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รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

The Participative School Management Model for Schools
 in Lopburi Primary Educational Service Area Office 2.

 การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร

สถานศกึษาแบบมส่ีวนรว่มโดยมขีัน้ตอนการวจิยั 3 ขัน้ตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการบริหารแบบมี

สว่นรว่มของสถานศกึษา ขัน้ตอนที ่2 สร้างรปูแบบการบรหิาร

สถานศกึษาแบบมสีว่นรว่ม และขัน้ตอนที ่3 ศกึษาผลการใช้

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย

พบว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนํา ส่วนที่ 2 

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2 รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3 หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หลักการของรูปแบบ ส่วนท่ี 3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ผลการใช้พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน คณะกรรมการ

สถานศกึษา ผูป้กครองนกัเรยีน และนกัเรยีน มคีวามพงึพอใจ

ตอ่รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นรว่มโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด 

 คำาสำาคัญ:รูปแบบ, รูปแบบการบริหาร, การบริหารสถานศึกษา, การบริหารสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม
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ABSTRACT

บทนำา

 The objectives of this research to form a model 
of the participative school management for schools. 
The method of study consisted of three steps. The 
first step was studying basic information about 
participative management for schools. The second 
step was forming the model of the participative 
school management and the third step was study-
ing of the results of using the participative school 
management. The result was found that the model 
of the participative school management has three

 กระบวนการบรหิารทีสํ่าคัญและเปน็ทีน่ยิมในปจัจุบัน 

ตามแนวนโยบายการบริหารจดัการภาครฐั ทัง้พระราชบัญญติั

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2)

พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และแนวนโยบายการ

ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง ตา่งใหค้วามสาํคญักบัรูป

แบบการบรหิารแบบมส่ีวนรว่มซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ

นักการศึกษาหลายท่าน ได้แก่ลิเคิร์ท (Likert.1967 : 86)

ชวานเบอร์ก (Swanberg. 1996 : 142) เกษม สุวรรณกุล 

(2530 : 71) และศักดา สถาพรวจนา (2549 : 232) ที่กล่าว

โดยสรุปว่าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้การ

บรหิารองคก์ารมปีระสิทธภิาพซึง่เปน็การเปดิโอกาสใหบ้คุคล

หรือกลุ่มบุคคล ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เข้ามาร่วม

รับรู้รับฟังแนวคิด แนวนโยบาย ผลประกอบการ ร่วมคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินงาน ร่วมกิจกรรม 

รว่มกํากับตดิตามตรวจสอบ ประเมนิผล และพฒันาองค์การ 

ตามสถานภาพ ซ่ึงกระบวนการบริหารตามแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอกก็เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

components which are 1) the preface 2) the prin-
ciples of model and 3) the participative school 
management. The result of using the participative 
school management was found that the school 
director, teachers, school committees, parents 
and students regarded that their satisfaction to 
the participative school management is at the 
highest level.

Keyword:Model, Management Model, School Management, The Participative School Management.

สถานศึกษาจึงต้องใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แต่รูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีผู้ศึกษาและเสนอ

แนวคิดไว้มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีความ

เหมาะสมกบัองคก์ารแตล่ะประเภท ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่เหมาะสม

กับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาลพบุรี เขต 2 ต่อไป 

จุดมุ่งหมาย

 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วมสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย 

 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล

พืน้ฐานในการบรหิารสถานศกึษาแบบมส่ีวนรว่ม แบ่งเป็น 2 
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ตอนย่อย ได้แก่ 1) สํารวจปัญหาและความต้องการในการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ 

ประธานกรรมการสถานศกึษา ประธานเครอืขา่ยผูป้กครอง

นกัเรยีน และประธานนกัเรยีน กลุม่ละ 52 คน รวม 260 คน 

2) ศึกษาเทคนิค วิธีการหรือหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของสถานศึกษาทีม่ผีลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม

อยู่ในระดับดีหรือดีมาก จํานวน 3 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้

เป็นแบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 สร้าง

รูปแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นรว่มสาํหรบัสถาน

ศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุ ี

เขต 2 และหาประสิทธิภาพโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

(Connoisseurship) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้บริหาร

การศึกษาที ่สําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลด้านการบริหาร 

แบบมสีว่นรว่ม จํานวน 4 คน ผูท้ีม่คีวามเช่ียวชาญดา้นการวจิยั

จาํนวน 1 คน ขัน้ตอนท่ี 3 ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการบรหิาร

สถานศกึษาแบบมสีว่นรว่ม โดยการนาํรปูแบบทีส่รา้งขึน้ไป

ทดลองใชก้ับโรงเรียนในสังกดั จํานวน 3 โรงเรียน ขนาดเล็ก 

จํานวน 1 โรงเรียน ขนาดกลาง จํานวน 1 โรงเรียน และ

ขนาดใหญ ่จํานวน 1 โรงเรยีน และประเมนิผลการใชร้ปูแบบ

ระหวา่งกอ่นใชแ้ละหลังใชร้ปูแบบ และประเมนิความพงึพอใจ

ของผู้นํารูปแบบไปใช้

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารสถาน

ศกึษาแบบมส่ีวนร่วมสําหรบัสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบรุ ีเขต 2 พบวา่ การบรหิาร

วชิาการ ระดบัปญัหาและความตอ้งการในการมสีว่นรว่มสว่น

ใหญอ่ยูใ่นระดบัมาก การบรหิารงานบคุคล ระดับปญัหาและ

ความต้องการในการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 

ถงึระดับไมม่ปีญัหา การบรหิารงบประมาณ ระดับปญัหาการ

มีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ความต้องการในการมี

สว่นรว่ม สว่นใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ยถงึระดับไมต่อ้งการมสีว่น

ร่วม การบริหารทั่วไป ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่

อยู่ในระดับน้อยถึงระดับไม่มีปัญหา ความต้องการในการมี

ส่วนร่วม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 

 2. รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นรว่มสําหรบั

สถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ลพบุรี เขต 2 มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ส่วนนํา

ประกอบด้วยบริบทหรือสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ 

โครงสรา้งการบรหิาร และภาพวาดความสําเรจ็ สว่นท่ี 2 หลกั

การของรปูแบบ ประกอบดว้ยหลกัประชาธปิไตย หลักการก

ระจายอํานาจหลักการทํางานเป็นทีม หลักความรับผิดชอบ

และหลักการสื่อสาร ส่วนที่ 3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ย 1) บคุคลทีม่สีว่นรว่ม ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร ครผููส้อน

คณะกรรมการ สถานศกึษา ผูป้กครอง และนกัเรยีน 2) ภาระ

งานที่มีส่วนร่วมได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 3) วิธี

การมสีว่นรว่ม ไดแ้ก ่1) ผูบ้รหิาร รว่มอนมุตั ิเหน็ชอบ นเิทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน อํานวยความสะดวก 

สรุปแนวทางการพัฒนา 2) ครูผู้สอน ร่วมเสนอข้อมูลและ

แนวดําเนนิงาน จดักจิกรรมตามแผน ประเมินผล เสนอแนะ

วธิปีรบัปรงุแกไ้ข 3) คณะกรรมการสถานศกึษา รว่มใหข้อ้มลู 

ใหค้วามเหน็ชอบ สนบัสนนุ อํานวยความสะดวก กํากบัดแูล 

รับทราบผลการประเมิน และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 

4) ผู้ปกครอง ร่วมให้ข้อมูล เสนอความต้องการ สนับสนุน 

ดูแล อํานวยความสะดวก รับทราบผลการประเมิน สะท้อน

ผลการประเมนิ 5) นกัเรยีน รว่มใหข้้อมลู เสนอความตอ้งการ 

เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบผลการดําเนินงาน และ สะท้อน

ผลการดําเนินงาน โดยสรุปรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

แบบมสีว่นรว่มสาํหรบัสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังแสดงตามภาพ 1



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

47ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

ภาพ1รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นรว่มสําหรบัสถานศกึษาสงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ลพบุรี เขต 2 

ส่วนที่1
ส่วนนำา

วัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหาร เปิดโอกาสให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสภานักเรียน เข้ามามีส่วนร่วม
ภาพวาดความสำาเร็จ ต้องมีการบริหารแบบประชาธิปไตย คณะครู กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และนักเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข

ส่วนที่2
หลักการของ

รูปแบบ

                       หลักการ
1. หลักประชาธิปไตย
2. หลักการกระจายอํานาจ
3. หลักการทํางานเป็นทีม
4. หลักความรับผิดชอบ
5. หลักการสื่อสาร

ผู้ปฏิบัติ
1.   ผู้บริหารสถานศึกษา
2.   ครูผู้สอน
3.   คณะกรรมการสถานศึกษา
4.   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
5.   คณะกรรมการสภานักเรียน

ส่วนที่3
การบริหาร

แบบมี
ส่วนร่วม

บุคคลที่มีส่วนร่วม
1. ผู้บริหารสถานศึกษา              2. ครูผู้สอน
3. คณะกรรมการสถานศึกษา       4. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
5. คณะกรรมการสภานักเรียน

ภาระงานที่มีส่วนร่วม
1. กลุ่มบริหารวิชาการ               2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ          4. กลุ่มบริหารทั่วไป

วิธีการมีส่วนร่วม

ผู้บริหาร อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ปฏิบัติตามแผน อํานวยความสะดวก 
สนับสนุน นิเทศกํากับติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน

ครูผู้สอน ให้ข้อมูล เสนอแนวทางดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผน 
จัดการเรียนการสอน นิเทศติดตามประเมินผล เสนอแนะการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ ให้ข้อมูล กํากับดูแล 
อํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร รับทราบผลการดําเนินงาน 
และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข

ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล เสนอความต้องการ ติดตามผล สนับสนุน
ทรัพยากร รับทราบผล และสะท้อนผลการดําเนินงาน

นักเรียน ให้ข้อมูล เสนอความต้องการ ร่วมกิจกรรม 
รับทราบผลการดําเนินงาน และสะท้อนผลการดําเนินงาน



48 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

 3. ผลการใชร้ปูแบบการบรหิารสถานศึกษาแบบมีสว่น

ร่วม สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 กอ่นการใชรู้ปแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่น

ร่วม มีสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก หลังการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วม มีการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมี

ส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถาน

ศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความพึงพอใจ

ต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

 1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าระดับปัญหาใน

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสําหรับสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

ด้านการบรหิารวิชาการ สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ด้าน

การบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ด้านการ

บริหารงบประมาณ ส่วนใหญอ่ยูใ่นระดับนอ้ย และ ดา้นการ

บริหารทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่มีปัญหา ซึ่งสอดคล้อง

กับศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ และคณะ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

องคก์ารเอกชนจงัหวัดศรษีะเกษ แลว้พบวา่การเขา้ไปมสีว่น

ร่วมทางดา้นการบรหิารสถานศกึษาขององคก์รเอกชนยงัขาด

ความเปน็รูปธรรมในการเขา้ไปรว่ม สาํหรบัความต้องการใน

การมส่ีวนร่วมดา้นการบรหิารวชิาการ สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ ความตอ้งการในการมสีว่นรว่มด้านการบรหิารงาน

บคุคล ส่วนใหญอ่ยูใ่นระดบันอ้ยถงึระดบัไมต่อ้งการมสีว่นรว่ม 

ความต้องการในการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงบประมาณ 

สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัน้อยถึงระดับไมต้่องการมสีว่นร่วม การ

บริหารทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งใน

ส่วนของการบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ 

สอดคล้องกับศักดา สถาพรวจนา (2549) ที่ศึกษาเรื่องการ

พฒันารปูแบบการบริหารแบบมสีว่นร่วมของสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน แลว้พบวา่การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารงบ

ประมาณ มรีะดับการมสีว่นรว่มนอ้ยถึงปานกลาง ซ่ึงจากงาน

วิจัย ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่างานวิชาการเป็นงานท่ีมีความ

สาํคญั ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจงึเห็นวา่มรีะดบัปญัหามากทีส่ดุ และ

ตอ้งการม ีสว่นรว่มในการบรหิารมากท่ีสดุ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ

เป้าหมายหลกัในการจดัการศกึษา หรอืหวัใจของการบรหิาร

สถานศกึษาคอืงานวชิาการ สว่นงาน อืน่ ๆ  เปน็ภารกจิเสรมิ 

เพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุ ใหก้ารบรหิารงานวชิาการประสบความ

สาํเรจ็ กอปรกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากผลการทดสอบ

ระดบัชาต ิ(O-NET) ของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ 50 ตามเป้า

หมายทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนด 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จึงมีความตื่นตัว ให้ความสนใจ และให้

ความสําคัญกับการบริหารวิชาการ เป็นพิเศษ 

 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

สาํหรบัสถานศกึษาสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ส่วนนํา ส่วนที่ 2 หลักการบริหาร และ ส่วนที่ 3 การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับยงยุทธ ยะบุญธง (2552) 

ท่ีศกึษาเรือ่งรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานอยา่งมี

สว่นรว่มของโรงเรยีนท่ีถ่ายโอนไปสงักดัองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พบวา่รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่ง

มีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถ่ิน ประกอบด้วยโครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม โครงสร้างการบริหารภายใน

สถานศกึษา คูม่อืคณุภาพ และคูม่อืการปฏบัิตงิาน และศกัดิจิ์ต

มาศจิตต์. (2550) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

เขตตรวจราชการท่ี 11 พบวา่รปูแบบประกอบดว้ย สว่นที ่1 

หลักการพื้นฐาน ส่วนที่ 2 โครงสร้างระบบบริหาร ส่วนที่ 3 

ขั้นตอนการดําเนินงาน และ วินัย ดิสสงค์ (2550) ที่ศึกษา

เรื่องการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยการบริหาร

แบบมสีว่นรว่ม พบวา่รปูแบบการบรหิารแบบมสีว่นรว่มเปน็
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แบบองค์คณะบุคคลที่มีความหลากหลาย โดยการร่วมคิด

ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ จึงเชื่อได้

ว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สําหรับ

สถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ลพบุร ีเขต 2 จะเปน็แนวทางสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

การบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน โดยจุดเด่นของรูปแบบการ

บริหารสถานศกึษาแบบมีสว่นรว่ม สําหรบัสถานศึกษาสงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาลพบรุ ีเขต 2 กคื็อ 

ความชดัเจน ในวธิกีารมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ย 

ทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร ซึ่งกําหนดรายละเอียด

ไว้อย่างชัดเจนแล้ว สถานศึกษาที่นําไปใช้จึงสามารถศึกษา

รายละเอียดได้ด้วยตนเอง และนําไปใช้ได้โดยง่าย 

 3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สว่นร่วมสําหรบัสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า

  3.1 สภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

สาํหรบัสถานศกึษาสังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาลพบรุ ีเขต 2 พบวา่กอ่นใชร้ปูแบบการบรหิารสถานศกึษา

แบบมีส่วนร่วม โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

และหลงัการใช้รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมสีว่นรว่ม 

มีสภาพการปฏิบัติตามรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้

อาจเปน็เพราะกระทรวงศกึษาธกิาร ได้มกีารสง่เสริมใหส้ถาน

ศึกษาใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มมีการปฏิรูป

การศกึษา ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 

และจากการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านก็พบว่า 

ปัจจัยหน่ึงที่ช่วยให้การบริหารสถานศึกษาประสบความ

สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

โดยนภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2543) ที่ศึกษาเรื่อง

เงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

โรงเรยีน พบว่ายทุธศาสตร์ทีสํ่าคัญอยา่งหน่ึงทีจ่ะทําใหบ้รรลุ

ผลสาํเรจ็คอื การทําใหค้นในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในกจิการ

ของโรงเรียนให้มากขึ้น และวินัย ดิสสงค์ (2550) พบว่า

การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์การ

บรหิารแบบมสีว่นรว่มตอ้งเปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการสถาน

ศกึษา ผูป้กครองนกัเรยีน และชมุชนมสีว่นรว่มในการบรหิาร

จัดการ และแคปแลน (Kaplan,1992) พบว่าการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองมีผลในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียน  

 3.2 ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน

กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน 

ทีม่ตีอ่รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาแบบมีสว่นรว่ม สําหรบั

สถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ลพบุร ีเขต 2 พบวา่โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

แบบมสีว่นรว่ม สําหรบัสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาลพบรุ ีเขต 2 มคีวามละเอยีด ชดัเจน 

ทั้งวัตถุประสงค์ ภาพวาดความสําเร็จ หลักการของรูปแบบ 

ภารงานท่ีมีสว่นรว่ม บุคคลท่ีมสีว่นรว่ม และวธิกีารมสีว่นรว่ม

ผู้เกี่ยวข้องจึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถาน

ศึกษาได้อย่างเต็มที่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาของบุคคลกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้นําท้องถ่ิน ชุมชน 

หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 



50 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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