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Abstract

	 The	purpose	of	 this	 study	were	 to	create	and	 to	develop	a	model	of	participatory	management	 for	mix	
educational	institution	to	excellence	in	the	Watsamrom	(Paiboonpunya)	School	by	using	integrated	research	method.	
The	research	tools	 included	document	synthesize	form,	questionnaires,	expert-based	meeting	minute	form,	and	
analyzed	data	using	descriptive	statistics,	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	synthesize	documents.
The	result	of	this	study	indicated	that	
	 1.	 From	analyzed	concepts,	theories,	literature	reviews	on	participatory	management,	sufficient	operations	
of	self-sufficient	institutions,	and	case	studies	of	self-sufficient	educational	institutions	with	excellent	operation	found	
that	 the	operation	 in	participatory	management	with	 the	highest	 frequency	was	 the	opportunity	 for	 groups	 to	
participate	in	decision	making.	The	operation	of	self-sufficient	educational	institution	found	that	there	were	2	high	
frequencies	of	operation	 in	participatory	management	which	were	cooperation,	knowledge,	 skill	and	experience	
acquisition.	The	self-sufficient	educational	institutions	with	excellent	operation	found	to	have	had	2	equally	high	
frequencies	on	participatory	management	and	opportunity	for	groups	to	participate	in	decision	making.
	 2.		The	result	of	participatory	management	in	the	operation	of	educational	institutions	in	the	Chachoengsao	
Primary	Education	Service	Area	Office	2	was	high.	The	highest	frequency	was	on	mutual	trust	and	the	lowest	was	on	
the	independence	and	disclosure	of	internal	communication	while	the	highest	percentage	of	suggestions	was	on	the	
opportunity	for	groups	to	participate	in	decision	making.
	 3.		The	evaluation	 result	of	The	Watsamrom	 (Paiboonpunya)	 School’s	prototype	model	of	participatory	
management	for	self-sufficient	educational	institution	to	excellence	on	the	academics	by	professionals	and	experts	
found	 that	1)	 the	prototype	model	was	overall	 suitable	with	 the	highest	average	on	 the	disclosure	of	 internal	
communication,	and	2)	the	overall	probability	of	the	prototype	model	had	the	highest	average	on	the	disclosure	of	
internal	communication.	
	 4.		The	 test	 result	of	The	Watsamrom	 (Paiboonpunya)	 School’s	model	of	participatory	management	 for	
self-sufficient	educational	institution	to	excellence	in	the	academic	year	2558	found	that	1)	the	overall	operation	of	
participatory	management	was	on	average	high	in	mutual	trust	and	the	lowest	in	opportunity	for	groups	to	participate	
in	decision	making,	and	2)	the	overall	satisfaction	towards	management	and	development	was	on	average	high	in	
the	operations	and	the	lowest	in	the	student’s	development.
	 Furthermore,	 the	 result	 from	academic	 year	 2559	 found	 that	 1)	 the	overall	 operation	of	 participatory	
management	was	on	average	high	in	mutual	trust	and	the	lowest	in	opportunity	for	groups	to	participate	in	decision	
making,	2)	the	satisfaction	towards	organization	and	education	development	of	Watsamrom	(Paiboonpunya)	School	
was	on	average	high	in	the	operation	of	participatory	management	and	the	lowest	in	student	development,	and	3)	
the	meeting	with	professionals	 and	experts	have	approved	of	Watsamrom	 (Paiboonpunya)	 School’s	model	of	
participatory	management	for	Self	-	sufficient	educational	institution	to	excellence.
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	 5.	 The	Watsamrom	(Paiboonpunya)	School’s	complete	model	of	participatory	management	for	self-sufficient	
educational	institution	to	excellence	had	4	components	which	are	1)	model’s	name,	2)	introduction,	3)	5	participa-
tory	management	operation	 areas;	 opportunity	 for	 groups	 to	participate	 in	decision	making,	 independence	 in	
responsible	work,	the	focus	on	personal	development,	disclosure	and	independence	of	internal	communication,	
and	mutual	 trust,	 and	 4)	 2	 areas	 of	model	 guideline;	 operation,	 operational	 details	 and	 implementation	 in	
educational	institutions.
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์	เพือ่สร้างและพฒันารปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของสถานศึกษาพอเพยีงสูค่วามเป็นเลศิ	โรงเรยีน

วัดสามร่ม	(ไพบลูย์ปัญญา)	โดยใช้วธิกีารวจัิยแบบผสมผสาน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คือ	แบบสงัเคราะห์เอกสาร	แบบสอบถาม	แบบบนัทกึ

การประชมุองิผูเ้ชีย่วชาญ	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิบรรยาย	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการสังเคราะห์เอกสาร

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 จากสังเคราะห์เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการบริหารแบบมีส่วนร่วม	การด�าเนินงานของสถานศึกษา

พอเพียง	และกรณีศึกษาสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	พบว่าการด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านที่มีความถี่สูงสุด

ได้แก่	การเปดโอกาสให้กลุม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	การด�าเนนิงานของสถานศึกษาพอเพยีง	พบว่า	มคีวามถีสู่งสุดเท่ากนั	2	รายการได้แก่	

หลักการ	และการด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 โดยข้อที่มีความถี่สูงสุด	มีจ�านวน	2	ข้อ	 ได้แก่	 ร่วมด�าเนินงาน	และการเพิ่มพูน

ความรู้	 ความสามารถ	และประสบการณ์	 และกรณีศึกษาสถานศึกษาพอเพียง	ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	พบว่า	มีความถี่สูงสุด

เท่ากัน	 2	 รายการ	 ได้แก่	 หลักการ	และการด�าเนินงานการบริหาร	 แบบมีส่วนร่วม	 โดยด้านที่มีความถี่สูงสุดมีจ�านวน	2	ด้าน	 ได้แก่	

ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	และด้านการเปดโอกาส	ให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

	 2.	 ผลการศึกษาระดับการด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	 เขต	2	พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด	ได้แก่	การด�าเนินงานด้านการติดตอ่สื่อสารภายในองค์กรเป็นไปโดยอิสระ	เปดเผย	ความคดิเห็น	และด้านทีม่ีค่ารอ้ยละของความคดิ

เห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสูงสุด	ได้แก่	การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

	 3.	 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์

ปัญญา)	 เชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	พบว่า	 1)	ความเหมาะสมของร่างรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

ได้แก่	การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปโดยอิสระ	เปดเผย	2)	ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยภาพรวม	มีอยู่ในระดับมาก	โดยด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปโดยอิสระ	เปดเผย	

	 4.	 ผลการทดลองใช้รปูแบบการบรหิารแบบมีส่วนร่วมของสถานศกึษาพอเพยีงสูค่วามเป็นเลศิ	โรงเรยีนวดัสามร่ม	(ไพบลูย์ปัญญา)	

ปีการศกึษา	2558	พบว่า	1)	การด�าเนินงานการบริหารแบบมสี่วนร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ	

ได้แก่	การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	รายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	การเปดโอกาสให้กลุ่ม	มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และ	2)	ความ

พึงพอใจต่อการจัดและพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	การด�าเนินงานการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมของสถานศึกษา	รายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	การพัฒนาคุณภาพนักเรียน	ปีการศึกษา	2559	พบว่า	1)	การด�าเนินงานการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม	มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยรายการ	ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 การด�าเนินงานด้านการเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	2)	ความพึงพอใจ

ต่อการจัดและพัฒนาการศึกษา	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์ปัญญา)	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยรายการ	ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	

การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา	รายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	การพัฒนาคุณภาพนักเรียน	และ	3)	จากการ

ประชุมอิงผู้เช่ียวชาญ	พบว่า	 ท่ีประชุมมีมติรับรองรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียน

วัดสามร่ม	(ไพบูลย์ปัญญา)	

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการบริหาร	มีส่วนร่วม	สถานศึกษาพอเพียง	ความเป็นเลิศ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ท่ามกลางการแข่งขันของโลกยุคเสรี	 ท่ีนับวันยิ่งทวีความ

รุนแรง	 และกลายเป็นแรงกดดัน	 ให้องค์กรท้ังหลายต้องดิ้นรน

แสวงหาหนทางเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุแก่ลกูค้า	ภารกจิทีแ่สนหนกัอึง้จงึตกอยูก่บัผูบ้รหิาร	เพราะต้อง

น�าพาองค์กรก้าวผ่านสูค่วามส�าเรจ็	ให้จงได้	บรรดาเครือ่งมอืทางการ

บรหิารจดัการทกุรปูแบบจงึถกูน�ามาประยกุต์ใช้	แนวคดิการบรหิาร

เพื่อความเป็นเลิศ	 จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญทั้งองค์กรภาครัฐและ

เอกชน	 เพราะความเป็นเลิศสามารถท�าให้องค์กรอยู่รอด	มีความ

สามารถในการแข่งขนั	หรอืคงอยูไ่ด้อย่างมคีณุภาพ	เช่นเดยีวกบัการ

บรหิารการจดัการศกึษาไทยทีไ่ด้มคีวามพยายามส่งเสรมิสถานศกึษา

ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศมาโดยล�าดับ	 เช่น	 โครงการหน่ึงอ�าเภอหนึ่ง

โรงเรยีนในฝัน	โครงการโรงเรยีนดปีระจ�าต�าบล	โรงเรยีนดเีด่นรางวลั

พระราชทาน	เป็นต้น	โดยมุง่ให้เกิดการพฒันาการจดัการศกึษาให้มี

คุณภาพมีความเป็นเลิศ	 มีความเสมอภาคในการให้บริการทางการ

ศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกนัและได้มาตรฐาน	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2547)	

	 การบริหารองค์กรนั้นนอกจากผู้บริหารจะเป็นผู้มีบทบาท

ส�าคัญในองค์กรแล้ว	สมาชิก	หรือบุคคลในองค์กร	ก็มีความส�าคัญ

เช่นกนั	ดงันัน้การบรหิารในปัจจบุนั	จงึจ�าเป็นต้องมวีธีิการทีจ่ะท�าให้

เกิดการยอมรับและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ที่อยู่ใน

องค์กร	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	(Participative	Management)	

จึงถูกน�ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	 เพราะการบริหาร

ทีท่�าให้ผูม้ส่ีวนร่วมเกดิความรูส้กึถึงความเป็นเจ้าของ	(Ownership)	

ท�าให้ผู ้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม	

(Compliance)	รวมถึงตกลงยอมรับ	(Commitment)	อย่างสมัคร

ใจ	เต็มใจ	และสบายใจ	(วันชัย	วัฒนศัพท์,	2546)	การบริหารแบบ

มส่ีวนร่วมถอืเป็นรปูแบบส�าคัญ	ทีไ่ด้รบัความสนใจในวงการบรหิาร

สถานศกึษาเป็นอย่างมาก	เพราะท�าให้ผูร่้วมปฏบิตังิานได้มส่ีวนร่วม

ในการตัดสินใจกับความรับผิดชอบกับความร่วมมือในการพัฒนา	

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ	 (ธีระ	 รุญเจริญ,	 2550)	อย่างไรก็ตาม

การมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีผลการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างเดียว	

อาจท�าให้เกดิการกระท�าทีเ่กนิตวั	ท�าให้เกดิความเสยีหาย	ในอนาคต

ได้	 ในปัจจุบันองค์กรท่ีมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจึงน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ	 ในการพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	(กิตติพงศ์	จิรวัสวงศ์,	2558)	ประกอบกับ

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดนโยบายขับเคลื่อน

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษาทกุระดบั	โดยน�าหลกัคิด

หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน

การบริหารจัดการการเรียนการสอน	ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวนั	เพ่ือให้เกดิความตระหนักและฝังรากลกึภายในตนเองและ

ผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป

	 โรงเรียนวัดสามร่ม	(ไพบูลย์ปัญญา)	ได้น�าการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มาใช้บูรณาการ

การบริหารจัดการ	 แต่พบว่า	 กระบวนการ	 มีส่วนร่วมของครู	

บุคลากร	และชุมชนยังประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ	

เช่น	ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงบางเรื่อง	ครู	บุคลากรไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น	ท�าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่า

ที่ควร	สาเหตุดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา	จึงมี

ความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาน

ศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของสถานศึกษาพอเพียงสู ่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	

(ไพบูลย์ปัญญา)	

แนวคิดทฤษฎี
	 1.	 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ	

		 	 Keeves	(1997)	ได้กล่าวถึงรปูแบบว่า	หมายถงึโครงสร้าง

หรือแบบจ�าลองที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

หลักการพื้นฐาน	หรือแนวคิด	ในการศึกษารูปย่อของปรากฏการณ์

นั้นๆ	ซึ่งแสดงข้อความ	จ�านวน	หรือภาพ	ท�าให้เกิดความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์	นัน้ๆ	เป็นการตรวจสอบแนวคิด	ใช้อธบิายวธิกีารอย่าง

เป็นล�าดับขั้นตอนและแสดงความสัมพันธ์ของล�าดับข้ันตอน

องค์ประกอบต่างๆ	 ของรูปแบบนั้นๆ	 ส่วนประกอบของรูปแบบ	

ได้แก่

	 	 1)	 ส่วนน�า	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อม	หลักการ	 แนวคิด	

วัตถุประสงค์	 ผลลัพธ์	 ตลอดจนการรวบรวมปัญหาซึ่งเป็นส่วนที่

ส�าคัญในการพฒันาเป็นอนัดบัแรก	น�าไปสู่	การท�านาย	(Prediction)	

และการทดสอบ

	 	 2)	 การจดัร่างโครงสร้าง	ต้องมคีวามสมัพนัธ์	เชงิเหตผุล	

(Causal	Relationship)	ซึง่สามารถใช้อธบิายปรากฏการณ์นัน้ๆ	ได้

	 	 3)	 การน�าไปทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลการน�าไปใช้

ท�าให้มีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน	ซึ่งมี	2	ลักษณะ	คือ	

การทดลองย้อนหลัง	 โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ	และการทดลองใช้ใน

ปัจจุบัน

	 	 4)	 มีเงื่อนไข	คือ	มองเห็นภาพแห่งความส�าเร็จ

	 2.	 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร	แบบมส่ีวนร่วม	

	 	 ธีระ	 รุณเจริญ	 (2550)	 กล่าวถึงการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมว่าเป็นการที่ผู ้บริหารเปดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน	 เข้ามามี

บทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน	ร่วมรับผิดชอบ
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ในการบรหิารบางอย่างเพือ่ประโยชน์ในการระดมก�าลงัความคดิและ

แบ่งภาระหน้าทีข่องผูบ้รหิาร	มคีวามส�าคญัคอืก่อให้เกดิความเข้าใจ

ร่วมกันในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งหวัง	 และกระบวนการการตัดสินใจ

สามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง	

และเกิดการยอมรับได้	 เป็นหลักการของการบริหารงาน	ที่มีผลต่อ

การด�าเนินการเชิงวิเคราะห์	 ซึ่งน�าไปสู่การตัดสินใจได้	 ลดช่องว่าง

ของระบบการสื่อสาร	 ในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้ง	

(นันทกติต	ิแก้วกล้า,	2553)	หลกัการส�าคญั	คอื	การสร้างบรรยากาศ

ในการท�างานแบบประชาธิปไตย	 เปดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดง

ความคิดเห็น	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ	 (เมตต์	

เมตการุณ์จิต,	2553)

	 3.	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาพอเพียง	

	 	 สถานศึกษาพอเพียง	หมายถึง	สถานศึกษาทั่วไปที่ผ่าน

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง	 เป ็นแบบอย่างในการจัด

กระบวนการเรียนการสอน	และการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ตามเกณฑ์ประเมินสถานศึกษา

พอเพยีงของกระทรวงศกึษาธกิาร	(ทศินา	แขมมณ,ี	2559)	การแบ่ง

ระดับคุณภาพของการพัฒนาสถานศึกษา	 โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง	มลี�าดบัคณุภาพของสถานศกึษา	ตามล�าดับ	ได้แก่	

สถานศึกษาทัว่ไป	สถานศกึษาพอเพยีง	สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ	

และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา	และศูนย์การศึกษาพอเพียง	มูลนิธิยุวสถิรกุล	 ได้พัฒนา

สถานศึกษาพอเพียง	 ไปสู่สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติที่

เป็นเลิศระดับประเทศ

	 4.	 แนวคดิทฤษฎ	ีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็นเลิศ

และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

	 	 Peters	and	others	(1980)	ได้กล่าวถึง	ความเป็นเลิศ	

(Excellence)	ว่าหมายถงึ	สิง่ทีดี่ทีส่ดุ	สมบรูณ์ทีส่ดุ	หรอืการกระท�า

ท่ีประกอบด้วยคุณภาพสูงสุด	 จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป	

กรมวิชาการ	 (2549)	 ได้สรุป	 “ความเป็นเลิศของสถานศึกษา”	

ว่า	หมายถึง	การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มีมาตรฐาน	โดยการปรับ

ระบบภายในให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	

โดยอาศัยกระบวนการบริหารกระบวนการเรียนการสอนและ

กระบวนนิเทศการศึกษา	เพื่อน�าไปสู่ผลผลิต	คือ	นักเรียนมีคุณภาพ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	 ซึ่งทุกกระบวนการของการ

ด�าเนินงาน	 ผู้บริหารเป็นบุคคลส�าคัญท่ีสุดท่ีจะท�าให้งานบรรลุ

เป้าหมายได้	 ดังน้ันผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการบริหาร	จึงจะสามารถพัฒนาความเป็นเลิศได้	ทั้งนี้	 วรภัทร์	

ภู่เจริญ	(2545)	ได้กล่าวถึง	การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)	

พอสรุปได้ว่า	เป็นส่วนหนึ่งของ	Benchmark	ซึ่งหมายถึง	การเป็น

เลิศด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

ขอบเขตการวิจัย
	 เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	

จ�านวน	5	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขัน้ตอนที ่1	การศกึษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง	

 ขอบเขตแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	สถานศึกษาพอเพียง	ความเป็นเลิศ	และ

ตัวอย่างสถานศึกษาพอเพียงขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย	แนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	สถานศึกษาพอเพียง	และสถานศึกษา

พอเพียงขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	ระหว่างเมษายน	–กรกฎาคม	2557

 ขั้นตอนที่ 2	 การศึกษาการด�าเนินงานการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

 ขอบเขตแหล่งข้อมูล ได้แก่	เอกสารสรุปผล	การสังเคราะห์

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการด�าเนินงานการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมของสถานศึกษา

 ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วยการด�าเนินการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม	 5	 รายการ	 (1)	 การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ	 (2)	 ความเป็นอิสระในการท�างานที่รับผิดชอบ	

(3)	การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	(4)	การติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กรเป็นไปโดยอิสระ	 เปดเผย	 (5)	การให้ความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน

	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.	 ประชากร ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	และคร	ูส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	ปีการศึกษา	

2557	จ�านวน	1,480	คน

 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 และครู	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	ปีการ

ศึกษา	 2557	 จ�านวน	 306	คน	 ได้มาจากการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตาราง	Krejcie	และ	Morgan	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	

2554)

 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างสิงหาคม-กันยายน	2557 

	 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหาร	แบบมีส่วนร่วม

ของสถานศึกษาพอเพียงสู ่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	

(ไพบูลย์ปัญญา)

	 	 ขั้นที่	1	 การจัดท�าร่างรูปแบบฯ
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	 	 ขั้นท่ี	2	 การตรวจสอบร่างรูปแบบเชิงวิชาการ	 โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 ขั้นที่	3	 การปรับปรุงรูปแบบฯ

	 	 ขั้นที่	4	 การจัดท�าแนวทางการใช้รูปแบบฯ

	 	 ขั้นที่	5	 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ของรูปแบบฯ	(ฉบับปรับปรุง)	และแนวทางการใช้รูปแบบฯ

	 ขอบเขตแหล่งข้อมูล

	 1.	 แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร	ได้แก่	(1)	สรุปผลการศึกษา

การด�าเนนิงานการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	

(2)	รูปแบบและการพฒันารูปแบบ	(3)	สรุปผลการสงัเคราะห์เอกสาร

เกีย่วกับการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	สถานศกึษาพอเพยีง	สถานศกึษา

พอเพียงขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล	ได้แก่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	5	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มนักวิชาการ	ผู้บริหารสถานศึกษา	นักบริหารการศึกษา	ครู	และ

กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา	

	 	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	ประกอบด้วย	 (1)	 ร่างรูปแบบฯ	

(2)	 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบฯ	 (3)	 แนวทางการใช้รูปแบบฯ	

(4)	ผลการ	ตรวจสอบรูปแบบฯ	(ฉบับปรับปรุง)	และแนวทางการใช้

รูปแบบฯ

	 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่าง	ตลุาคม	2557-มนีาคม	2558

	 ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบ	มีส่วน

ร่วมของสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	

(ไพบูลย์ปัญญา)	ด�าเนินการ	3	ขั้น	

	 ขั้นที่	1	การทดลองใช้รูปแบบฯ	ปีการศึกษา	2558-2559	

	 ขั้นที่	2	การศึกษาผลการทดลองใช้	

	 ขั้นที่	3	การรับรองรูปแบบฯ

	 ขอบเขตแหล่งข้อมูล	

		 1.		แหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร	 ได้แก่	 รูปแบบฯ	 (ฉบับ

ปรับปรุง)	และแนวทางการใช้รูปแบบฯ	

		 2.	 แหล่งข้อมูลด้านบคุคล	ได้แก่	ผูเ้ช่ียวชาญ	จ�านวน	5	กลุม่	

คือ	กลุ่มนักวิชาการ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้บริหารการศึกษา	ครู	

และบุคลากรทางการศึกษา

	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	ประกอบด้วย	 (1)	 ผลการทดลองใช้

รูปแบบฯ	 (2)	 รูปแบบฯ	 (ฉบับปรับปรุง)	 (3)	 รายงานการประชุม

อิงผู้เชี่ยวชาญ	

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.	 ประชากร ได้แก่ กลุ่มที่	1	ประชากรที่ใช้ในการทดลอง

ใช้รูปแบบฯ	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	36	คน	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	32	คน กลุ่มที่	2	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลอง

ใช้รูปแบบฯ	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	128	คน	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	126	คน

 2.	 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่	1	การทดลองใช้รูปแบบฯ	ปี

การศึกษา	2558	จ�านวน	32	คน	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	28	คน	

กลุ่มที	่2	การศึกษาผลการทดลองใช้รปูแบบฯ	ประกอบด้วย	(1)	การ

ศึกษาความคิดเห็นการด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ปีการ

ศึกษา	2558	จ�านวน	32	คน	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	28	คน	

(2)	 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดและพัฒนาการศึกษาโดย

ใช้รูปแบบฯ	ปีการศึกษา	 2558	และปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	

97	คน/ปีการศึกษา

 ขอบเขตด้านระยะเวลา	

		 ระยะที่	1	ระหว่างพฤษภาคม	2558–มีนาคม	2559	

		 ระยะที่	2	ระหว่างพฤษภาคม	2559–มีนาคม	2560

 ขัน้ตอนที ่5 การน�าเสนอรปูแบบการบรหิารแบบ	มส่ีวนร่วม

ของสถานศกึษาพอเพยีงสูค่วามเป็นเลศิ	โรงเรยีนวดัสามร่ม	(ไพบลูย์

ปัญญา)

 น�าเสนอต่อทีป่ระชมุประจ�าเดอืนผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	ครั้งที่	

2/2560	

	 ขอบเขตแหล่งข้อมูล	ได้แก่	รูปแบบฯ

	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	รูปแบบฯ	(ฉบับสมบูรณ์)

	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	ระหว่างมถินุายน–กรกฎาคม	2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย	5	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขัน้ตอนที ่1	การศกึษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดเบื้องต้นของงานวิจัย

	 ขัน้ตอนที ่2 การศึกษาการด�าเนนิงานบรหิารแบบมส่ีวนร่วม

ของสถานศึกษา	สพป.	ฉะเชิงเทรา	เขต	2	โดยใช้แบบสอบถามการ

ด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาท่ีผู ้วิจัย

สร้างขึ้น	จ�านวน	1	ฉบับ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

ประกอบด้วยการบริหารแบบ	มีส่วนร่วม	5	ด้าน	ผ่านการพิจารณา

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	จากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	แล้วน�า

มาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ได้ค่า	IOC=0.80-1.00	

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วน�าไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครู	ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	60	คน	ได้ค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	โดยใช้สมัประสิทธิแ์อลฟา	ตามวธิี

ของ	Cronbach	(α)=0.97	วเิคราะห์หาความสอดคล้องภายในของ

แบบสอบถาม	โดยการหาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์	แบบ	Pearson	

Product	Moment	และเลือกประเด็นค�าถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์



74          วารสารราชนครินทร กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

สหสัมพันธ์	+0.20	ขึ้นไป	พบว่า	ข้อค�าถามใช้ได้ทุกข้อ	รวม	30	ข้อ	

มีค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ระหว ่าง	 0.44-0.81	 จัดพิมพ ์

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์	น�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ค่าความถี่	 (Frequency)	และ

ร้อยละ	(Percentage)

	 ขัน้ตอนท่ี 3	การสร้างรปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของ

สถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศด�าเนินการ	5	ขั้น	ดังนี้

	 ขั้นที่	 1	 การจัดท�าร่างรูปแบบ	 โดยน�าผลจากการศึกษา

เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยในขั้นตอนที	่1	และขั้นตอนที	่2		

จัดท�ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียง

สู ่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์ปัญญา)	 ฉบับร่าง	

ประกอบด้วย	4	ส่วน	ดังนี้	1)	ชื่อรูปแบบ	2)	ส่วนน�า	3)	หลักการ	

4)	การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม	5	ด้าน	รวม	30	ข้อ	

ดังนี้	 1)	การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	2)	ความ

เป็นอิสระในการท�างานท่ีรับผิดชอบ	3)	การให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาบุคลากร	ประกอบด้วย	 (4)	การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร

เป็นไปโดยอิสระ	เปดเผย	5)	การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

	 ขั้นท่ี	 2	 การตรวจสอบร่างรูปแบบเชิงวิชาการโดยผู้ทรง

คุณวุฒิที่ผู ้วิจัยเลือกด้วยแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	

จ�านวน	 17	 คน	 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสม	และความเป็นไปได้ของร่างรปูแบบฯ	จ�านวน	1	ฉบบั	

ผ่านการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	 จากผู ้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	5	ท่าน	แล้วน�ามาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่า	

IOC=1.00	แล้วน�าไปทดลองใช้กับผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูบคุลากร

ทางการศึกษาอื่น	ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่น	ของแบบสอบถามท้ังฉบับ	 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา	

ตามวิธีของ	Cronbach	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	 2554)	 ได้ค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบสอบถามความเหมาะสมของร่างรปูแบบ	(α)=0.91	

และแบบสอบถามความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ	 (α)=0.94	

เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าความถี่	และร้อยละ	

	 ขั้นที่	 3	 ปรับปรุงร่างรูปแบบฯ	ตามค�าแนะน�าของผู้ทรง

คุณวุฒิ	จัดพิมพ์รูปแบบฯ	ฉบับปรับปรุง	

	 ขั้นที่	4	จัดท�าแนวทางการใช้รูปแบบฯ	

	 ขั้นที่	 5	ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

รูปแบบฯ	 (ฉบับปรับปรุง)	 และแนวทางทางการใช้รูปแบบฯ	 โดย

ผูท้รงคณุวฒิุซึง่เป็นชดุเดยีวกับผูท้รงคณุวฒุทิีต่รวจสอบร่างรปูแบบ

ในครั้งแรก	น�าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงเพ่ือน�าไปทดลองใช้ใน

ขั้นตอนต่อไป	

	 ขั้นตอนที่ 4	การทดลองใช้รูปแบบฯ

	 น�ารูปแบบฯ	 ทดลองใช้จริงในสถานศึกษาพอเพียงตาม

แนวทางการใช้รูปแบบฯ	ที่โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์ปัญญา)	

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	

ปีการศึกษา	2558-2559	

	 ขั้นที่	 1	การทดลองใช้รูปแบบฯ	ปีการศึกษา	2558-2559	

โดยทดลองใช้ตามแนวทางการใช้รูปแบบฯ	 เครื่องมือที่ใช้	 ได้แก่	

รูปแบบการบริหารฯ	 (ฉบับปรับปรุง)	และแนวทางการใช้รูปแบบฯ	

ศกึษาผลการทดลองใช้โดย	1)	ศกึษาระดบัการด�าเนนิงานการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา	 โดยใช้แบบสอบถามการด�าเนิน

งานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียง	 ซ่ึงพัฒนา

มาจากเครื่องมือในการศึกษาการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษา	ขั้นตอนที่	2	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้	กลุ่มตัวอย่างท�า

แบบสอบถามหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ	ฉบับปรับปรุง	 จ�านวน	

2	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1	เดือน	มีนาคม	2559	ครั้งที่	2	เดือนมีนาคม	

2560	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2)	ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดและ

พฒันาการศึกษาของสถานศึกษา	โดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจ

ต่อการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์

ปัญญา)	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจ�านวน	 1	 ฉบับ	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	3	ด้าน	ผ่านการพิจารณาความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหา	จากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	แล้วน�ามาค�านวณ

หาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	เลอืกข้อความ/ประเดน็ค�าถามทีม่ค่ีาดชันี

ความสอดคล้อง	ตัง้แต่	.70	ขึน้ไป	ได้ข้อค�าถามทีม่ค่ีาความสอดคล้อง	

1.00	จ�านวน	26	ข้อ	แล้วน�าไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา	

และครู/บคุลากร	คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	และผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	รวม	50	คน	ได้ค่า	ความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ	 ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 ได้ค่าความเช่ือมั่น	

(α)=0.95	น�าแบบสอบถามไปทดลองกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	

สพป.	ฉะเชิงเทรา	 เขต	2	จ�านวน	3	 โรงเรียน	 วิเคราะห์หาความ

สอดคล้องภายในของแบบสอบถาม	 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์แบบ	Pearson	Product	Moment	และเลอืกข้อค�าถาม

ทีม่ค่ีาสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์	+.20	ขึน้ไป	ข้อค�าถามมค่ีาสัมประสทิธิ์

สหสัมพนัธ์	ระหว่าง	0.39–0.80	จดัพมิพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์	

น�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างท�า

แบบสอบถาม	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1	เดือนมีนาคม	2559	

คร้ังที่	 2	 เดือนมีนาคม	 2560	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ได้แก่	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าความถี่	และร้อยละ	

	 ขั้นที่	2	การรับรองรูปแบบการบริหาร	แบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์

ปัญญา)	โดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบรหิาร
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จัดการศึกษา	จ�านวน	5	กลุ่ม	คือ	กลุ่มนักวิชาการ	ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	ผู้บริหารการศึกษา	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน	

10	 คน	 ท่ีเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติของผู ้ทรงคุณวุฒิ	

ทีก่�าหนดเครือ่งมอืทีใ่ช้	ได้แก่	แบบบนัทกึการประชมุ	องิผูเ้ชีย่วชาญ	

(Connoisseurship)	เก็บรวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลูจาก

การประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ	

	 ขัน้ตอนท่ี 5	การน�าเสนอรปูแบบฯ	(ฉบบัสมบรูณ์)	โดยผู้วจิยั

น�าเสนอต่อผู ้บริหารการศึกษา	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 สพป.	

ฉะเชงิเทรา	เขต	2	ในการประชุมผูบ้ริหารโรงเรยีน	สพป.	ฉะเชงิเทรา	

เขต	2	ครั้งที่	2/2560	วันที่	27	มิถุนายน	2560	

สรุปผลการวิจัย
	 ขั้นตอนที่ 1	 ผลการศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	ทฤษฎี	 และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	พบว่า

	 1.		การบริหารแบบมีส่วนร่วม	ด้านที่มีความถี่สูงสุด	 ได้แก่	

การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรองลงมา	 ได้แก่	

ความเป็นอิสระในการท�างานท่ีรับผิดชอบ	ด้านท่ีมีความถ่ีต�่าสุดมี

จ�านวน	3	ด้าน	ได้แก่	การให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร	การ

ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปโดยอิสระ	 เปดเผย	และการให้

ความไว้วางใจ	ซึ่งกันและกัน	

	 2.		การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาน

ศึกษาพอเพียง	ประกอบด้วย	รายการที่	1	หลักการ	และรายการที่	

2	การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ได้แก่	1)	ด้านการเปด

โอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	2)	ด้านการให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาบุคลากร	และ	3)	ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน	โดยพบว่า	รายการหลักการและการด�าเนินงานการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม	มีความถี่สูงสุดเท่ากัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ด้านการเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ข้อที่มีค่า

ความถี่สูงสุดได้แก่การแสดงออกต่อกันด้วยความจริงใจ

	 3.		การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมกรณี	 ศึกษา

สถานศึกษาพอเพียงขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	พบว่า	สถาน

ศึกษาพอเพียงขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 ใช้รายการที่	 1	

หลักการ	และรายการที	่2	การด�าเนนิงานการบริหารแบบมส่ีวนร่วม	

จ�านวน	1	ด้าน	ได้แก่	ด้านการเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ

	 ขั้นตอนที่ 2	 ผลการศึกษาการด�าเนินงานบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	จากการสอบถามความคิดเห็นพบว่า	โดย

ภาพรวมมกีารด�าเนินงานอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 การให้ความไว้วางใจซ่ึงกัน

และกัน	รองลงมา	ได้แก่	ความเป็นอิสระในการท�างานที่รับผิดชอบ	

และด้าน	ที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด	 ได้แก่	 การติดต่อส่ือสารภายในองค์กร

เป็นไปโดยอิสระ	เปดเผย	และด้านที่มีค่าร้อยละของ	ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสูงสุด	 ได้แก่	 การเปดโอกาสให้กลุ่มมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ

	 ขั้นตอนที่ 3	ผลการสร้างรูปแบบฯ

	 1.		การตรวจสอบร่างรปูแบบฯ	เชงิวชิาการ	พบว่า	โดยภาพ

รวมมคีวามเหมาะสมของอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	และมคีวามเป็นไปได้

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 ได้แก่	

การต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นไป	โดยอิสระ	เปดเผย

	 	 1.1	ผลการปรับปรุงร่างรูปแบบฯ	 ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้รูปแบบ	 ฯ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ประกอบด้วย	

1)	ชื่อรูปแบบ	2)	ส่วนน�า	3)	หลักการ	4)	การด�าเนินงานการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมจ�านวน	5	ด้าน	ด้านที่	 1	จ�านวน	6	ข้อ	ด้านที่	 2	

จ�านวน	6	ข้อ	 ด้านที่	 3	 จ�านวน	5	ข้อ	 ด้านที่	 4	 จ�านวน	5	ข้อ	

ด้านที่	5	จ�านวน	4	ข้อ	และผลการจัดท�าแนวทางการใช้รูปแบบฯ	

ประกอบด้วย	 1)	 การด�าเนินงานและรายละเอียดการด�าเนินงาน	

และ	2)	การน�าไปใช้ในสถานศึกษา

	 	 1.2	ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ของรูปแบบฯ	ฉบับปรับปรุง	และแนวทางการใช้รูปแบบฯ	พบว่า	

มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ระดับมาก

	 2.		ผลการรับรองรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์

ปัญญา)	พบว่า	ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ตัด	“หลักการ”	ออกและมี

มติรับรองรูปแบบฯ

	 ขั้นตอนที่ 4	ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ

	 1.	 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบฯ	

	 	 1.1	ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ	 ปีการศึกษา	 2558

พบว่า	 1)	 การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 มีค่าเฉล่ีย

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	

การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 รองลงมา	 ได้แก่	 การให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	

การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วม	 ในการตัดสินใจ	และรายการที่มี

ค่าร้อยละของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสูงสุด	 ได้แก่	

การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และ	2)	ความพึง

พอใจต่อ	การจัดและพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

โดยรายการทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุ	ได้แก่	การด�าเนนิงาน	การบรหิารแบบ

มีส่วนร่วมของสถานศึกษา	รองลงมา	ได้แก่	ความส�าเร็จของสถาน

ศึกษา	รายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	การพัฒนาคุณภาพนักเรียน	

และรายการทีม่ค่ีาร้อยละของความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
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สูงสุด	ได้แก่	โรงเรียนจัดการศึกษาได้ดีทุกด้าน

	 	 1.2	ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ	 ปีการศึกษา	 2559	

พบว่า	1)	การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม	มีค่าเฉลี่ยโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	

การให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั	รองลงมา	ได้แก่	การตดิต่อส่ือสาร

ภายในองค์กรเป็นไปโดยอสิระและเปดเผย	และรายการทีม่ค่ีาเฉลีย่

ต�่าสุด	 ได้แก่	การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และ

รายการ	ที่มีค่าร้อยละของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สูงสุด	 ได้แก่	การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และ	

2)	ความพงึพอใจต่อการจดัและพฒันาการศกึษา	โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก	โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	การด�าเนินงานการ

บรหิารแบบมส่ีวนร่วมของสถานศกึษา	รองลงมา	ได้แก่	ความส�าเร็จ

ของสถานศกึษา	รายการทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ได้แก่	การพฒันาคณุภาพ

นักเรียน	และรายการที่มีค่าร้อยละของความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมสูงสุด	ได้แก่	สถานศึกษาด�าเนินการจัดและพัฒนาการ

ศึกษาได้ดี	เหมาะสม

	 2.	 ผลการรับรองรูปแบบฯ	จากการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ	

เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2560	ณ	โรงเรียน	วัดสามร่ม	(ไพบูลย์ปัญญา)	

พบว่า	 ที่ประชุมเสนอแนะให้	 ตัดหลักการออก	 และมีมติรับรอง

รูปแบบฯ	

	 ขั้นตอนที่ 5	การน�าเสนอรูปแบบฯ	

	 น�าเสนอรูปแบบฯ	 ฉบับสมบูรณ์	 ในการประชุมผู้บริหาร

โรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	

เขต	2	ครั้งที่	2/2560	วันที่	27	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องประชุม	1	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ไม่มีการแก้ไข	 โดยรูปแบบฯ	ฉบับสมบูรณ์	

มีส่วนประกอบ	คือ	1)	ชื่อรูปแบบ	2)	ส่วนน�า	3)	การด�าเนินงานการ

บรหิารแบบมส่ีวนร่วม	5	ด้าน	ได้แก่	(1)	การเปดโอกาสให้กลุม่มส่ีวน

ร่วมในการตัดสินใจ	 (2)	ความเป็นอิสระในการท�างานที่รับผิดชอบ	

(3)	การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	(4)	การติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กรเป็นไปโดย	อิสระ	 เปดเผย	และ	 (5)	การให้ความไว้

วางใจซึ่งกันและกัน	 4)	 แนวทางการใช้รูปแบบ	 มีส่วนประกอบ	

2	ส่วน	 ได้แก่	 (1)	การด�าเนินงานและรายละเอียดการด�าเนินงาน	

และ	(2)	การน�าไปใช้ในสถานศึกษา	

อภิปรายผล
	 1.	 ผลจากการสังเคราะห์เอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	มีความสอดคล้องกัน	ในประเด็นด้านที่มี

ความถีส่งูสุด	ได้แก่	การเปดโอกาสให้กลุม่มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ	

ที่เป็นเช่นนี้เพราะการบริหารแบบ	มีส่วนร่วมเป็นการเปดโอกาส

ให้บุคลากรมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการด�าเนินกิจการและ

การตดัสินใจ	ซ่ึงก่อให้เกิดผลดต่ีอการขบัเคล่ือนองค์กรหรอืเครอืข่าย	

และมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง	กล่าวคือ	ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม

ย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร	ความคิด

ถกูรบัฟังและน�าไปปฏบิตัเิพือ่การพฒันา	และทีส่�าคญัผูท้ีม่ส่ีวนร่วม

จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือองค์กรจะเป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานที่ดีที่สุด	ดังที่	Cohen	&	Norman	

Uphoff	(1980)	กล่าวถงึลักษณะของการมส่ีวนร่วมว่าม	ี4	ประเภท	

ประกอบด้วย	1)	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	2)	การมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติการประกอบด้วย	การสนับสนุนด้านทรัพยากร	การร่วม

บริหาร	 การประสานขอความร่วมมือ	 3)	 การมีส่วนร่วมในผล

ประโยชน์	 ได้แก่	 ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ	 ผลประโยชน์ทางด้าน

สังคม	และผลประโยชน์ส่วนบุคคล	และ	4)	การมีส่วนร่วมในการ

ประเมนิผลจะเหน็ได้ว่า	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมเป็น	กระบวนการ

ของการให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามส่ีวนเกีย่วข้องในกระบวนการตัดสนิใจ	

เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล	 ใช้ความคิด

สร้างสรรค์และความเชีย่วชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการ

บริหารที่ส�าคัญ	 ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดของการแบ่งอ�านาจ

หน้าท่ีที่ถือว่าผู้บริหารแบ่งอ�านาจหน้าที่การบริหารให้เข้ากับผู้ใต้

บังคับบัญชา	และต้องการให้ผู้ใต้บังคับ	บัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง

แท้จริง	(สมยศ	นาวีการ,	2545)	การเปดโอกาสให้กลุ่มมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ	ท�าให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร	และงาน	

ดังที่ประสาร	พรหมณา	(2552)	กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ว่าเป็นการบริหารที่เปดโอกาสให้บุคคลผู้มี	 ส่วนเกี่ยวข้องกับการ

จดัการศกึษาได้เข้ามามส่ีวนร่วมคดิตดัสนิใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมท�างาน	

จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน	 ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการ

บรหิารโรงเรยีน	ให้บรรลเุป้าหมาย	สอดคล้องกับ	นนัทกติต	ิแก้วกล้า	

(2553)	 ที่อธิบายความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	

(Participative	Management)	 ว่าหมายถึง	 การบริหาร	 โดยให้

บุคคลในองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ	การ

ตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์	 ความเชี่ยวชาญในการบริหารให้

บรรลุวัตถุประสงค์	หรือแก้ปัญหาต่างๆ	ที่เกิดจากการบริหารงาน	

ความส�าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง	เป็นหลักการของการบริหารงาน

ที่มีผลต่อการด�าเนินการเชิงวิเคราะห์	 ซึ่งน�าไปสู่การตัดสินใจได้	

ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความ

ขัดแย้ง	 ในหน่วยงานภาครัฐการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็น

กระบวนการที่ส�าคัญ	 โดยเฉพาะการน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 ดังที่วรเดช	 จันทรศร	 (2554)	 ได้กล่าวถึง	

การบรหิารจดัการระบบการตดัสนิใจของหน่วยงานภาครฐั	ด้วยการ
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น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการบรหิารจัดการ	

โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยในการเสนอความคิดเห็นได้ร่วมในการ

ตดัสนิใจ	ท�าให้การตดัสนิใจเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ลดความสญู

เสยีด้านเวลา	ความคดิ	แรงงาน	ไม่ต้องน�างานนัน้มาแก้ไขใหม่	ตลอด

จนลดความขดัแย้งในการท�างานทีอ่าจจะเกดิข้ึน	เป็นการสนองตอบ

ต่อเงื่อนไขความรู้	 ท�าให้เกิดการตัดสินใจอย่างรอบรู้	 ได้ข้อมูลจาก

ทุกฝ่าย	 เป็นไปอย่างรอบคอบ	ฟังความจากทุกฝ่าย	และใช้ความ

ระมัดระวัง	ดูข้อดี	ข้อเสีย	จากกลุ่มหลากหลายที่เกี่ยวข้อง	อีกทั้งยัง

เป็นการสนองตอบต่อเงื่อนไขคุณธรรม	 เนื่องจากการตัดสินใจโดย

การมีส่วนร่วม	สะท้อนถึงความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	ต้องใช้ความ

อดทน	ความเพียร	 ในการรับฟังเหตุผลของแต่ละฝ่าย	และน�ามา

ซึ่งสติและเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด	 นอกจากนี้ยัง

เป็นการสนองตอบต่อคุณลักษณะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ในด้านความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	

	 2.		ผลการศึกษาระดับการด�าเนินงานการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้

เพราะรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ	 มีนโยบายให้ใช้การบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษา	เพื่อให้

ทกุคนเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของโรงเรยีน	รกัผกูพนักบัโรงเรยีน	และ

ร่วมมือกันจัดการศึกษา	ดังเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ข้อที่	

6	 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	

และจดุเน้นเชงินโยบายของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร	โดย

ให้แนวทางหลกัในการจดัการศกึษาไว้ในข้อที	่6.3	ว่าให้ส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา	 และได้ก�าหนด

โครงการหลักไว้	2	โครงการ	คอื	1)	โครงการพฒันารปูแบบ/แนวทาง

การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจดัและสนบัสนนุการจดัการศกึษา

จากทุกภาคส่วนของสังคม	และ	2)	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

เครือข่ายการศึกษา	 ในการจัดการศึกษาในพื้นท่ี	 ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดนโยบายข้อที่	 6	ด้านการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	มีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา	และส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต2	ได้จดัท�าแผนปฏบัิตกิาร	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	 โดยก�าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาไว้ในวิสัยทัศน์

ว่า	ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	2	เป็น

องค์กรที่สร้างโอกาสทางการศึกษา	ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย	

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน	ก�าหนดเป็นพันธกิจไว้ในข้อ	5	ว่า

ส่งเสริม	 สนับสนุน	การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริม

สร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา	 (ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2,	2560)	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวารุณี	 ดวงจ�าปา	 (2554)	ที่ท�าการวิจัยเร่ืองปัจจัย

การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถาน

ศึกษาเอกชน	ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

สอดคล้องกบังานวจิยัของกญัญา	เพ็ชรนอก	(2557)	ทีไ่ด้ท�าการวิจยั

เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้

บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	พบว่า	

ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม	และรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 โสภิดา	 คล้ายหนองสรวง	

(2558)	 ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	3	มผีลการวจิยั	พบว่า	1)	การบรหิารแบบ

มี	 ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	3	 โดยภาพรวมและ	รายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของทับทิม	 	แสงอินทร์	

(2559)	ท�าการวจิยัเร่ืองการบริหารแบบ	มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนสรวง

สุทธาวทิยา	จงัหวดัสุพรรณบรุ	ีผลการวิจยั	พบว่า	1)	การบรหิารแบบ

มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนสรวงสทุธาวทิยา	จงัหวดัสุพรรณบรุ	ีโดยภาพ

รวม	และ	รายด้านอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	การ

ให้ความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะการมส่ีวนร่วมท�าให้

คนในองค์กรรบัรูข้้อมลูตรงกนั	ได้ร่วมกนัปรกึษาหารอื	ท�างานส�าเรจ็

ด้วยกนั	แก้ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ร่วมกนั	ได้ร่วมทกุข์	ร่วมสขุด้วยกนั	

มคีวามสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	ไม่ระแวงกนั	ท�าให้เกดิความไว้วางใจซึง่กนั

และกัน	ดังที่	David	McClelland	(1961)	ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับ

สิง่จงูใจของมนษุย์ในการท�างาน	ให้เกดิ	ผลส�าเรจ็	ทัง้ในระดบับคุคล

และระดับสังคม	 โดยพบว่า	 ความต้องการสัมฤทธิผล	 เป็นความ

ปรารถนาที่จะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 พยายาม

เอาชนะอุปสรรคต่างๆ	 มีความสบายใจเมื่อประสบความส�าเร็จ	

มคีวามวติกกงัวล	เมือ่ไม่ประสบความส�าเรจ็	และความต้องการความ

ผูกพันเป็นความต้องการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมต้องการความเป็น

มติรและสัมพนัธภาพทีอ่บอุน่	ซึง่โดยธรรมชาตแิล้วมนษุย์มข้ีอจ�ากดั

ทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	ความสามารถ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	ฯลฯ	

ท�าให้ไม่สามารถกระท�าสิ่งต่างๆ	ให้ส�าเร็จได้ด้วยคนๆ	เดียว	จึงต้อง

มีการร่วมแรง	 ร่วมใจกันแก้ปัญหาในข้อจ�ากัดดังกล่าว	ท�าให้เกิด

เป็นบรรยากาศ	ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน	ทั้งด้านจิตใจ	อารมณ์	และ

สังคมที่มีต่อกิจกรรมนั้นๆ	 และเกิดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	

(ธร	สุนทรายุทธ,	2551)	
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	 3.		ผลการตรวจสอบร่างรปูแบบเชงิวชิาการ	พบว่า	โดยภาพ

รวมร่างรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	และมีความ

เป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	สามารถน�าไปใช้ได้จริงใน

สถานศกึษา	ทัง้นีเ้พราะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการสร้างและพฒันารปูแบบ

ตามหลกัการสร้างและพฒันารปูแบบโดยด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ	

มลี�าดับขัน้ตอนโดยเริม่ตัง้แต่การศกึษาเอกสาร	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและ

การวิจัยที่เก่ียวข้อง	ท�าการสังเคราะห์	 เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องมาใช้	 ในการก�าหนดกรอบแนวคิด	 งานวิจัยและการสร้าง

แบบสอบถาม	ด�าเนนิการสอบถามการด�าเนนิงานการบรหิารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาในปัจจุบัน	รวบรวมและ	น�าข้อมูลที่ได้มา

ใช้ในการร่างรปูแบบฯ	ด�าเนนิการตรวจสอบร่างรปูแบบเชงิวชิาการ	

ดงัที	่อทุมุพร	จามรมาน	(2541)	ได้กล่าวไว้ว่า	การตรวจสอบรปูแบบ

มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปแบบ	โดยทั่วไปนิยมจ�าแนกเป็น

รปูแบบเชิงคุณลักษณะ	(Qualitative)	และเชิงปริมาณ	(Quantita-

tive)	 โดยการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้ตรวจสอบ	ทั้งน้ีรูปแบบฯน้ีจัดเป็นรูปแบบเชิงคุณลักษณะ

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	

(สมาน	อัศวภูมิ,	 2537)	 จึงท�าการตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 เนื่องจากรูปแบบ

ทางการศกึษาโดยผูท้รงคณุวฒุถิอืเป็นวธิกีารทีม่คีวามเหมาะสมและ

ยอมรับได้	(Eisner,	1975)	

	 4.	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์ปัญญา)	ผ่านการประเมิน

เป็นสถานศึกษาพอเพียง	 ในปีการศึกษา	2555	แต่การด�าเนินงาน

ของสถานศึกษายังไม่ประสบความส�าเร็จหรือเกิดความเป็นเลิศ

ในหลายด้าน	ในปีการศึกษา	2558	และ	ปีการศึกษา	2559	ผู้วิจัย

จงึได้น�ารูปแบบการบรหิารแบบ	มีส่วนร่วมของสถานศกึษาพอเพยีง

สู่ความเป็นเลิศ	 โรงเรียนวัดสามร่ม	 (ไพบูลย์ปัญญา)	มาทดลองใช	้

พบว่า	 ผลการทดลองใช้ทั้ง	 2	 ปีการศึกษามีความคล้ายคลึงกัน

ทุกด้าน	 โดยปีการศึกษา	2559	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยทั้งภาพรวม	และ

รายด้านสูงกว่าปีการศึกษา	2558	ที่เป็นเช่นนี้อาจ	เป็นเพราะผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการบริหารจัดการตามระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบตามแนวทางการใช้รูปแบบที่ได้

จัดท�าขึ้น	 ท�าให้การด�าเนินงานของโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษา

พอเพียง	มีผลงานที่เป็นเลิศ	เกิดผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์	ดังนี้

	 ปีการศึกษา	2558	โรงเรียนได้รับรางวัล	ดังนี้

	 1)	 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ	

ทีเ่ป็นเลศิ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558	รางวลัดเีด่นระดับภมูภิาค	ภาคกลาง	

โซนที่	1	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2)	 ได้รบัรางวัลเดก็ไทยฟันด	ีระดบัดมีาก	ของ	ศนูย์อนามัย

ที่	3	ชลบุรี

	 3)	 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	

(NT	:	National	Test)	ค่าเฉลีย่รวม	3	ด้านสงูกว่าระดบัประเทศและ	

มผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ปีการ

ศึกษา	2558	ค่าเฉลี่ยรวม	5	กลุ่มสาระหลัก	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5

	 ปีการศึกษา	2559	โรงเรียนได้รับรางวัล	ดังนี้

	 1)	 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลิศ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	รางวัลดีเด่น	โซนเขตตรวจราชการที่	

3	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา	จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2)	 ได้รับรางวัลชมเชย	 รางวัลพระราชทานในโครงการ

คัดเลือกนักเรียน	 นักศึกษา	 และสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน	ระดบัประถมศกึษาขนาดเลก็	ประจ�าปีการศึกษา	2559

	 3)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	 3	 การคัดเลือกเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกรดีเด่น	ระดับจังหวัด	ประจ�าปี	2559	กิจกรรม

กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

	 4)	 ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ	อนัดบั	4	การประกวดสวดมนต์

หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ท�านองสรภัญญะ	ประจ�าปี	2560	ระดับ

ประถมศึกษา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 5)	 เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ	(NT	:	National	Test)	ปีการศึกษา	2559	ค่าเฉลี่ยรวม	

3	ด้าน	สูงกว่าระดับประเทศ

	 ในปีการศึกษา	2560	ผู้วิจัยได้น�าเสนอรูปแบบ	การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียงสู่	 ความเป็นเลิศ	 โรงเรียน

วดัสามร่ม	(ไพบลูย์ปัญญา)	ต่อทีป่ระชมุผูบ้รหิารโรงเรยีน	ส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2	และน�ามาบรหิาร

จดัการสถานศกึษาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	ท�าให้เกิดผลงานเป็น

ที่ประจักษ์	ดังนี้	

	 1)	 ได้รบัคดัเลอืกเป็นสถานศึกษาพอเพยีงทีม่ผีลการปฏบิตัิ

ที่เป็นเลิศ	ปี	 2560	 ระดับประเทศ	 โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง	

มูลนิธิยุวสถิรคุณ

	 2)	 โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน	 ในโครงการ

คัดเลือกนักเรียน	 นักศึกษา	 และสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน	ระดบัประถมศกึษาขนาดเลก็	ประจ�าปีการศึกษา	2560	

	 3)	 เดก็หญงิสุพลักษณ์	สอนเจรญิ	นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที่	6	ปีการศึกษา	2560	ได้รับรางวัลชมเชย	ในโครงการคัดเลือก

นกัเรียน	นกัศึกษา	และสถานศกึษาเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน	ระดบั

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	ประจ�าปีการศึกษา	2560	และได้รับรางวัล

นักเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ระดับประเทศ	ประจ�าปี	2560	

จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ

	 4)	 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ระดับทอง	

อย่างต่อเนื่อง	เป็นสมัยที่	3
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	 5)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับประถมศึกษา	ประเภททีม

หญิงล้วน	 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ	พระรัตนตรัย	

ท�านองสรภัญญะ	ประจ�าปี	 2561	 ระดับประถมศึกษา	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

	 6)	 โรงเรยีนผ่านการประเมนิ	รอบที	่3	บ้านนกัวทิยาศาสตร์

น้อย	ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม-

ราชกุมารี	ปีการศึกษา	2561-2565

	 7)	 เป็นตวัแทนโรงเรยีนในสงักดัเข้าร่วมงานศลิปหตัถกรรม

นักเรียนระดับชาติ	 ครั้งที่ 	 67	 ปีการศึกษา	 2560	 รายการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง	ป.1-ป.6	 ได้รางวัลเหรียญทองแดง	

เป็นล�าดับที่	10

	 จากการที่ผู ้วิจัยได้ใช้รูปแบบท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระบบ	 ท�าให้มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์	 และผู้มีส่วน

เกีย่วข้องมคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงาน	และมคีวามพงึพอใจต่อ

ความส�าเร็จของสถานศึกษา	ดังจะเห็น	ได้จากผลจากการสอบถาม

ความพึงพอใจต่อการจัดและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดสามร่ม	

(ไพบูลย์ปัญญา)	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยรายการที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 การด�าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษา	สอดคล้องกับ	Yukl	(1981)	ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การบริหารแบบมส่ีวนร่วมว่า	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมเป็นลักษณะ

ของการบริหารที่ผู้น�าเปดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา	มีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ	มอีสิระในการท�างาน	ตลอดจนมสีทิธใินการแสดงความ

คดิเหน็เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา	ซึง่ลกัษณะดงักล่าวย่อมเป็นแรงจงูใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา	เกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบัติงานสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 จากการศกึษาผลการทดลองใช้รปูแบบฯ	ในครัง้นีพ้บว่า	

การให้ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันมีความส�าคัญมากเนื่องจากมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้ง	2	ปีการศึกษา	ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้

ความส�าคัญเอาใจใส่การท�ากิจกรรมการ	 มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม

การสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน	และการท�างานร่วมกันอย่างมี

ความสุข	และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

	 2.	 ก่อนน�ารูปแบบฯ	ไปใช้	ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกสถานศึกษาแล้วน�ามาวิเคราะห์ก่อน	

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการวิจัย	ติดตาม	ประเมินผลการใช้รูปแบบฯ	

	 2.	 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียง	 สู่ความ

เป็นเลิศ	โรงเรียนวัดสามร่ม	(ไพบูลย์ปัญญา)	
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