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การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหารและครูในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจังหวัดพะเยา
The development of the participation administrators and teachers model
in education management of the basic educational institution in Phayao
โสภา อานวยรัตน์ (Sopa Umnuayrat)*
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
ครู ในการจัด การศึ กษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานจังหวัด พะเยา 3) เพื่อประเมินรูป แบบการมี ส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและครูในการจัด การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีวิธีดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร จานวน 18 คน และครู จานวน 271 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 289 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2
นาผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้ นตอนที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ครู จานวน 271 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 1) ผู้ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม 2) หน้าที่ในการ
บริหารการมีส่วนร่วม 3) งานการมีส่วนร่วม 3 ด้าน คือ ด้านการร่วมวางแผน ด้า นการร่วมดาเนินการ และด้าน
การร่วมติดตามและประเมินผล
2. ผลการสร้า งและปรั บปรุ ง รูป แบบการมีส่ วนร่วมของผู้ บ ริห ารและครูในการจัด การศึ กษาของ
สถานศึ กษาขั้ นพื้นฐานจัง หวัด พะเยา ประกอบด้ วย นโยบาย และ 2 องค์ ป ระกอบ องค์ ป ระกอบที่ 1 คื อ
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วม จานวน 10 คน และ 2) บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การมี ส่วนร่วม 5 ข้อ องค์ ประกอบที่ 2 ขอบข่ายงานการมีส่ วนร่ วม ประกอบด้ วย 3 ด้า น คื อ ด้า นการร่วม
วางแผน 8 กิจกรรม ด้านการร่วมดาเนินการ 7 กิจกรรม ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 5 กิจกรรม
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3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บ ริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากทั้งสองด้านและทั้ง
2 องค์ประกอบ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษา
Abstract

The purposes of this research were 1) to investigate the wants of the participation of
administrators and teachers in education management of the basic educational institution in
Phayao, 2) to build the model of the participation of administrators and teachers in education
management of the basic educational institution in Phayao, and 3) to evaluate the
participation of administrators and teachers in education management of the basic educational
institution in Phayao. There are 3 steps to methodology. Step 1 group information is
administrators are 18 persons and teachers are 271 persons, total are 289 persons, collect data
by open-ended questions and analysis by percentage and content analysis. Step 2 bring a the
results from step 1 to draft model and evaluate to suitability of the model, focus group
discussion by experts are 8 persons, collect data by rating scale questionnaire and analysis by
mean and standard deviation. Step 3 group information is teachers are 271 persons, collect
data by rating scale questionnaire, evaluate the feasibility and usefulness of the model and
analysis by mean and standard deviation. The results of the study are shown below.
1. Results the wants of the participation of administrators and teachers in education
management of the basic educational institution in Phayao, it consisted of 1) the people who
are in charge of driving the participation, 2) duties for managing the participation, 3) three
aspects of the participation which are the participation in planning, the participation in
operating, and the participation in monitoring and evaluating.
2. Results the model and improved of participation of administrators and teachers in
education management of the basic educational institution in Phayao, there were policy and
two elements. The first element consisted of 1) ten executive committees for the participation
and 2) five roles of the committees for driving the participation. The second element was the
scope of the participation which consisted of three processes: 1) eight activities for the
participation in planning, 2) seven activities for the participation in operating, and 3) five
activities for the participation in monitoring and evaluating. Moreover, the result of the
evaluation for appropriateness was in a high level for all aspects.
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3. Results the evaluation for the participation of administrators and teachers in
education management of the basic educational institution in Phayao, it was found that the
overall feasibility and usefulness was in a high level for all aspects and for both elements.
Keywords : Participation, Education Management
บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 นับว่าเป็นกฎหมายการศึกษาที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย และกฎหมายการศึกษาฉบับนี้
ได้กาหนดแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาไว้มากมาย จึงถือได้ว่าเป็นแผนแม่บทในการบริหาร
และจัดการศึ กษาของไทยในปั จจุบั น ดั ง นั้ นการจัดและการบริ หารการศึ กษา หรื อโรงเรี ย นตามแนวปฏิ รูป
การศึกษาในปัจจุบันจึงควรเป็นไปตามกรอบและทิศทางที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งสาระสาคัญ
คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และหลักการในการ
จัดการศึกษานั้นเน้นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(All for Education) การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) การบริหารและการจัดการศึกษาของไทย
ต้องเป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงได้กาหนดแนวทางในการจัดระบบงาน โครงสร้างและกระบวนการในการจัด
การศึ กษาไว้ 6 หลั ก คื อ หลั กการมี เ อกภาพ หลั กการกระจายอานาจ หลั กประกั นคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา หลักคุณภาพและมาตรฐานด้านบุคลากร หลักการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และหลักการมี
ส่วนร่วม (สมาน อัศวภูมิ, 2557 : 4-5)
นอกจากนี้แนวคิดและทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และแนวปฏิ บัติ ต่า ง ๆ ที่ต่ อเนื่ องจากบทบั ญญั ติข องกฎหมายดั งกล่า วยั งเป็นแนวทางในการจัด การศึ กษาที่
ก้าวหน้าและมีคุณค่าต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษาของไทย
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่นี้มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ ขณะเดียวกันก็มี
จิตสานึกทางสังคมที่ถูกต้อง รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งนับว่าเป็นความฝันและความหวังสูงส่งในการจัดการศึกษาของไทย
เราในอนาคตที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับรู้ ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติทั้ง 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคน
ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมี
ความสุข มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารโดยใช้สถานศึ กษา
เป็นฐาน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกคิด ได้เรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ และมาตรฐานที่ 3 แนวทาง
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้ ด้วยการสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง โดยเชื่อ
ว่า การเรี ย นรู้ ความรู้ นวัต กรรม สื่อ และเทคโนโลยี เ ป็นปั จจัย สาคั ญของการพัฒนาสู่สั ง คมแห่ง การเรีย นรู้
(สมาน อัศวภูมิ, 2557 : 16-19)
จากสาระสาคัญของแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 แนวการจัด การศึ กษาตามแนวคิ ด และ
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ ต้ องเกิด จากหลั กการมีส่ วนร่ วม การจัดการศึกษาจะเกิ ดคุณภาพได้ต้ องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่
ทาหน้ าที่ส นับ สนุ นการศึ กษาในการจัด การศึกษา ร่วมกั นจัด การศึ กษาให้ เ ป็นไปด้วยความเรีย บร้ อยนาไปสู่
เป้ า หมายที่ต้ องการ ตามปรั ช ญาพื้นฐานส าคั ญ คื อ “ทุกคนต้ องเป็ นส่วนส าคั ญ ของการจัด การศึ กษาและ
การศึกษาต้องจัดสาหรับคนทุกคน” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นที่สุดของ
การจัดการศึกษา เพราะผู้เรียนคือผู้รับการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การเกิดคุณภาพ
ของผู้ เรี ย นจะเป็ นตั วชี้ วัด ผลสัมฤทธิ์ข องการจัดการศึกษาได้ ดี ดั งที่ จิณณวัต ร ปะโทคั ง (2549 : 26-27)
ได้กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ที่ได้รวบรวมจากนักวิชาการหลายท่านไว้ว่า หมายถึง
การที่บุคคล คณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนทาประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร และประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับการรวมพลัง
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด
สติ ปั ญ ญาก็ คื อ การให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การให้ บุ ค คลมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ารนั้ น บุ ค คลจะต้ อ งมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
(Involvement) ในการดาเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment)
ต่อกิจกรรมและองค์การในที่สุดนอกจากนี้การมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารการศึกษาการ
มีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารจะทาให้การบริหารเปิดกว้าง มีอิสระ
ทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารอันเป็นวิถีทางในการขยายอิทธิพลของสายบังคับบัญชา ลงไปสู่ระดับปฏิบัติ
ในองค์การ
ดังนั้น จากความสาคัญของหลักการมีส่วนร่วม สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ที่มีหน้าที่สาคัญที่จะต้องจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามทิศทางของพระราชบัญญั ติการศึ กษาแห่ง ชาติ และมาตรฐานการศึ กษาแห่ งชาติตา มแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน ซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเกิดคุณภาพได้นั้น ก็ต้องเกิดจาก
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยในการคิด การวางแผน การดาเนินการ การประเมินผลและ
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญและใกล้ชิดกับสถานศึกษาและผู้เรียนมากที่สุดก็คือ ผู้บริหาร
และครู ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพและให้เป็นไปตามแนว
การจัดการศึกษาของการศึกษาไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ซึ่งผู้บริหารและครูเป็น
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หน่วยหนึ่งในสถานศึกษาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้
เป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป นอกจากนี้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยายังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเป็น
แนวทางให้กับสถานศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ และภูมิภาคนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัต ถุ ประสงค์ ห ลั กเพื่อพัฒ นารู ป แบบการมี ส่ วนร่ วมของผู้บ ริ ห ารและครู ในการจัด การศึ กษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึ กษาสภาพความต้ องการของการมีส่วนร่ วมของผู้บ ริห ารและครู ในการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
2. เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา
3. เพื่อประเมิ นรู ป แบบการมี ส่ วนร่ วมของผู้ บ ริ หารและครู ในการจัด การศึ กษาของสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้ มีวิธดี าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษาขั้ นพื้นฐานจัง หวัด พะเยา กลุ่มผู้ ให้ ข้ อมู ล ประกอบด้ วย ผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องในสถานศึ กษาสั ง กั ด
สานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษามั ธยมศึกษาเขต 36 จังหวัด พะเยา จานวน 18 สถานศึกษา จานวนรวมทั้งสิ้ น
289 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1ผู้บริหารสถานศึกษาละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 18 คนกลุ่มที่ 2 ครู จานวน
911 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1986 อ้างอิง
ใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 271 คน ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วนของครู จานวน 18 สถานศึกษา จานวนรวมทั้งสิ้น 271 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถามผู้บริหาร ชุดที่ 2 แบบสอบถามครู เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
ส่วนที่ 1 การยกร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัง หวัด พะเยา ผู้ วิจัย นาผลการศึ กษาสภาพความต้องการจากขั้ นตอนที่ 1 ที่ได้ จากทั้ง 2 กลุ่ ม
มาวิเคราะห์เนื้อหาและจัดองค์ประกอบตามผลการวิจัย และนาผลการวิจัยที่ได้จากทั้ง 2 กลุ่มมายกร่างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
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ส่วนที่ 2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการมีส่วนร่ วมของผู้บริหารและครู ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความเหมาะสมของร่า ง
รูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มี
คุณวุฒิปริญ ญาเอกทางด้านบริ หารการศึ กษาและด้ านการวิจัย มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหาร
การศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านศึกษานิเทศก์และด้านการสอนซึ่งเข้าใจสภาพบริบทของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาและ แบบสอบถามที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาตามประเด็นการสนทนา การวิเคราะห์แบบสอบถามที่ใช้
ในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 3 การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ วมของผู้ บ ริ ห ารและครู ในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาผู้วิจัยนาผลการสนทนากลุ่มและการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ได้
จากผู้ทรงคุณวุฒิมาดาเนินการปรับปรุงรูปแบบให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ขั้ นตอนที่ 3 การประเมิ นรู ป แบบการมี ส่ วนร่ ว มของผู้ บ ริ ห ารและครู ในการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยนารูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 2
และผ่านการปรับปรุงตามความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทาการประเมินโดยผู้ใช้รูปแบบ คือ ครูที่ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา จานวน 18 สถานศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ของรู ปแบบกลุ่มผู้ให้ ข้ อมูล คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผู้ที่ใช้รูป แบบ เป็นครูที่ป ฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา จานวน 18 สถานศึกษา จานวน
911 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1986 อ้างอิง
ในบุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 271 คน แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วนของครู จานวน 18 สถานศึกษา จานวนรวมทั้งสิ้น 271 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบและแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินรูป แบบโดยจะประเมินใน 2 ด้าน คือ ความความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) การวิเคราะห์ แบบสอบถามที่ใช้ ในการประเมิ นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ข องรูป แบบ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นผู้วิจัยนาผลการประเมินจากผู้ใช้รูปแบบมาใช้ใน
การปรับปรุงรูปแบบให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้จริง
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ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพความต้องการ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1) ด้ า นการร่ วมวางแผน ได้ แ ก่ การวางแผนกาหนดทิศ ทางการศึ กษา การวางแผนกาหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การวางแผนกาหนดแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นข้อมูลพื้นฐานจากครู การ
วางแผนงานประจาปี การวางแผนบริบทด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้ อม การร่วมวางหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้แบบ STEM ในชั้นเรียน การวางแผนการนิเทศภายใน การวางแผนวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การวางแผนวิเคราะห์
ผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน กาหนดวิธีการและแนวทางเพื่อจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบายและแก้ ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผนพัฒนาระบบประกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การวางแผนให้ครูได้รับการพัฒนาในสาขาที่ทาการสอน การวางแผนจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน การวางแผนกาหนดเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคล การวางแผนในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน การวางแผนวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และการกาหนด
ภาระงานและมอบหมายงานตามนโยบายให้ชัดเจน
2) ด้านการร่วมดาเนินการ ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดหลักสู ตรให้สอดคล้ องกั บบริ บทและชุ มชน การนาเอา KM ของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยี การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มสาระ และช่วงชั้น การทางานด้ วยระบบ
PDCA การจัดกิ จกรรม โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนแบบบูรณาการ การเลือกใช้สื่ อให้ เหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครู และการวิเคราะห์ผล
การจัดการเรียนการสอน
3) ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ การนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง การประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริง การตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
การตรวจสอบความโปร่ง ใสและความยุ ติธรรมของโรงเรี ยน การประเมินผลและการติด ตามการดาเนิ นการ
กิจกรรมหรือโครงการ และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคานึงถึง
ธรรมชาติวิชา
ส่ วนที่ 2 ผู้ ที่ มีห น้ า ที่ในการขั บ เคลื่ อน ได้ แ ก่ ผู้ อานวยการเขตพื้น ที่ รองผู้ อานวยการเขตพื้น ที่
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนครูในสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ในการบริ หารการมีส่ วนร่ วม ได้แ ก่ กาหนดเป้ าหมายและนโยบายการมีส่ วนร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู กากับ
ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้ างรู ปแบบการมี ส่ว นร่ว มของผู้บริห ารและครูใ นการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการยกร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ
1) องค์ ประกอบที่ 1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริห ารการมีส่ วนร่ วมในการจัด การศึ กษาของ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานจัง หวัดพะเยา ได้แ ก่ ผู้ อานวยการเขตพื้นที่ รองผู้ อานวยการเขตพื้นที่ ผู้อานวยการ
สถานศึ ก ษารองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และผู้ แ ทนครู ใ นสถานศึ ก ษา ส่ ว นหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายการมีส่วนร่วม การส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารการมีส่วนร่วม การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารและครู การกากับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
2) องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายงานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ ด้านการ่ วมวางแผน มี 17 กิ จกรรม ด้านการร่วมดาเนินการ มี 11
กิจกรรมและด้านการร่วมติดตามและประเมินผล มี 9 กิจกรรม
สรุปผลการยกร่ างรู ปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ บริห ารและครู ในการจัด การศึ กษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ดังแสดงในภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1 แสดงร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาขั้น หน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมี
พื้นฐานจังหวัดพะเยา
ส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.ผู้อานวยการเขตพื้นที่ สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 1 คน
จังหวัดพะเยา
1.กาหนดเป้าหมายและนโยบายการมีส่วน
ประธาน
2.รองผู้อานวยการเขตพื้นที่ สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 1 คน ร่วม
2.ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารการมี
รองประธาน
3.ผู้อานวยการสถานศึกษา สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 18 คน ส่วนร่วม
3.ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
กรรมการ
ผู้บริหารและครู
4.รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สพม. 36 จ.พะเยา
4.กากับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทา
จานวน 18 คน
กรรมการ
รายงานผลการดาเนินงาน
5.ศึกษานิเทศก์ สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
6.ผู้แทนครูในสถานศึกษา สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 18 คน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายงานการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
ด้านการร่วมวางแผน

ด้านการร่วมดาเนินการ

ด้านการร่วมติดตาม
และประเมินผล

1.การจัดทา SWOT Analysis
2.การวางแผนกาหนดทิศทางการศึกษาและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.การวางแผนกาหนดแผนพัฒนาการศึกษาทีเ่ น้นข้อมูลพืน้ ฐานจากครู
4.การวางแผนงานประจาปี
5.การวางแผนบริบท ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
6.การร่วมวางหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ STEM ในชั้นเรียน
7.การวางแผนการนิเทศภายใน
8.การวางแผนวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
9.การวางแผนวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน
10.กาหนดวิธีการและแนวทางเพื่อจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11.การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12.การวางแผนให้ครูได้รับการพัฒนาในสาขาที่ทาการสอน
13.การวางแผนจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
14.การวางแผนกาหนดเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคล
15.การวางแผนในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน
16.การวางแผนวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
17.การกาหนดภาระงานและมอบหมายงานตามนโยบายให้ชัดเจน
1.การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
2.การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3.การจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและชุมชน
4.การนาเอา KM ของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
6.การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มสาระ และช่วงชั้น
7.การทางานด้วยระบบ PDCA
8.การจัดกิจกรรม โครงการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ
9.การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
10.การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครู
11.การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
1.การนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา
3.การตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
5.การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
6.การตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7.การตรวจสอบความโปร่งใสและความยุติธรรมของโรงเรียน
8.การประเมินผลและการติดตามการดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการ
9.การประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคานึงถึงธรรมชาติวิชา
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ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบร่างรู ปแบบการมีส่ วนร่วมของผู้ บริหารและครูในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปได้ดังนี้ความเหมาะสมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ
สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานจั ง หวัด พะเยา ภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅ = 4.01) หน้ า ที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.23) ขอบข่ายงานการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30) โดยอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน
ส่วนที่ 3 ผลการปรับปรุง ร่างรูป แบบการมีส่ วนร่วมของผู้บ ริหารและครูในการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย การกาหนดนโยบาย และ 2 องค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
1) การกาหนดนโยบาย คือ สร้าง ผลักดัน สนับสนุน และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
2) องค์ประกอบที่ 1 คือ
2.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาจานวน 10 คน
ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่ประธาน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จ.พะเยา ทาหน้าที่รองประธาน ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 5 ทาหน้าที่กรรมการ ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 ทาหน้าที่กรรมการผู้แทนรองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 5 ทาหน้า ที่กรรมการผู้แ ทนรอง
ผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 ทา
หน้าที่กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ทาหน้าที่กรรมการ ผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ.พะเยา ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ.พะเยา ทาหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2) บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
ได้แก่ 1. ดาเนินงานตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานจังหวัดพะเยา
2. ผลักดั นและสนั บสนุนงานตามขอบข่าย 3 ด้ านของการมี ส่วนร่ วมในการจัด การศึกษาของสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา 3. ประชุมติดตามงานตามขอบข่าย 3 ระยะ ระยะต้น ระยะกลาง และระยะสุดท้าย 4.
ประเมินผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา 5. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา
3) องค์ ประกอบที่ 2 ขอบข่า ยงานการมี ส่วนร่ วมในการจัด การศึ กษาของสถานศึ กษาขั้ นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่
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กระบวนการที่ 1 ด้านการร่วมวางแผน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม คือ การวางแผนกาหนดเป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนงานประจาปีของโรงเรียนการวางแผนบริบทด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การงานแผนวิเคราะห์หลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ STEM ในชั้นเรียนการวางแผนการ
นิเทศภายในการวางแผนวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพ
จริง การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการวางแผนพัฒนาครูในสาขาที่ทาการสอนและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคลการวางแผนกาหนดเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคล
กระบวนการที่ 2 ด้านการร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ การดาเนินการตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึ กษาและแผนงานประจาปีข องโรงเรีย นการพัฒนาหลั กสูต รสถานศึกษาและจัดหลั กสูต รให้
สอดคล้ องกั บการจัดการเรี ยนการสอนและเหมาะสมกั บท้องถิ่ นการนาเอา KM ของสถานศึกษาที่ป ระสบ
ความสาเร็จมาปรับปรุงและพัฒนาการทางานของสถานศึกษาการจัดทาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
กับการเรียนการสอนการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มสาระ และช่วงชั้นการจัดกิจกรรม
โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครูให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการที่ 3 ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
หลั ก สู ตรสถานศึ กษาและมาตรฐานการศึ กษาการประเมินผลการปฏิ บั ติง านของตนเองการตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ บาลการการติดตามและประเมิ นผลการดาเนินการกิจกรรมหรื อ
โครงการของโรงเรียน
สรุปผลการปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ดังแสดงในภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
นโยบาย : สร้าง ผลักดัน สนับสนุน และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา
คณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา จานวน 10 คน
1.ศึกษาธิการจังหวัด
ประธาน
2.รองผู้อานวยการเขตพื้นที่ สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 1 คน
รองประธาน
3.ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษา สพม. 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 5 จานวน 1 คน
กรรมการ
4.ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษา สพม. 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 จานวน 1 คน
กรรมการ
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ภาพประกอบ 2 (ต่ฮ)
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา
5.ผู้แทนรองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สพม. 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 5 จานวน 1 คน
กรรมการ
6.ผู้แทนรองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สพม. 36 จ.พะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 จานวน 1 คน
กรรมการ
7.ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง จานวน 1 คน
กรรมการ
8.ผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
กรรมการ
9.ศึกษานิเทศก์ สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
10. ศึกษานิเทศก์ สพม. 36 จ.พะเยา จานวน 1 คน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทของคณะกรรมการขับเคลือ่ นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
1.ดาเนินงานตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
2.ผลักดันและสนับสนุนงานตามขอบข่าย 3 ด้านของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา
3.ประชุมติดตามงานตามขอบข่าย 3 ระยะ ระยะต้น ระยะกลาง และระยะสุดท้าย
4.ประเมินผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดพะเยา
5.ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายงานการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
พะเยา
กระบวนการที่ 1 กิจกรรม 1.1 การวางแผนกาหนดเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาและแผนงาน
ด้านการร่วม
ประจาปี และ SWOT Analysis ของโรงเรียน
วางแผน
กิจกรรม 1.2 การวางแผนบริบทด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
กิจกรรม 1.3 การงานแผนวิเคราะห์หลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบSTEM ในชั้นเรียน
กิจกรรม 1.4 การวางแผนการนิเทศภายใน
กิจกรรม 1.5 การวางแผนวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพจริง
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องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายงานการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
พะเยา
กิจกรรม 1.6 การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรม 1.7 การวางแผนพัฒนาครูในสาขาที่ทาการสอนและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับบุคคล
กิจกรรม 1.8 การวางแผนกาหนดเกณฑ์การประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับบุคคล
กระบวนการที่ 2 กิจกรรม 2.1 การดาเนินการตามเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาและแผนงาน
ด้านการร่วม
ประจาปี และ SWOT Analysis ของโรงเรียน
ดาเนินการ
กิจกรรม 2.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและเหมาะสมกับท้องถิ่น
กิจกรรม 2.3 การนาเอา KM ของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จมาปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานของสถานศึกษา
กิจกรรม 2.4 การจัดทาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับการเรียนการ
สอน
กิจกรรม 2.5 การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ านทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มสาระ และช่วง
ชั้น
กิจกรรม 2.6 การจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ
กิจกรรม 2.7 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครูให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน
กระบวนการที่ 3 กิจกรรม 3.1 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ด้านการร่วม
การศึกษา
ติดตามและ
กิจกรรม 3.2 การประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประเมินผล
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรม 3.3 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง
กิจกรรม 3.4 การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม 3.5 การการติดตามและประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการของ
โรงเรียน
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ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปได้ดังนี้
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20) ทั้งสองด้าน ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ของบทบาทคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
ภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.32) ทั้งสองด้าน ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ
ขอบข่ายงานการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัง หวัดพะเยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06)
ทั้งสองด้ าน เรีย งตามลาดับคื อ ด้ านการร่ วมวางแผน ( ̅ = 4.11) รองลงมา คื อ ด้ านการร่ วมติ ดตามและ
ประเมินผล ( ̅ = 4.06) และด้านการร่วมดาเนินการ ( ̅ = 4.02)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจึงมีประเด็นสาคัญในการอภิปรายผลดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 คือ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วม และหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรต้องอาศัยความร่วมมือกันในการดาเนินการหลายฝ่าย โดยควรมีผู้ที่ขับเคลื่อน
การดาเนินงานนี้และมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนจึงจะสามารถเกิดผลสาเร็จและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่าง
แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2553 : 56) ได้กล่าวว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจาเป็นและสาคัญต่อ
การจัดการศึกษาของประเทศมาก เพราะเป็นการศึกษาสาหรับประชาชนทุกคนโดยถ้วนหน้า และครอบคลุม
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผลต่อความเจริญพัฒนาประเทศทุกด้าน การจัดการศึกษาในระดับนี้ จาเป็นต้องจัดให้
เป็นไปและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิก ารตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ภารกิจของโรงเรียนตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเมื่อพิจารณาภารกิจของโรงเรียนตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยสรุป
คือ 1) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมให้บรรลุความมุ่ง
หมายที่กาหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 2) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั้ง นักเรียนทั้งปกติ นักเรียนพิการ
นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 3) จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบคือ
ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย ตามความเหมาะสม 4) ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางที่กาหนดไว้
อาทิเช่น จัดตามธรรมชาติ และศักยภาพของนั กเรียน แต่ละวัย และแต่ล ะคน จากแหล่งต่า งๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน ตลอดทั้งจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 5) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางให้เหมาะกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน 6) จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรม ตามความจาเป็นและความเหมาะสม 7) จัดให้มีการวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและบริหารจัดการ ตลอดทั้งส่งเสริมให้กระบวนการวิจัยในการเรียน 8) บริหารจัดการ
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โรงเรียนตามการกระจายอานาจการบริหารทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร
ทั่วไป สอดคล้ องกั บ หลั กการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐานการมี ส่ วนร่ ว มของผู้ ที่มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เต็ ม ที่
9) จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
10) พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอื่น เพื่อจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับแนวทาง หลักการที่กาหนดตาม
การปฏิรูปการศึกษา และ 11) แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการจัดการศึกษาทั้ง 11 ข้อนี้มีความครอบคลุมและมีความสาคัญกับ
การจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมควรคานึงถึงเพื่อให้การบริหาร
การมีส่วนร่วมเกิดผลสาเร็จและเกิดคุณภาพต่อการจัดการศึกษา นอกจากนี้ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2560 :
2843) ยังกล่าวว่า ระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองความต้องการของสังคมโลก
โรงเรียนต้องเตรียมพร้อมผู้เรียนสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรีย นจาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะให้ความรู้
แก่ผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมมากกว่าความสาเร็จทาง
วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว โรงเรียนควรเป็นสถานที่ใช้เป็นศูนย์รวมการประสานระหว่างครู และผู้เรียนในการ
ติดต่อกับชุมชนและสังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสาเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย
2. องค์ประกอบที่ 2 คือ ขอบข่ายงานการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการร่วมวางแผน
ด้านการร่วมดาเนินการ ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีการดาเนินงานหลายประการและต้องมีความ
ร่วมมื อร่ วมใจกั นในทุกกระบวนการจึง จะเกิ ด ความส าเร็ จไม่ ใช่ แ ค่ ง านใดงานหนึ่ ง เท่า นั้ น ซึ่ ง สอด คล้ องกั บ
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556 : 228) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้หลายประเด็นคือ ทาให้การบริหาร
หรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะเป็นการระดม
แนวคิดจากบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งความรอบรู้ และประสบการณ์ ทาให้มีการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและ
กัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจมากเกินไป ซึ่งอาจนาไปสู่การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดความ
เสียหายแก่องค์การได้ เป็นการขจัดปัญหามิให้การดาเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อย
เกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาเนินการต่อทุกฝ่ายได้ ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ทาให้การ
บริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรง
เป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ดังนั้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็ นรูปแบบของการบริหารที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการบริหารที่คานึงถึง
บุคลากรทุกฝ่าย การบริหารที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนการทางาน ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานไปจนถึง
การประเมินผล การบริหารในรูปแบบดังกล่าวจึ งให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคี อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ และยังสอดคล้องกับ นิตยา จุมปา (2554 : 23) ที่ได้กล่าวถึง
ผลดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้หลายประเด็นคือ เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพกาลังจากบุคคล
ต่าง ๆ เช่น พลังความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นการสร้างบรรยากาศและพัฒนา
ประชาธิปไตยในการทางานช่วยให้ลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพราะเกิดความเข้าใจซึ่งกัน
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และกันมี ส่วนช่วยให้ประสานงานกันดีการบริหารแบบมีส่ วนร่วมจะทาให้ งานมีประสิทธิภ าพและคุ ณภาพที่ดี
เพราะจะมีความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากร เพราะทุกคนมีส่วนร่วมใน
ความสาเร็จของงาน และสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมส่งผลดีหลายประการต่อการดาเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษาและยังส่งผลให้เกิดความสาเร็จของงานได้
รวดเร็วขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ อาภาศิริ โกฏิสิงห์ (2561 : 2605) ที่ได้ศึกษาการ
วางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า
แนวทางที่เ หมาะสมในการพัฒ นาการวางแผนกลยุ ทธ์ในสถานศึ กษาขั้ นพื้นฐาน สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด้านการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนกลยุทธ์ ควรให้ครูผู้สอนมี
ส่วนร่ วมในการวิเ คราะห์ ส ภาพปัญ หาและความต้องการ ด้ า นการกาหนดทิศ ทางการศึ กษา ควรให้ ชุ มชนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาและการนานโยบายจากต้นสังกัดมาวิเคราะห์และกาหนดทิศ
ทางการจั ด การศึ ก ษา ด้ า นการก าหนดวิสั ย ทัศ น์ พั นธกิ จ และเป้ า หมาย สถานศึ ก ษาควรเปิ ด โอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ด้านการกาหนดกลยุทธ์ สถานศึกษา
ควรกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของ
สถานศึกษา ด้านการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผล ควรกาหนดการรายงานผลการดาเนินงาน
เป็นระยะๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานใน
หลายๆ กระบวนการเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัย ส าหรั บสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานจัง หวัด พะเยา ผู้วิจัยได้ พัฒ นารู ป แบบจากผลของ
การศึกษาสภาพความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ความเหมาะสมจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ความเป็นไปได้
และความเป็ นประโยชน์ จากความคิ ด เห็ นของผู้ ใช้ รูป แบบ จึง ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัย ไปใช้ ต าม
องค์ประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยคณะ
จานวน 10 คน เมื่อนารูปแบบไปใช้แล้วอาจมีการปรับเพิ่มและลดตามเห็นสมควรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
บริหารการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพตามความเหมาะสมในอนาคต
2. บทบาทของคณะกรรมการขั บเคลื่ อนการมีส่ วนร่วมของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานจัง หวัดพะเยา
จานวน 5 ข้อ เมื่อนารูปแบบไปใช้แล้วอาจมีการปรับเพิ่มและลดบทบาทตามเห็นสมควรเพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริหารงานที่มีคุณภาพตามความเหมาะสมในอนาคต
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3. ขอบข่ า ยงานการมี ส่ วนร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานจั ง หวั ด พะเยา
ประกอบด้ วย 3 กระบวนการ ในแต่ ล ะกระบวนการทั้ง 18 สถานศึ กษาซึ่ง จะเป็ นผู้ ใช้ รูป แบบสามารถเริ่ ม
ดาเนินการบางขอบข่ายงานที่สาคัญเร่งด่วนก่อน สาหรับสถานศึกษาที่มีข้อจากัด เช่น งบประมาณ บุคลากร หรือ
อื่น ๆ โดยพิจารณาในขอบข่ายงานที่สามารถดาเนินการระยะเริ่มต้นและขยายไปจนครบทุกขอบข่ายงาน จะเป็น
ประโยชน์ต่อคุณภาพการบริหารสถานศึกษาได้ในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การวิจั ย การพั ฒ นารู ป แบบการมี ส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ กษาสั ง กั ด ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอื่น ๆ หรือในทุกภาคทั้งประเทศถ้ามีงบประมาณที่เพียงพอจะทาให้ได้
รูปแบบที่เหมาะสมและเกิดคุณภาพของแต่ละสถานศึกษาและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานได้อย่างแท้จริง
2. ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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