ่งปันแนวคิด  

ข้อมูลข่าวสาร 

8) บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

9) บุคลากรและเพื่อนร่วมงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกันท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

1.3 ระดับองค์การ  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

3. มีการรวบรวมความคิดต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสร้างสรรค์เป็นผลงานและกระบวนการ

ท างานใหม่ๆ  

4. โรงเรียนริเริ่มให้เกิดการเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติ สร้างฐานองค์ความรู้ไว้เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการครั้งต่อๆ ไป 

 2.วินัยในการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้เกิดวินัยในการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 ความรอบรู้แห่งตน  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

4) เข้าร่วมการประชุม อบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

5) ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ 

6) น าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.2 แบบแผนความคิด ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

4. ปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

5. รวบรวมแนวคิดอย่างเป็นระบบและท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ 

6. น าความรู้ท่ีได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างเหมาะสม 

2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

5. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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6. มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

7. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน 

8. มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของโรงเรียน 

2.4 การเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

4) ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 

5) มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน 

6) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.5 การคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

4) ศึกษาเป้าหมายของงานท่ีได้รับมอบหมายและวิเคราะห์วางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ 

5) มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นล าดับข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์  

6) วางระบบการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 

 

3.การจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าในในการจัดการความรู้มีดังนี้  

3.1 การแสดงหาความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
3) โรงเรียนแสวงหาความรู้ภายในองค์การ  โดยการรวบรวมความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit 

Knowledge) และ (Explicit Knowledge) ท่ีผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ 
4) โรงเรียนแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  ปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ และศึกษาจากเอกสารและวารสารต่างๆ 
3.2 การสร้างความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี ้

3) โรงเรียนน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม  ท างานร่วมกันเพื่อดึง
ความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและน าไปใช้งานได้ 

4) โรงเรียนมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์การ 

3.3 การถ่ายโอนความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
3) บุคลากรมีการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  การสัมมนา  การฝึกอบรม ระบบพี่เล้ียง 
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4) บุคลลากรท่ีมีความช านาญ  และเช่ียวชาญในงานถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนให้เพื่อน
ร่วมงานโดยการเติมข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด (Best Practice) ลงใน
ฐานข้อมูลความรู้ขององค์การ 

3.4 การจัดเก็บความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
3) บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการจัดเก็บความรู้และจัดเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
4) บุคลลากรบุคลากรทราบว่ามีความรู้อะไรท่ีโรงเรียนได้เก็บไว้  จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลได้

อย่างไร 
 

องค์ประกอบที่ 3 การท างานเป็นทีม (Teamwork) โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสมในองค์การเรียนแห่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 

ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

1.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีละขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก และคล่องตัว 

 2.โรงเรียนจัดโครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 3.โรงเรียนจัดระบบการติดต่อประสานงานท้ังในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ มีการ

ด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 4.โรงเรียนจัดโครงสร้างของงานโดยค านึงถึงหลักการใช้บุคคลได้ตรงกับความรู้ความสามารถ 

5.โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการท างานเป็นทีม เน้นการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ในองค์การเรียนแห่ง

การเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 

๓ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

1.โรงเรียนมีการจัดท าระบบคลังข้อมูลในเวปไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของบุคลากร 

2.โรงเรียนเรง่รัด สรรหา และพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ฐานข้อมูลมี

ประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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3.โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขั้น 

4.โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพช่วยในการจัดเก็บความรู้ในองค์การและเรียกใช้ได้อย่าง

รวดเร็ว ทันเวลา  

5.โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย ทุกท่ีทุกเวลา 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบรรลุผลส าเร็จ (Achivement) กระบวนการตรวจสอบการท างานในองค์การเรียนแห่ง

การเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 

๓  ประกอบด้วย 6  ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

1.โรงเรียนติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ

ผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ  

2.โรงเรียนน าผลการติดตามความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายมาปรับแก้ไขให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

4.โรงเรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

5.บุคลากรทบทวนการท างานในอดีตและพัฒนาการกระท าในปัจจุบันของพวกเขาเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย 

6.บุคลากรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบันและใช้วางแผนงานในอนาคต 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 แนวทางในการประเมินผลรูปแบบ 

 การประเมินผลรูปแบบนี้ยึดวัตถุประสงค์ของรูปแบบเป็นหลักในการประเมิน กล่าวคือ รูปแบบมี

วัตถุประสงค์ คือ 
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1.เพื่อใหโ้รงเรียนคุณภาพของชุมชนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานปกติของสถานศึกษาท่ีเน้นความเป็นการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม 

2.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินเงินตามรูปแบบและผลจากการ

ด าเนินงานตามรูปแบบ 

ดังนั้นการประเมินผลรูปแบบจึงมี 2 ส่วนคือ ประเมินสภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ และประเมิน

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อรูปแบบ ดังนี้ 

 6.1 การประเมินสภาพการด าเนินงานตามรูปแบบ  เป็นการประเมินสภาพการด าเนินงานของ

สถานศึกษาว่าด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของรูปแบบมากน้อยเพียงใด  โดยใช้แบบสอบถามสภาพการ

ด าเนินงานตามรูปแบบ ซึ่งยิ่งสถานศึกษาด าเนินการตามรูปแบบได้มากเท่าใดก็ยิ่งน่าจะท าให้สถานศึกษามี

ระดับความเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 6.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยการสอบถามผู้บริหารและครูว่ามีความพึงพอใจต่อ

ประโยชน์และผลการใช้รูปแบบมากน้อยเพียงใด โดยเช่ือว่าถ้ารูปแบบเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้บริหารและ

ครูพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูน่าจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบมากขึ้น 

 

ส่วนที่ 7 เง่ือนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช ้

 7.1 ผู้บริหารและครู และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแต่ละด้านของสถานศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญของการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 7.2 ผู้บริหารและครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการพฒันา

สถานศึกษาให้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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The Model of Participative Management Model in Community Quality 
School under Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3 

 “  “ 

WATSA model

Word View Appreciative Inquiry Teamwork Shared  Vision Achivement

Meaning of the model symbolic 

W  = World View  
A   = Appreciative Inquiry  
T   = Teamwork 
S   = Shared vision 
A   = Achievement motivation 

Circle Shape = There are no start and end points. No freeze 

Star = The Participatory management that is quality. 
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แบบประเมิน 

 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคณุภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 

ค าชี้แจง    แบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3   มี 2  ตอน  

ตอนที่ 1 แบบประเมินรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ใน

การพิจารณาตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ (Guskey, 2000 : 74) 

 1. ด้านความเหมาะสม (Propriety) โดยการพิจารณาจากความครอบคลุมองค์ประกอบการใช้ถ้อยค า

ส านวน การจัดกลุ่ม หรือล าดับของเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 2. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) พิจารณาถึงความสามารถในการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล

ส าเร็จได้ 

 3. ด้านความสอดคล้อง (Congruity) พิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ บริบทของ

สถานศึกษาและความสอดคล้องภายในขององค์ประกอบแต่ละด้าน 

 4. ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) พิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดขึ้นต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

การให้ระดับคะแนนแบบประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ออกเป็น 5 

ระดับ ดังนี้  

  5    หมายถึง     มีผลการประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

  4    หมายถึง     มีผลการประเมินในระดับ มาก 

  3    หมายถึง     มีผลการประเมินในระดับ ปานกลาง 

  2    หมายถึง    มีผลการประเมินในระดับ น้อย 

  1    หมายถึง     มีผลการประเมินในระดับ น้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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ขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดพิจารณาประเมินตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ ขอขอบพระคุณ

ในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 

         

                                คณะวิจัย 
 

 

 

 

ตอนที่ 1 แบบประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1.ด้านความเหมาะสม (Propriety)      

1 ช่ือรูปแบบ      

2 ความเป็นมาของรูปแบบ      

3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ      

4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ      

5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ      

6 แนวทางในการประเมินรูปแบบ      

7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้      

2.ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)      

1 ช่ือรูปแบบ      

2 ความเป็นมาของรูปแบบ      

3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ      

4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ      

5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ      

6 แนวทางในการประเมินรูปแบบ      

7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้      

3.ด้านความสอดคล้อง (Congruity)      
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1 ช่ือรูปแบบ      

2 ความเป็นมาของรูปแบบ      

3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ      

4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ      

5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ      

6 แนวทางในการประเมินรูปแบบ      

7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้      

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

4.ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)      

1 ช่ือรูปแบบ      

2 ความเป็นมาของรูปแบบ      

3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ      

4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ      

5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ      

6 แนวทางในการประเมินรูปแบบ      

7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้      

 รวม      

 

ตอนที่ 2 ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 1 ช่ือรูปแบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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ส่วนท่ี 2 ความเป็นมาของรูปแบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 4 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ส่วนท่ี 5 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 6  แนวทางในการประเมินรูปแบบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 7 เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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*****************  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ(Connoisseurship) 
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ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียน 
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ภาคผนวก ค 

ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ท่ี ศธ.๐๔๐๗๑ /ว๑๙๐๓                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 นครศรีธรรมราช เขต 3 ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ 
                                                                          ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ นศ. ๘๐๑๙๐  

                          ๑๖ กรกฎาคม    ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอเชิญสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ 
เรียน   ผศ.ดร.ไมตรี จันทรา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   แบบแผนสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ      จ านวน ๑ ชุด 
                            

                               ด้วยคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
คุณภาพชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยนายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา นายมนูญ รั กดี นายพยุงค์ ทองค า                
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3                
เป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
 

ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณาเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การสัมมนาองผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปะการัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  

                      

              จึงเรียนมาเพื่อพิจารณารับเชิญ และขอขอบพระคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้  
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                                                                (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                            นครศรีธรรมราช เขต 3 
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ท่ี ศธ.๐๔๐๗๑ /ว๑๙๐๓                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 นครศรีธรรมราช เขต 3 ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ 
                                                                          ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ นศ. ๘๐๑๙๐  

                          ๑๖ กรกฎาคม    ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอเชิญสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ           
เรียน   ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   แบบแผนสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ      จ านวน ๑ ชุด 
                            

                                    ด้วยคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
คุณภาพชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยนายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา นายมนูญ รั กดี  นายพยุงค์ ทองค า                    
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3                  
เป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
 

ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณาเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การสัมมนาองผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3”ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปะการัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  

                      

              จึงเรียนมาเพื่อพิจารณารับเชิญ และขอขอบพระคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้  
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                                                                (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                            นครศรีธรรมราช เขต 3     
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ท่ี ศธ.๐๔๐๗๑ /ว๒๑๘๑                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 นครศรีธรรมราช เขต 3 ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ 
                                                                          ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ นศ. ๘๐๑๙๐  

                          ๑๖ สิงหาคม    ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try out)        
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   เครื่องมือวิจัย 
        ๑. แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. แบบสอมถาม  จ านวน ๑ ชุด 
                            

                                   ด้วยคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
คุณภาพชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3” โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยนายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา นายมนูญ รั กดี นายพยุงค์ ทองค า                
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3               
เป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
 

   ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา
เห็นว่าสถานศึกษาของท่านมีความเหมาะสมในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยครั้งนี้  จึงขอความอนุเคราะห์จาก
สถานศึกษาของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันเครื่องมือวิจัยท่ีมีคุณภาพ อนึ่ง คณะผู้วิจัยจะขอน าเครื่องมือไป
ประสานงานกับท่านด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีท่านกรุณานัดหมายให้ 

                   

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้  
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                                                                (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                            นครศรีธรรมราช เขต 3 
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ท่ี ศธ.๐๔๐๗๑ /ว๒๑๘๑                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 นครศรีธรรมราช เขต 3 ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ 
                                                                          ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ นศ. ๘๐๑๙๐  

                          ๑๖ สิงหาคม    ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try out)        
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแรด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   เครื่องมือวิจัย 
        ๑. แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. แบบสอมถาม  จ านวน ๑ ชุด 
                            

                                   ด้วยคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
คุณภาพชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3” โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยนายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา นายมนูญ รั กดี นายพยุงค์ ทองค า                
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3               
เป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
 

   ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา
เห็นว่าสถานศึกษาของท่านมีความเหมาะสมในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยครั้งนี้  จึงขอความอนุเคราะห์จาก
สถานศึกษาของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันเครื่องมือวิจัยท่ีมีคุณภาพ อนึ่ง คณะผู้วิจัยจะขอน าเครื่องมือไป
ประสานงานกับท่านด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีท่านกรุณานัดหมายให้ 

                   

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้  
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                                                                (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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                                                            นครศรีธรรมราช เขต 3 

 
ท่ี ศธ.๐๔๐๗๑ /ว๑๖๕๘                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 นครศรีธรรมราช เขต 3 ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ 
                                                                          ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ นศ. ๘๐๑๙๐  

                          ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย            
เรียน   ผศ.ดร.ไมตรี จันทรา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   เครื่องมือในการวิจัย 
        ๑. แบบสัมภาษณ์  จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. แบบสอมถาม   จ านวน ๑ ชุด 
  ๓.  เค้าโครงงานวิจัย  จ านวน ๑ ชุด                           

                                ด้วยคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
คุณภาพชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยนายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา นายมนูญ รั กดี นายพยุงค์ ทองค า                
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3               
เป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
 

   ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา
เห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ในการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษาในเครื่องมือวิจัย พร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไป
ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างยิ่ง อนึ่ง คณะผู้วิจัยจะขอน าเครื่องมือไปประสานงานกับ
ท่านด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีท่านกรุณานัดหมายให้ 

                   

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้  
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                                                                (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว) 
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                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                            นครศรีธรรมราช เขต 3 

 
ท่ี ศธ.๐๔๐๗๑ /ว๑๖๕๘                                            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 นครศรีธรรมราช เขต 3 ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ 
                                                                          ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ นศ. ๘๐๑๙๐  

                          ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย       
เรียน   ดร.วิไลวรรณ ภัยรี 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   เครื่องมือในการวิจัย 
        ๑. แบบสัมภาษณ์  จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. แบบสอมถาม   จ านวน ๑ ชุด 
  ๓.  เค้าโครงงานวิจัย  จ านวน ๑ ชุด                           

                                   ด้วยคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
คุณภาพชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยนายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา นายมนูญ รั กดี นายพยุงค์ ทองค า                       
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3                
เป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
 

   ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา
เห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ในการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษาในเครื่องมือวิจัย พร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไป
ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างยิ่ง อนึ่ง คณะผู้วิจัยจะขอน าเครื่องมือไปประสานงานกับ
ท่านด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีท่านกรุณานัดหมายให้ 

                      

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้  
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                                                                (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                            นครศรีธรรมราช เขต 3 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
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