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บทคดัย่อ 
 
 

   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี และ 3 ) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดั
เชียงราย จ านวน 33 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 190 คน และโรงเรียนท่ีมี
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการส่งเสริมให้ผูป้กครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสรุปผล
การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ และแบบประเมินความเหมาะสมแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผลการวจิยั พบวา่ 
     1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ด้าน 
โดยรวมปัญหาอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัปัญหามากไปนอ้ย คือ ปัญหาดา้นงบประมาณ ปัญหาดา้น
การบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก และปัญหาดา้นบริหารวชิาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
      2. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนท่ีมีการ
ปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) พบวา่ ดา้นการบริหารวิชาการ ไดมี้การจดัท าแผนร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการจดัประชุมทุกภาคเรียน มีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การมี
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ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การแกไ้ขหลกัสูตร การเรียนซ่อมเสริม มีการสร้างช่องทางการ
ส่ือสาร มีการมอบหมายงานให้นักเรียน มีการสร้างความตระหนักแก่ผูป้กครองในการรับรู้
พฤติกรรมนักเรียน มีการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้าน
งบประมาณ มีการจดัท าแผนระดมเงินทุน และการประชาสัมพนัธ์ มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ชุมชน มีการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน มีการติดตามประเมินผลร่วมกนัและ
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไดมี้การจดัท าแผนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ผา่นช่องทางต่าง ๆ มีการประเมินความพึงพอใจ มีการจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูป้กครอง
และครู มีการนิเทศ ติดตามและมีการส่ือสารกบัผูป้กครอง  
   3. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย สังเคราะห์ได้
เป็น 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จ านวน 3 ขอ้ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ จ านวน 15 ขอ้ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ านวน 3 ขอ้ และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ านวน 3 ขอ้ และพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 
 

  The objectives of this independent study were to investigate the problems and 
recommendations in promoting parents’ participation in school administration at Ban Klang School 
in Tambon Ma Salong Nok, Mae Fah Luang district, Chiang Rai province, to examine parents’ 
participation in school administration of schools with Best Practices, and to construct the guidelines 
for promoting parents’ participation in school administration at Ban Klang School. The sample 
group consisted of 33 Ban Klang School director, teachers and school board members, 190 parents, 
and three schools with Best Practices in promoting parents’ participation in school administration. 
The instruments for data collection were composed of a questionnaire, an interview, a workshop 
summary record, and an assessment for the propriety of the promotion guidelines. The research 
results are summarized as follows.        
  1. There were three problem aspects of the parents’ participation in school administration 
and they were at a high level. The problems, ranked from high to low, were budget and general 
administration at a high level, and academic administration at a moderate level.  
  2 .The parents’ participation in school administration of the schools with Best Practices 
revealed that, for academic administration, there were a joint formulation of operation plans with 
school board members, a semester meeting, promotion of the participation in formulating local 
curricula, remedial, creation of communication channels, student assignments, raising parents’ 
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awareness on student behaviors, and promotion of folk scholars to partake in pedagogical activities. 
For budget, there were a formulation of fund-raising plans and public relations, good relationships 
with communities, promotion of parents to support, and joint assessment and follow up. For general 
administration, there were formulation of community-based plans, public relations of activities 
through various channels, satisfaction assessment, provision of communication channels between 
parents and teachers, supervision and monitoring, and communication with parents.  
  3 .The guidelines for promoting parents’ participation in school administration at Ban 
Klang School were synthesized into three main topics. They included participation in the decision 
making with three items, participation in operations with 1 5  items, participation in receiving 
benefits with three items, and participation in assessment with three items. It was found that, in 
general, they were at the highest level. 
 
Keywords:   Promotion of Participation, School Administration, Parents’ Participation 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

  งานวิจยั เร่ือง การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
ส าเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือและความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์ท่ีปรึกษา      
รองศาสตราจารย ์ประวติั  พื้นผาสุข  ท่ีให้แนวคิด ความรู้ ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูว้ิจยั และ
ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ท่ีได้
ให้ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งไดต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี    
  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยทุ์กท่านท่ีใหค้วามรู้เป็นวทิยาทานและใหก้ าลงัใจ
แก่ผูว้จิยั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับใชใ้นการท าวจิยัเป็นอยา่งดี    
  ขอขอบพระคุณผู ้เ ช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ประกอบด้วย                
วา่ท่ีร้อยตรี พงศกร เกเยน็ นายสวา่ง มโนใจ และนายบรรหาญ  ปัณทะนนั ท่ีให้ค  าปรึกษาและให้
ค  าแนะน า ท าให้เคร่ืองมือมีความสมบูรณ์ และสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้      
  ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบแนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอ                 
แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ประกอบด้วย นางสาวมญัชุสา  เพ็ชรชนะ นายวนัชัย  ช่ืนตา และ                    
นายวุฒิชัย  ใหม่วงค์ ท่ีให้ค  าแนะน าในการจัดท าแนวทางการพัฒนาและประเมินด้านความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง         
  ขอขอบคุณครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่แรก จนท าให้ผูว้ิจยั
มีก าลงัใจและพยายามท าวจิยัจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
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บทน า 
 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนถือเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากยิ่งต่อการ
พฒันาและสร้างความเจริญมัน่คงให้แก่ชาติ ทั้งน้ีเพราะประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษาย่อมมีปัญญา
หลกัคิดและหลกัปฏิบติั ท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด ารงชีวิตของตนเอง รวมถึงปัญหาของ
สังคม สามารถเขา้ใจถึงสภาพบา้นเมืองและความเป็นไปท่ีแทจ้ริงของสังคม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อความ
เป็นเอกภาพของสังคมท่ีเหนียวแน่นและแข็งแกร่ง มีศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก รัฐบาลใน
ทุกสมยัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ใหก้ารสนบัสนุนทั้งนโยบายและงบประมาณในการจดัการศึกษา แต่ก็
ยงัมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น งบประมาณในการพฒันาท่ีค่อนข้างจ ากัด การขาดแคลนวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนยุคปัจจุบนั ระบบสาธารณูปโภค
ท่ียงัไม่เอ้ือต่อการศึกษาเหมาะสม อาคารเรียนไม่เพียงพอและเหมาะสม  บางแห่งทรุดโทรมจนไม่
สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ รวมทั้ งการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการสอน
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและมีขนาดเล็ก เน่ืองจากในการจดัสรรบุคลากรทางดา้น
การศึกษาจะพิจารณาสัดส่วนกบัผูเ้รียน ท าให้การจดัสรรบุคลากรกระจุกตวัอยู่ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ปัจจยัเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาให้กบัโรงเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลและมีขนาดเล็กแทบทั้งส้ิน
หน่วยงานดา้นการศึกษาไดท้ราบถึงปัญหาดงักล่าว จึงมีความพยายามในการแกไ้ขปัญหาโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดั
และสนบัสนุนดา้นการศึกษา เพื่อลดค่าใชจ่้ายของภาครัฐ และเพื่อตอบสนองต่อความเป็นจริง ของ
สังคม ชุมชนในแต่ละเขตพื้นท่ี นอกจากน้ียงัจะสร้างความตระหนกัในการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
และประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนสร้างโอกาสให้กบั
ลูกหลาน และความเจริญในพื้นท่ี โดยมีเป้าหมายของการท างานร่วมกนัระหว่างครูกบัผูป้กครอง
และชุมชนในการจดัการศึกษา (วฒันา ปุญญฤทธ์ิ, 2552) ดงัน้ี   
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                 1. เด็กทุกคนในชุมชนควรไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมจากครอบครัวและชุมชน ทั้งน้ี
การดูแลเด็กมิใช่หนา้ท่ีของครอบครัว และสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็นการดูแลร่วมกนัของทุกฝ่ายใน
ชุมชน 
                 2. สร้างการรับรู้ให้ผูป้กครองและชุมชนรับรู้ถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พฒันาเด็กร่วมกบัสถานศึกษา โดยเกิดจากความรู้สึกวา่เด็กคือคนของชุมชน และเด็กเหล่าน้ีจะเป็น 
ผูสื้บทอดภารกิจต่าง ๆ ของชุมชนต่อไป การลงมือเตรียมเด็กให้เป็นไปตามท่ีชุมชนก าหนด
จุดหมายไวจ้ะท าใหม้องเห็นภาพอนาคตของชุมชนได ้
                 3. สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูป้กครองและชุมชนในการหาวิธีร่วมกนั เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนเด็กร่วมกบัสถานศึกษา 
                 4. กระตุน้ให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือร่วมใจกนัในกลุ่มองคก์รในชุมชนเพื่อริเร่ิมและ
สนบัสนุนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัสถานศึกษาในการพฒันาเด็กของชุมชน การรวมกลุ่มกนั
ดงักล่าวอาจจดัอยู่ในรูปขององค์กรการศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีมีบุคลากรจากทุกฝ่ายในชุมชน
เป็นกรรมการและกรรมการเหล่านั้นจะตอ้งมีพลงัท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมทางการศึกษาได ้
                 5. การหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เขา้มา
แสดงความตอ้งการและขอ้ห่วงกงัวลตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโตแ้ยง้และ 
การแบ่งฝ่ายท่ีจะเป็นปัจจยัใหเ้กิดการเผชิญหนา้อยา่งรุนแรงได ้
                 6. การคงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม เน่ืองจากกระบวนการตดัสินใจท่ี
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเช่ือถือต่อสาธารณชนและ
เกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเม่ือตอ้งมีการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีการโตแ้ยง้กนั 
                 7. การคาดการณ์ความห่วงกงัวลและทศันคติ เพราะเม่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดม้าท างาน
ร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะไดรั้บรู้ถึงความห่วงกงัวล และมุมมอง
ของสาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซ่ึงจะท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยา
ตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตดัสินใจขององคก์รได ้
                 8. การพฒันาภาคประชาสังคม ประโยชน์อยา่งหน่ึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 
ท าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเน้ือหาโครงการและกระบวนการตดัสินใจ รวมทั้งเป็นการ
ฝึกอบรมผูน้ า และท าให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
                 สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยท่ีชุมชนมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาและ
ความส าเร็จของสถานศึกษา ขณะเดียวกนัโรงเรียนก็มีบทบาทส าคญัในการพฒันาชุมชน ดงันั้น
นอกจากการบริหารงานสถานศึกษาในดา้นวชิาการและการบริหารจดัการแลว้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
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จึงมีอีกหน่ึงบทบาทส าคญัในการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน พฒันาความสัมพนัธ์แบบ
เก้ือกูลกนักบัชุมชน เพื่อส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน เพื่อพฒันาโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพื่อได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนใน
กิจกรรมสร้างสรรค์พฒันาต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและชุมชนอย่างย ัง่ยืนหลกั 
3S’s ในการสร้างความร่วมมือและการสนบัสนุนจากชุมชน (ประสงค ์ถึงแสง, 2559) ไดแ้ก่ 
                 S –Shared Vision คือ การสร้างให้ชุมชนมีวิสัยทศัน์ร่วมกนักบัสถานศึกษา ในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพฒันาตนเองของนกัเรียน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคน
เก่ง คนดี สามารถท าคุณประโยชน์ให้กบัชุมชน และประเทศชาติ โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และสมาชิกชุมชนเป็นตน้แบบท่ีดี ร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น 
                 S- Synergy คือ การรวมพลังประสานความร่วมมือกับชุมชนให้ท างานร่วมกับ
สถานศึกษา โดย เอาจุดแข็งและความพร้อมของบุคคลและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาสร้างสรรค์
จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั 
                 S-School Based Activities คือ การสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ ศูนย์กลาง
พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชุมชน โดยการดึงผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษารวมไปถึงการหรือการจดัฝึกสอนฝึกอบรมตามท่ีชุมชนตอ้งการ หรือ เปิดโอกาสให้
สมาชิกชุมชนท่ีมีความรู้ ความสามารถมาเป็น "ผูถ่้ายทอดภูมิความรู้ ” เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครู
ชาวบ้าน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน 
นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยการให้
ชุมชนใช ้อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
                 โรงเรียนบ้านกลาง (2561) ตั้ งอยู่ในต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่ีเปิดการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.3) มีนกัเรียนทั้งส้ิน 362 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤศจิกายน, 2562) โดยผูเ้รียน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น จีนฮ่อ อาข่า ลาหู่ ลีซอ และไทยใหญ่ เป็นตน้ มีครูผูส้อนจ านวน 
20 คน อยู่ห่างจากตวัอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 36 กิโลเมตร และห่างจากตวัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  
57 กิโลเมตร เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งห่างไกล การเขา้ถึงค่อนขา้งล าบาก ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ซ่ึงประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นว่าอาจท าให้การมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาค่อนขา้งน้อย ซ่ึงสังเกตไดจ้ากในปีท่ีผ่านมาท่ีพบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือการแสดงความคิดเห็นในการพฒันาโรงเรียนมีน้อย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงมี
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ประเด็นการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนวา่สาเหตุท่ีท าให้
การมีส่วนร่วมมีน้อยเกิดจากสาเหตุใด และในสถานศึกษาท่ีสามารถเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง
นกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษามีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไรบา้ง เพื่อน าขอ้มูล
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนในดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ เช่น การระดมทรัพยากร และการ
บริหารงานทัว่ไปในส่วนของงานกิจการนกัเรียน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในล าดบัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน
ท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย สามารถ  
น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการจดัท าแผนพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียนได ้ 
 2. ผู ้บริหารโรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนท่ีมีบริบทคล้ายคลึ งกันสามารถน า
ผลการวจิยัสู่การก าหนดนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียนต่อการพฒันาใน
การบริหารวชิาการ งบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไปพิมพข์อ้ความตรงน้ี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านพืน้ที ่  
    โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงรายและโรงเรียน
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัรวมทั้งมีการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) จ านวน 3 แห่ง 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร 

    การวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรทั้งหมดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
บา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงรายในการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 
     2.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย จ านวน 1 คน 

     2.2 คณะครูโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย 
จ านวน 20 คน  
     2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 12 คน 

     2.4 ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จงัหวดัเชียงรายตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
362 คน 

     2.5 สถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบติัท่ี ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาท่ีชดัเจน จ านวน 3 แห่ง  
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
     3.1 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดเน้ือหาตามแนวคิดหลักกระบวนการมีส่วนร่วม 
(สถาบนัพระปกเกล้า, 2555, น. 40-45 อา้งอิงจาก Cohen and  Uphoff , 1980, pp. 219-222) ท่ีได้
ก าหนดกระบวนการออกเป็น 4 กระบวนการ คือ     
           1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ     
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์     
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล      
  ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนบ้านกลาง ต าบล        
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 3 ดา้น คือ           

   1)  ดา้นการบริหารวชิาการ ประกอบดว้ย        

    1.1) การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน    

    1.2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของโรงเรียน     

    1.3) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   

   2) ดา้นงบประมาณ ประกอบดว้ย       

    2.1) การระดมเงินทุนเพื่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน   

    2.2) การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน 
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    3) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป             

    3.1) การจดักิจกรรมของโรงเรียน      

    3.2) ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน    
     3.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีมี
การปฏิบติัท่ีดีในการมีส่วนร่วม 4 กระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลใน
มุมมอง 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป   
      3.3 การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองบา้นกลาง  ต าบล                   
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์การมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน และน ามาจดัท าแนว ทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา ดงัน้ี         
  1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ และ
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป          
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ และ
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป          
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป          
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ และ
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 4. ขอบเขตด้านเวลา  
 การวจิยัคร้ังน้ีท าในปี พ.ศ. 2562 
 

ข้อตกลงเบื้อต้น 

1. การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 362 คน โดยถือว่านกัเรียน 1 คน มีผูป้กครอง     
1 คน 

2. การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย ผูว้จิยัมีผูช่้วยผูว้จิยัท าหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลภาษาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากผูป้กครองหลายคน
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ไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยได้ และผู ้วิจ ัยถือว่าในการตอบแบบสอบถามนั้ น ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดต้อบตามความคิดอิสระของตนเองโดยแท ้ดงันั้นค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  
จึงใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง เป็นท่ีเช่ือถือได ้
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาของ
ผูป้กครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดั
เชียงราย ใน 4 กระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในงาน 3 ดา้น คือ งานดา้น
การบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

ดา้นบริหารวิชาการ หมายถึง  การพฒันาหรือด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 

ดา้นงบประมาณ หมายถึง การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป หมายถึง  งานกิจการนกัเรียน 
การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินการ รูปแบบ 

วิธีการ และปัจจยัท่ีใช้ในการด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย  

สภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินการด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ท่ีให้
ผูป้กครองนักเรียนเขา้มามีส่วนร่วมใน 4 กระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ของงานทั้ง 3 ดา้นคือ งานดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

สถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการก าหนดนโยบายหรือแนว
ทางการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาท่ีชดัเจน ใน 4 กระบวนการ คือ  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงมีผลการด าเนินงานในเชิงประจกัษ์ว่า
เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษานั้นอยา่งแทจ้ริง 
  



 

 

 
บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 

  การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ” 
ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา  
 3. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา  
 4. บริบทโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่สลอง จงัหวดัเชียงราย 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผูร่้วม
ปฏิบติังานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพฒันา
องคก์ารท่ีปฏิบติัอยูด่ว้ยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานขององคก์าร ควรประกอบดว้ย
สาระส าคญั 3 ประการ (Argyis, 1964 , p. 21)  คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององคก์ารย่อมมีความผูกพนั
กับองค์การท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่ และมีความปรารถนาท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
องคก์าร แมเ้พียงไดรั้บฟังความคิดเห็น ก็ท  าให้รู้สึกวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์าร
แลว้ 
  2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุน้
ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว ยงัช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ระหว่างกลุ่ม
สมาชิก และความร่วมมือนัน่จะแพร่ขยายไปทัว่องค์การ ท าให้สมาชิกองคก์ารมีเป้าหมายเดียวกนั
การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ ซ่ึงจะมีผลทั้งทางใจ  
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การยอมรับ การสนบัสนุน และผลต่อการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี    
  3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การท่ีบุคคลได้
แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกนั จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานขององค ์      
 การการบริหารแบบมีส่วนร่วม (คุณวุฒิ  คนฉลาด , 2550 , น. 165) หมายถึง เป็น
กระบวนการท่ีมุ่งให้สมาชิกในองค์การมีโอกาสท างานร่วมกนัเป็นทีม หรือเป็นกลุ่ม ให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมงานจึงประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ การจดัการแบบมีส่วนร่วมเนน้การจดัการท่ี
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือควบคุมปัญหาได้มาช่วยกนัแก้ปัญหาแบบเป็นทีม ซ่ึงจะไดย้อมรับปัญหา และ
ช่วยกนัแกปั้ญหาไดดี้ขน้มกัจะไดผ้ลทางจิตวิทยา สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของทุกคน
ดว้ย             
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2551 , น. 3-4) เป็นบุคคลหรือคณะ
บุคคลเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุน ท าประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
หรือในกระบวนการบริหารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยการช่วยเหลือ การท าประโยชน์ 
และการรับผดิชอบ          
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) (เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2552, 
น. 4-5) หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า การให้บุคคลมีส่วนร่วมนั้นบุคคลจะตอ้งมีส่วน
เก่ียวข้อง (Involvement) ในการด าเนินการหรือปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ยอ่มท าใหบุ้คคลมีความผกูพนั (Commitment) ต่อกิจกรรมและองคก์รในท่ีสุด    
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (สมยศ  นาวกีาร, 2555, น. 1)  คือ กระบวนการของผูใ้ตบ้งัคบั 
บัญชามีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของบุคคล              
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหาการบริหาร ท่ีส าคญัอยู่บนพื้นฐาน 
แนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารแบ่งอ านาจหน้าท่ีให้กับผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา     
โดยใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ     
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (สมเดช สีแสง, 2557, น. 229) หมายถึง เป็นการบริหารท่ีเปิด
โอกาสให้พนกังานทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าท่ีของตน ซ่ึง
เป็นหลักการส าคัญของการบริหารแบบใหม่ ท่ี เ รียกว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การ              
(Total Quality Control: TQC)         
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (วนิยั  ดิสสงค,์ 2559, น. 49) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจูงใจให้
ผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติังาน 
ร่วมรับผดิชอบ เพื่อการพฒันางานท่ีปฏิบติัใหมี้คุณภาพสูงข้ึน       
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 โดยสรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การบริหารท่ีเปิดโอกาสให้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การปฏิบติังาน การรับผลประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความหลากหลาย ก่อให้เกิดการพฒันาในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงในดา้นการศึกษานั้น การบริหารแบบ    
มีส่วนร่วม คือ การท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน                    
การด าเนินงาน การติดตามประเมินผล การรับผลประโยชน์ด้านการพฒันาบุตรหลาน ดงันั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเห็นความส าคญัและมีความเขา้ใจใจในพื้นฐานการมีส่วนร่วมเพื่อ
น าศกัยภาพของแต่ละบุคคลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

ลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ประภาพรรณ รักเล้ียง, 2556, น. 126-128) แบ่ง
ไดด้งัน้ี 

  1. การมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ตดัสินใจเป็นส าคญั ดงันั้น ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้าโครงการ 
การปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีก็ตาม มกัจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีจะให้ขอ้คิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรคไม่
สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปไดด้้วยดี จึงจ าเป็นตอ้งให้บุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจ เพื่อ
ให้ผลการตดัสินใจเป็นท่ียอมรับแก่คนทัว่ไป หรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม
โดยตรงจึงมีสาระส าคญัอยู่ท่ีว่า เป็นการร่วมอย่างมีระบบตามกระบวนการบริหาร มกัท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เช่น เม่ือมีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองใดก็ตาม ผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั เป็นตน้      
  2. การมีส่วนร่วมโดยออ้ม การมีส่วนร่วมโดยออ้มเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรมใด 
กิจกรรมหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
กระบวนการบริหารแต่อย่างใด แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย
เท่านั้น เช่น การบริจาคทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ยินดี
ร่วมมือ เป็นตน้ ลกัษณะของการมีส่วนร่วม ลักษณะหรือรูปแบบของการเขา้ไปมีส่วนร่วมนั้น 
สามารถพิจารณาไดห้ลากหลาย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่เราจะสนใจในดา้นใด บางท่านพิจารณาจากกิจกรรม
ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม เช่น การเลือกตั้ง การประชุมบางท่านก็พิจารณาในเชิงการบริหาร เช่น การมี
ส่วนร่วมในแนวราบ แนวด่ิง เป็นตน้       
 อาร์นสไตล์ (Arnstein, 1969, pp. 215-217) เห็นวา่ การมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะมากน้อย
เพียงใด ใหพ้ิจารณาวา่ผูน้ าเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ไปร่วมในการใชอ้ านาจและมีบทบาทในการ
ควบคุมไดเ้ท่าใด ซ่ึงเป็นขอ้บ่งบอกถึงภาวะผูน้ าท่ีเป็นประชาธิปไตยวา่มีสูงหรือต ่า อาร์นสไตลน์ได้
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ใช้อ านาจในการตัดสินใจเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกการมีส่วนร่วม โดยก าหนดเป็นขั้นบันได 
(Participation Ladder) 8 ขั้น จดัเป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 ประเภทดงัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม     
  2. การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี หรือร่วมเพียงบางส่วน      
  3. การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง คือ มีอ านาจและบทบาทมาก 
 เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมในการบริหาร แม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเป็น            
ท่ียอมรับ และมีความส าคญัต่อการบริหารงานตาม วิทยากรสมยัใหม่ และนกับริหารทุกองคก์รต่าง
ตอ้งการให้เกิดบรรยากาศการท างานเช่นน้ีก็ตาม แต่บรรยากาศเช่นน้ีมิใช่จะเกิดข้ึนไดง่้าย ๆ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นส าคญั ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะตอ้งมีความปรารถนาร่วมกนัท่ีจะให้
เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงจะเกิดข้ึนได ้ในขณะเดียวกนั ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด หรือทั้งสอง
ฝ่ายไม่พึงปรารถนาจะให้เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมยอ่มจะไม่มีทางเกิดข้ึนได ้จึงกล่าวไดว้า่
ปัจจยัทั้งสองดงักล่าวเป็นเง่ือนไขส าคญัของการมีส่วนร่วมในการบริหาร ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. ผูบ้ริหารหรือผูน้ า นับว่าส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก เพราะหากว่าผูบ้ริหารไม่มี
ความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแล้ว ก็คงยากท่ีจะเกิดบรรยากาศการท างาน 
แบบประชาธิปไตย แมว้า่ผูป้ฏิบติังานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเรียกร้องก็ตาม แต่ถา้ผูบ้ริหารมีบุคลิก
และปรารถนาท่ีจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมแลว้ การมีส่วนร่วมในการบริหารย่อมเกิดข้ึนได้
อยา่งง่ายดาย นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงาน เพราะ
การจะน าวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใชน้ั้น มิใช่ว่าจะไดทุ้กสถานการณ์ บางคร้ังน าไปใชก้บั
องคก์รหน่ึงแลว้เกิดความส าเร็จ แต่เม่ือน าไปใชก้บัอีกองคก์รหน่ึงอาจจะไม่ประสบความส าเร็จก็ได ้
ทั้งน้ีปัจจยัความส าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขหลายประการ เช่น เวลา สถานท่ี ภาวะผูน้ า สถานการณ์ 
วิถีชีวิตของคนแต่ละสังคม เป็นตน้ ดงันั้น ผูบ้ริหารหรือผูน้ าจะตอ้งตระหนกัในเร่ืองเหล่าน้ี และ
พิจารณาวา่ในสถานการณ์ใดควรจะใชเ้ทคนิคการบริหารแบบใด     
  2. ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม แมว้า่ผูบ้ริหารปรารถนาจะใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการท างาน
เพียงใด ไม่ว่าจะสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยหรือออกค าสั่งก็ตาม แต่หากผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม     
ไม่เต็มใจ ไม่สนใจหรือไม่เห็นความส าคญั การมีส่วนร่วมในการบริหารก็จะไม่เกิด ดงันั้นจึงเป็น
หน้าท่ีของผู ้บริหารท่ีจะต้องช้ีแจงท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและ
วตัถุประสงค์ขององค์กร เช่น ทุกคนจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัเพื่อให้เกิดผลงาน องค์กรจะอยู่ได้
หรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัพนกังานหรือผูต้าม ถา้หากไม่ร่วมมือไม่ทุ่มเทกบัการท างานให้แก่องคก์ร องคก์ร
ก็จะตอ้งส้ินสลาย และเม่ือนั้นทุกคนในองค์กรก็จะหมดงานท า เช่นน้ีเป็นตน้ ถา้หากผูป้ฏิบติังาน
หรือผูต้ามเขา้ใจในวตัถุประสงค์ ก็จะให้ความร่วมมือและทุ่มเทก าลังสติปัญญา ความสามารถ     
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เพื่อความเจริญกา้วหนา้ขององค์กร เพราะโดยธรรมชาติมนุษยต่์างก็มีความรักและความผูกพนักบั
องค์กรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การตบมือข้างเดียวไม่ดงัฉันใด เปรียบได้กับผูบ้ริหารและพนักงาน
เจา้หน้าท่ีไม่มีการประสานความร่วมมือฉันนั้น ดงันั้นทั้ง 2 ฝ่ายจะตอ้งมีความตระหนกัร่วมกนัใน
ส่ิงส าคญัดงักล่าว ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีใช้กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเป็นวฒันธรรมในการท างาน เม่ือบุคคลมีโอกาสแสงความสามารถใน
ศกัยภาพของตนร่วมก าหนดเป้าหมายหรือร่วมตดัสินใจในการท างน ย่อมจะท าให้เกิดความผูกมดั
ในเชิงจิตวิทยา และจะเป็นพลงัใจใหเ้กิดความกระตือรือร้นให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายมากไปกวา่นั้น 
และจะเป็นผลให้องคก์รมีการพฒันาไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ต่อไป ผลของการมีส่วนร่วม การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ก าหนดปัญหาและความตอ้งการของตนเอง 
และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ถ้าหากสามารถบริหารการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมแล้ว     
การบริหารก็จะเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม หากเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมาก
จนเกินไป ก็จะท าให้เกิดขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะหลากหลายจนเกินขอบเขต ซ่ึงจะท าให้การ
บริหารงานขาดประสิทธิภาพ ทา้ยท่ีสุดก็ไม่สามารถด าเนินการอะไรเป็นช้ินเป็นอนั ไม่วา่การมีส่วน
ร่วมนั้นจะกระท าโดยตรงหรือโดยออ้ม ตลอดจนการเขา้ไปมีส่วนร่วมในรูปแบบลกัษณะใด ๆ        
ก็ตาม             
 การมีส่วนร่วมทั้งโดยตรงซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเป็นส าคญั หรือการมี
ส่วนร่วมโดยออ้มอนัเป็นการสนบัสนุนในเร่ืองของทรัพยากรอ่ืน ๆ ลว้นมีความส าคญัไม่น้อยไป
กว่ากนั ดงันั้นในบริหารงาน ผูน้ าองค์กรจึงตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของกลุ่มคน หรือองค์กรท่ีจะ 
เขา้มามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ และจะเปิดโอกาสให้มีบุคคล กลุ่มคน 
หรือองคก์รใดเขา้มีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงานเป็นส าคญั 

รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Likert, 1961, pp. 28-35) มีเป้าหมายและการ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังาน จะกระท าโดยกระบวนการกลุ่มในการจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่ใช้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้ น แต่จะพยายามให้ผูใ้ต้บงัคับบัญชามี
ความรู้สึกวา่พวกเขามีคุณค่าและมีความส าคญั ความเก่ียวพนัระหวา่งผูบ้ริหาร และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาดว้ยความเป็นมิตร และความไวว้างใจ นอกจากน้ี แลว้ยงัไดแ้สดงให้
เห็นถึงสาระส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี คือ  
  1. การท่ีผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา           
เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถกเถียงปัญหา ทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างยอมรับ   
นบัถือ และไวว้างใจกนั  
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  2. ผูบ้งัคบับญัชากระตุน้ จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดย
ให้ผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กร กระตุน้ให้เกิด 
ทศันคติในการเก้ือกูลองคก์ร น าองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด   
  3. ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรมีความคล่องตวั เป็นไปโดยอิสระทั้งใน
แนวด่ิง และแนวราบ ข่าวสารภายในองคก์รมีความถูกตอ้งและเพียงพอเช่ือถือได ้  
  4. ผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและ
กวา้งขวาง เก่ียวกบัเป้าหมาย การปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์าร  
  5. การตดัสินใจต่าง ๆ กระท าโดยกลุ่มในทุกระดบัขององคก์าร  
  6. เปิดโอกาสใหก้ลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน เพื่อให้
การท างานมีผลงานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร และถูกตอ้งตามความประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง   
  7. การควบคุมงานมีลกัษณะการกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานให้มีการควบคุมกนัเอง 
และเนน้ในเร่ืองการแกปั้ญหาหลกั หลีกเล่ียงการควบคุมดว้ยวธีิต าหนิ ดุด่า วา่กล่าว   
  8. ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความส าคญัของการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการฝึกอบรม 
เพื่อใหก้ารท างานมีผลงานสูงสุดและส าเร็จตามเป้าหมาย 
 วรูม และเยตตนั (Vroom and Yetton, 1973, อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2551, 
น. 183-184) ไดเ้สนอแนวทางในการท่ีก าหนดวา่ เม่ือไรการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและควรจะ 
มีส่วนร่วม มากน้อยอย่างไรในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้ี ควรจะข้ึนกับ
ธรรมชาติของ ปัญหาและสถานการณ์ในการก าหนดรูปแบบและปริมาณของการมีส่วนร่วมใน   
การตดัสินใจนั้น ไดเ้สนอกฎไว ้2 กลุ่ม คือ       
  1. กฎกลุ่มแรก เป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตดัสินใจ   
  2. กฎกลุ่มท่ีสอง เป็นการส่งเสริมการยอมรับการตดัสินใจ ในการตดัสินใจนั้นมี
ทางเลือกอยู ่4 วิธี ตั้งแต่ผูบ้ริหารตดัสินใจเองคนเดียวไปจนถึง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่ง
เตม็ท่ี ทางเลือกในการตดัสินใจทั้ง 4 มีดงัน้ี   
   2.1 ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ ตดัสินใจเองตามล าพงั   
   2.2 ผูบ้ริหารแสวงหาขอ้มูลจากผูอ่ื้น แลว้ตดัสินใจเอง   
   2.3 ผูบ้ริหารหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งรายคน แสวงหาความคิดและขอ้เสนอแนะ
แลว้ตดัสินใจเอง          
   2.4 ผูบ้ริหารปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นกลุ่ม แสวงหาความคิดเห็นร่วมกนั 
โดยการอภิปรายแลว้ตดัสินใจ         
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 แชพิน (Chapin, อ้างถึงใน ยุพิน รพิพนัธ์ุ , 2554, น. 21) ได้ท าการศึกษาแบบของการ        
มีส่วนร่วมและแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมประชุม  
  2.  การมีส่วนร่วมออกเงิน   
  3.  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
  4.  การมีส่วนร่วมเป็นผูน้ า       
 อิระวชัร์ จนัทรประเสริฐ (2551, อา้งถึงใน ณรงค ์วารีชล, 2551, น. 6) กล่าวไวคื้อ   
  1. การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความส าคญักับปัจเจกบุคคลท่ีเข้ามามี   
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ   
  2. การมีส่วนร่วมในลกัษณะของกลุ่มขบวนการ ท่ีมุ่งสร้างพื้นฐานอ านาจจากการ
สร้างกลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน   
  3. การมีส่วนร่วมในลกัษณะโครงการ ให้ความส าคญัท่ีการจดัโครงการอนัก่อใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมท่ีดี เน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ านาจสู่
ประชาชน  
  4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส าคัญในแง่ของการก่อให้เกิด           
การเปล่ียนแปลงทางสถาบนั มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ านาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และ 
ชนชั้นทางสังคม   
  5. การมีส่วนร่วมในลกัษณะนโยบาย เน้นเร่ืองหลกัการยอมรับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนและผูเ้สียเปรียบในสังคม และน ามาก าหนดนโยบายและแผนงานระดบัชาติ 
 รูปแบบในการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือท่ีนักวิชาการบางท่านเรียกว่าแบบแผน        
การบริหาร แบบมีส่วนร่วมน้ี หมายถึง วิธีการในการบริหารท่ีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหาร ซ่ึงมี รูปแบบแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงรูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบ        
มีส่วนร่วม มีนกัการศึกษาได ้กล่าวไวห้ลายท่านหลายแนวทาง ในท่ีน้ีไดเ้สนอรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมไว ้4 รูปแบบ (สัมฤทธ์ิ กางเพง็, 2555, น. 10-14) ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
  1. รูปแบบการปรึกษาหารือ (Consultative Management) เป็นการบริหารแบบเปิด
โอกาส ให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องได้มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ (Committee) เช่น คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการ
เฉพาะกิจหรือ คณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน รูปแบบน้ีเป็นการกระจายอ านาจการบริหารและ
การตดัสินใจ เหมาะ ส าหรับใช้กบัผูบ้ริหารระดบัตน้ข้ึนไป โดยการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็น
หวัหนา้คณะท างานหรือประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการ เป็นตน้   
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  2. รูปแบบกลุ่มคุณภาพ (Q.C.Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน
ในรูปของกลุ่มบุคคล 3-10 คน ท่ีอยูห่น่วยงานเดียวกนั รูปแบบกลุ่มคุณภาพน้ีเหมาะส าหรับใชก้บั
ผูป้ฏิบติังานระดบัปฏิบติัหรือระดบัหวัหนา้งาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน
มีโอกาสท างานร่วมกัน เพื่อค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาตลอดจนคิดหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วย ตนเอง ซ่ึงมีกระบวนการในการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ    
การวางแผน (Plan : P) การปฏิบัติ (Do : D) การตรวจสอบ (Check : C) และการปรับปรุงแก้ไข 
(Action : A) หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA นัน่เอง อยา่งไรก็ตามระบบกลุ่มคุณภาพจะใช้
ได้ผลดีก็ต่อเม่ือมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคกลุ่มคุณภาพ และการใช้ กระบวนการกลุ่มให้แก่       
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน ตอ้งอยู่ในเกณฑ์
สูง จึงจะสามารถน าระบบกลุ่มคุณภาพน้ีมาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  3. รูปแบบระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหน่ึงของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมท่ีไดผ้ลมากในทางปฏิบติั โดยมีลกัษณะแตกต่างจากขอ้เสนอแนะท่ีมกัพบเห็นทัว่ ๆ
ไปท่ีมีลักษณะเป็นกล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็นเท่านั้ น กล่าวคือรูปแบบน้ีจะมีแบบฟอร์ม
ขอ้เสนอแนะให้ผูป้ฏิบติังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด เช่น ปัญหาท่ีพบ  
สาเหตุของปัญหา และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ส าหรับแบบฟอร์มท่ีก าหนดอาจแตกต่างกันไป          
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน แต่มีหลักปฏิบติัเดียวกัน คือ มีคณะกรรมการพิจารณา
ขอ้เสนอแนะ มีหน้าท่ีในการประเมินขอ้เสนอแนะจากแบบฟอร์มต่าง ๆ นั้นว่าเป็นความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ เพียงใด ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัมีมากน้อยแค่ไหนและสมควรด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะหรือไม่ แล้วน าเสนอผูมี้อ านาจพิจารณาด าเนินการต่อไป และถ้าขอ้เสนอแนะใดมี  
การน าไปปฏิบติั ควรมีการประชาสัมพนัธ์และพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นรางวลัหรือผลตอบแทน
อ่ืน ๆ ตามท่ีหน่วยงานก าหนด ซ่ึงรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับใช้กับผูป้ฏิบัติงานหรือผูเ้ก่ียวข้อง           
ทุกระดับ อาจจะเสนอความคิดเห็นคนเดียว หรือมากกว่าก็ได้ ซ่ึงรูปแบบน้ีจะได้ผลดีเม่ือ                   
มีองคป์ระกอบดงัน้ี          
   องคป์ระกอบท่ี 1 นโยบาย เป้าหมายขององคก์ารตอ้งชดัเจน  
   องคป์ระกอบท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานตอ้งอยูใ่นระดบัสูง 
   องคป์ระกอบท่ี 3 การก าหนดผลตอบแทนท่ีจะใหแ้ก่ผูเ้สนอความคิดซ่ึงจะตอ้ง
สร้างความรู้สึกว่าคุ้มค่าและมีผลทางจิตใจ ระบบและขั้นตอนการพิจารณาแล้วจะต้องรวดเร็ว           
มีหลกัเกณฑ์ ในการพิจารณาแน่นอนชดัเจน ตลอดจนการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูเ้สนอความคิด   
ไดท้ราบอยา่งรวดเร็ว พร้อมเหตุผล       
   องค์ประกอบท่ี 4 การประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา        
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ดา้นความคิด สร้างสรรค ์และการใชแ้บบฟอร์มขอ้เสนอแนะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ  
  อย่างไรก็ตาม แมว้่ารูปแบบน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้ความคิดท่ีหลากหลายในการ
ปฏิบัติหรือปรับปรุงงานตามอุปสรรคท่ีส าคัญของระบบข้อเสนอแนะคือการเขียน เน่ื องจาก
ผูเ้ก่ียวข้องส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในชุมชน ชนบท มีความรู้ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อาจมีปัญหาในการเรียน ดงันั้นวิธีแกไ้ขท่ีดีก็คือการเปิดโอกาสให้ผูเ้สนอ
ความคิดมานัง่คุยกนัตวัต่อตวั หรือไปหาขอ้มูลโดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์โดยตรง 
  4. รูปแบบระบบส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ (Employee Ownership 
Plan) รูปแบบน้ีพบมากในการบริหารกิจการของบริษทั หน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการ
ส่งเสริมให้ ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการด้วยการลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั หรือ
บริษทัอาจจ่ายโบนัส ส่วนหน่ึงเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผูป้ฏิบติัมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของกิจการเอง และมีความรู้สึก ผูกพนัในการปฏิบติังานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั ดังนั้นใน
รูปแบบน้ี ผูบ้ริหารอาจจะน ามาประยุกต์ โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจา้ของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจท่ีจะ มีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด จากการวิเคราะห์
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีน าเสนอขา้งตน้ ท าให้เห็นว่าวิธีการ แบ่งรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมใชเ้กณฑใ์นการแบ่ง 2 เกณฑ ์คือ      
   เกณฑ์ท่ี 1 ใช้อ านาจการตดัสินใจเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบ หมายถึง 
อ านาจในการตัดสินใจของทั้ งฝ่ายผู ้บริหารและฝ่ายผู ้ใต้บังคับบัญชา เช่น การบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ ซ่ึงโดยทุกฝ่าย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั และแบบขอ้เสนอแนะซ่ึงอ านาจการตดัสินใจ
อยู่ท่ีฝ่ายบริหารอย่างไรก็ตาม แบบขอ้เสนอแนะน้ี สามารถจดัอยู่ในกลุ่มของการใช้กิจกรรมเป็น
เกณฑใ์นการแบ่งไดด้ว้ย  
   เกณฑ์ท่ี 2 ใชกิ้จกรรมการมีส่วนร่วมหรือเทคนิคการบริหารเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบลกัษณะน้ีได้แก่ การบริหารแบบคณะท างาน แบบให้ขอ้เสนอแนะ แบบ
คณะกรรมการบริหาร ระดบักลาง แบบกลุ่มคุณภาพ และแบบส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วม
เป็นเจา้ของซ่ึงแมจ้ะจดัว่าอยู่ใน กลุ่มน้ี ทุกรูปแบบก็ยงัคงมีลกัษณะส าคญัของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมอยู่ภายในซ่ึงก็คือการให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เน่ืองจากยงัมี
นักวิชาการท่ีแบ่งรูปแบบการบริหารแบบ มีส่วนร่วมในช่ืออ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น           
การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน การบริหารด้วยระบบทนัเวลาพอดี และการบริหารคุณภาพ
โดยรวม เป็นตน้          
 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย โดยบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ หรือทั้ง
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องค์กร เป็นการปรึกษาหารือในปัญหาหรือแมแ้ต่แนวทางการพฒันาคุณภาพ ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ทั้งในระดบัแนวด่ิงและแนวราบ ดงันั้นรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงตอ้งน ามาใช้ใน
กระบวนการจดัการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเช่นกนั 

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ขององคก์าร (จนัทรานี  สงวนนาม, 2555, น. 71) ดงัน้ี     
  1. ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 
  2. ลดความขดัแยง้ในการท างาน เพิ่มความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน 
  3. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  
  4. ช่วยใหผู้ร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
  5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร  
  6. ลดค่าใชจ่้ายและใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 
  7. ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8.  ช่วยใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีประโยชน์ (สัมฤทธ์ิ  กางเพง็, 2545, น. 9 – 10) ดงัน้ี  
  1. การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท าใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ท าใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การคิดคนเดียว 
  2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือท าให้เกิดการต่อตา้นนอ้ยลง
ใน ขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน  
  3. เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารท่ีดีกวา่ สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั           
  4. เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและทกัษะใน
การท างานร่วมกนัเกิดความมีน ้าใจและความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากข้ึน                   
  5. การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบติังานดีข้ึน การตดัสินใจมีคุณภาพมากข้ึนและ 
ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงงาน ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 
 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (สมเดช สีแสง, 2557, น. 230) เป็นการ         
เปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกนั ใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ของ      
แต่ละคน ร่วมกนัปรับปรุงงานในหน่วยงานของตนมีขอ้ดี คือ 
  1. ผูท่ี้รู้ปัญหาดีท่ีสุด และสามารถแก้ปัญญาได้ดีท่ีสุด คือ ผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบัปัญหา   
มากท่ีสุดจะแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งท่ีสุด  
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  2. บุคลากรไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  3. ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจและท างานเต็ม
ความสามารถ  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน มีประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการศึกษา
(จิณณวตัร  ปะโคทงั, 2559, น. 41-42) ดงัน้ี   
  1.  เป็นการระดมผู ้เ ช่ียวชาญ และผู ้มีประสบการณ์ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา             
เปิดโอกาสใหค้รูเจา้หนา้ท่ีและชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของโรงเรียน   
  2.  ขวญัและก าลงัใจของครูดีข้ึน 
  3.  เป็นการระดมทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นวิชาการเพื่อพฒันาการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียน   
  4. สร้างสนบัสนุนใหเ้กิดผูน้ าใหม่ในทุกระดบั   
  5.  เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดต่อส่ือสาร  
  6.  สร้างความยืดหยุ่นในการท างาน ท าให้เกิดการริเร่ิมจดัท าโครงการใหม่เพื่อให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน   
  7.  การท่ีครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางท่ี
จะตอ้งใชง้บประมาณโดยประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด   
  8.  เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
การศึกษา 
  9.  ชุมชนมีส่วนร่วมและสิทธิในการบริหารและจดัการศึกษา   
  10.  การบริหารและการตดัสินใจท าดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 
  11.  ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้การสอนและ
โครงการใหม่   
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาอยา่งมาก นอกจากจะ
เป็นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนแลว้ ยงัเป็นการสร้างบรรยากาศความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน รวมทั้งยงัสามารถระดมทรัพยากรจากทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองของปราชญส์ าหรับการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียน
การสอน และงบประมาณท่ีโรงเรียนมีค่อนขา้งจ ากดัไดอี้กดว้ย 

กระบวนการส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นการพฒันาท่ีมีการร่วมกนัด าเนินกิจกรรมโดยร่วมกนัก าหนด
เป้าหมาย ทิศทางของการพฒันา วิธีการด าเนินงานโดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาร่วมแรงร่วมใจ
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หลังจากด าเนินการผ่านไปของให้ทุกคนร่วมกันประเมินว่าผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร ดังนั้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมมี 7 ประการ (นิลมณี   พิทกัษ,์ 2551) ต่อไปน้ี    
  1. ร่วมคิดและร่วมกันประชุมกลุ่ม (Thinking and Meeting Together) เพื่อค้นหา
ปัญหา เสนอสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมกนัน าเสนอเช่น การด าเนิน
โครงการหมู่บา้นเขา้ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จดัเป็นโฮมสเตย ์(Home Stay) ต่อมา  
เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษจากน ้ าเสีย ชาวบา้นจะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร จะยกเลิกการท่องเท่ียว
แบบโฮมสเตย ์(Home Stay) หรือไม่ เป็นตน้ ถือวา่เป็นขั้นแรกของการมีส่วนร่วมท่ีส าคญั  
  2. ร่วมตดัสินใจ (Making Decision Together) สมาชิกในชุมชนร่วมกนัตดัสินใจเป็น
ความเห็นชอบของชุมชนร่วมกนัท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน จากขอ้ท่ี 1 ให้สมาชิก
ในชุมชนเลือกวา่จะแกไ้ขปัญหาอะไรก่อน ซ่ึงเป็นความตอ้งการของสมาชิกนั้น ๆ   
  3. ร่วมวางแผน (Planning Together) เป็นการคิดท่ีจะด าเนินการโครงการต่าง ๆ
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบขั้นตอนการปฏิบติั        
  4. ร่วมกันด า เนินการ (Acting Together) เป็นการร่วมกันลงแรงลงทุนในการ
ปฏิบติังาน การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัก่อใหเ้กิดความเป็นเจา้ของร่วมกนั   
  5. ร่วมกนัใช้ประโยชน์ (Using Together) เป็นการแบ่งสันปันส่วนผลท่ีเกิดจากการ
ร่วมกนักระท า โดยร่วมกนัก าหนดหรือวางระเบียบในการบริหารจดัการในการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั
เพื่อสร้างจิตส านึกการเป็นเจา้ของร่วมกนั        
  6. ร่วมกนัดูแลรักษา (Maintaining Together) หลงัจากสร้างจิตส านึกการเป็นเจา้ของ
ร่วมกนัต้องร่วมกันดูแลรักษา บูรณท านุบ ารุงเพื่อสามารถใช้ส่ิงเหล่านั้นร่วมกันได้นาน ๆ และ     
ถือเป็นสมบติัของชุมชนทุกคนท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนตอ้งร่วมกนัดูแล    
  7. ร่วมติดตามประเมินผล (Evaluating Together) สมาชิกของชุมชนต้องร่วมกัน
ประเมินดว้ยตวัของเขาเองวา่มีจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาอยา่งไร    
 โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219-222) ไดแ้บ่งชนิดการมีส่วนร่วม
ไว ้4 ชนิด คือ           
  1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเร่ิมตดัสินใจ ด าเนินการตดัสินใจ และการตดัสินใจปฏิบติัการ       
  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน (Implementation) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ        
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทาง
วตัถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล        
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  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล      
 กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีให้ผูป้กครอง หรือองคก์รภายนอกเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการศึกษา ซ่ึงมีหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และกระบวนการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูป้กครอง หรืองค์กรภายนอกรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของโรงเรียนนั้น ๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการบริหารสถานศึกษา 

ความหมายของการบริหารการศึกษา 

 การบริหารการศึกษา (ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิ และวิบูลย์  โตวณะบุตร , 2552, น. 6) 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนิน การ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ 
ดา้น นบัแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนั
กบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล
และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมาย
ของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่        
 การบริหารสถานศึกษา (ศิลป์ชยั อ่วงตระกูล, 2552, น. 8) หมายถึง การด าเนินงานร่วมกบั
กลุ่มบุคคลมืออาชีพและชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ตาม
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 
 การบริหารสถานศึกษา (ณัฐรฎา  พวงธรรม, 2553, น. 14) หมายถึง กระบวนการบริหาร 
การพฒันา และปรับปรุงวิธีการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อน าพาสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า 
ส่งเสริมความเจริญดา้นความคิด ความรู้ ควบคู่กบัการสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้ได้ 
นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ   
 การบริหารการศึกษา (ถวลิ เกษสุพรรณ์, 2552, น. 32) กล่าว หมายถึง กระบวนการท างาน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ีบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้ 
ทรัพยากรการบริหารเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของสังคมตาม 
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้        
 การบริหารการศึกษา (สมเดช  สาวนัดี, 2553, น. 32) หมายถึง การใช้ศาสตร์และ ศิลปะ 
ในการท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ และความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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 กล่าวโดยสรุป การบริหารการศึกษาเป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในกระบวนการ
ท างาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้
สถานศึกษามีความก้าวหน้า ทั้ งในด้านการบริหารจดัการ และด้านการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็น
นกัเรียนท่ีมีคุณภาพของสังคม รวมทั้งมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ความส าคัญและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 

 การมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การบริหารราชการ
ในยุคใหม่จึงควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ก าหนดแนวทางของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความผูกพนั ความรับผิดชอบ
ร่วมกนัและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึนโรงเรียนเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีถือได้
ว่าเป็นการบริการสาธารณะอย่างหน่ึงของรัฐท่ีจะตอ้งจดัให้ประชาชนอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
รวมทั้งสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน จึงมีผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียอยู่หลายฝ่าย เช่น  ผูป้กครอง ครู นกัเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน เป็นตน้ ดงันั้นจึง
ตอ้งให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเหล่านั้นไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาให้มากท่ีสุดซ่ึงสามารถ
ท าไดห้ลายวิธี วิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนัคือการบริหารจดัการโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซ่ึงคณะกรรมการด าเนินงานโครงการหน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 69-71) ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการโรงเรียน
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไวไ้ดด้งัน้ี        

 ค าว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management : SBM ) เป็น
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีริเ ร่ิมในประเทศสหรัฐอเมริกา ในภาษาไทยยงัไม่มีการ
บญัญติัศพัท์ท่ีแน่นอน แต่นิยมเรียกว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงความคิดเร่ืองการ
จดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากระแสการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ
อุตสาหกรรม ท่ีประสบความส าเร็จจากหลกัการวิธีการในการท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมาให้ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งมากยิ่งข้ึน
โดยมีหลกัการ ดงัน้ี          
  1. การบริหารจดัการท่ีมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
   1.1 ดา้นบริหารวชิาการ       
   1.2 ดา้นบริหารงบประมาณ      
   1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล      
   1.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
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  2. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในรูปของ
คณะกรรมการ 
  3. การบริหารจดัการต้องตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน
ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด        
 การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานว่าเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงั
สถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจอิสระและคล่องตวัในการตดัสินใจในด้านวิชาการ
บุคคล งบประมาณ และการจดัระบบบริหารงานทัว่ไป  เป็นการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะและความตอ้งการของโรงเรียนนั่นคือ สมาชิกโรงเรียน อนัได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูป้กครองตลอดจนสมาชิกชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ มารวมพลงั
กนัอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหาตลอดจนด าเนินกิจกรรมด้านการจดั
การศึกษาของโรงเรียน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบได ้โดยมีแนวคิดในการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานคือ  
  1. เป็นการระดมผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์เพื่อร่วมกนัจดัการศึกษา เปิดโอกาส
ใหค้รู เจา้หนา้ท่ีและชุมชน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของโรงเรียน 
  2. เป็นการระดมทรัพยากรดา้นการเงิน และดา้นวิชาการ เพื่อพฒันาการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  3. สร้างความยดืหยุน่ในการท างาน ท าเกิดการริเร่ิมจดัท าโครงการใหม่ ๆ เพื่อใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน 
  4. ครูและผูป้กครองซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณไดเ้สนอความคิดเห็นใน
การปรับปรุงการศึกษาอีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการบริหารและจดัการศึกษา
รูปแบบการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึง
จะมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนวิชาการงบประมาณและ
บุคลากร โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบด้วยผูบ้ริหารโรงเรียน  ตัวแทนครูตัวแทน
ผูป้กครอง  ตวัแทนจากเขตการศึกษา  ตวัแทนจากสหภาพครู และตวัแทนนกัเรียน ซ่ึงรูปแบบของ
การบริการน้ีมีอยู ่4 รูปแบบคือ        
   4.1 รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control SBM) แนวคิด
ในการกระจายอ านาจหนา้ท่ีให้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
ระยะแรก ผูบ้ริหารมกัใช้วิธีขอค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการจากครู ผูป้กครอง หรือผูแ้ทนชุมชน 
ดงันั้น คณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนมกัจะมีบทบาทส าคญัอยู่ท่ีการเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนนัน่เอง ผูบ้ริหารจะเป็นประธานและเจา้หนา้ท่ีเขตการศึกษาเป็นกรรมการส่วน
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คณะกรรมการอ่ืน ๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทในการก าหนดนโยบาย 
วางแผนหาแนวทางแกไ้ขปัญหาคณะกรรมการจะมีบทบาทในการร่วมเสนอความคิดเห็นแต่อ านาจ
ในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยยงัคงอยูท่ี่ผูบ้ริหารโรงเรียน     
   4.2 รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) การบริหารตามแนวน้ี
ตวัแทนคณะครูมีสัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน รูปแบบน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีวา่ ครูเป็น
ผูใ้กล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด ครูเป็นผูป้ฏิบติัจึงย่อมจะรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่า และถ้ามีโอกาส
ตดัสินใจก็สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดมากท่ีสุด      
   4.3 รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control SBM) จุดประสงคข์อง
รูปแบบการบริหารท่ีควบคุมดว้ยชุมชน คือการเพิ่มความรับผิดชอบในการการศึกษาให้แก่ชุมชน 
และผูป้กครอง และเพื่อให้ผูรั้บบริหารการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจดัมากท่ีสุดแนวคิด
ส าคญั คือ หลกัสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครองและชุมชน
ทอ้งถ่ินมากท่ีสุดคณะกรรมการโรงเรียนจึงสัดส่วนจ านวนผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด 
   4.4 รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลกั (Professional Community Control 
SBM) แนวคิดรูปแบบการบริหารลกัษณะน้ีมีความเช่ือวา่ ทั้งครูและผูป้กครองต่างมีความส าคญัใน
การจดัการศึกษาให้แก่เด็ก ครูจะไดรั้บรู้ค่านิยมและความตอ้งการของผูป้กครอง ในขณะเดียวกนั
ผูป้กครองก็มีโอกาสช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ยสัดส่วนของผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนจากผูป้กครอง/ ชุมชน ท่ีมีสัดส่วนเท่ากนัในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน  
  การบริหารการศึกษามีความจ าเป็นและความส าคญัอย่างยิ่งท่ีทุกสถาบนัการศึกษา
จะตอ้งให้ความส าคญั และมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อลดค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ระบบการศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน ทั้งด้าน
บริหารวชิาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคลและดา้นการบริหารทัว่ไป  
 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 

ความหมายของผู้ปกครอง 

 ผูป้กครอง หมายถึง บิดา มารดา ผูอ้นุบาล ผูรั้บบุตรบุญธรรม และผูป้กครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายรวมถึงพ่อเล้ียง แม่เล้ียง ผูป้กครองสวสัดิภาพนายจ้าง 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บเด็กไวใ้นความอุปการะเล้ียงดูหรือเด็กอาศยัอยู่ดว้ย (พระราชบญัญติั
คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546, 2546, น. 2) 
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 ผูป้กครอง  หมายถึง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีปกครองดูแล ; (กฎ) บุคคลซ่ึงศาลตั้ งให้ใช้อ  านาจ
ปกครองผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครอง
(พจนานุกรมไทย.com, 2562)  

บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542, น. 1-23) ไดก้ าหนดสิทธิและหนา้ท่ี
ทางการศึกษา ดงัน้ี  
 มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหน้าท่ีจดัให้บุตรหรือบุคคลท่ีอยู่ในความดูแล
ได้รับการศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว  
 มาตรา 25 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกคอรง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วทิยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 
 มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และจ าเป็น  
 จะเห็นได้ว่าผูป้กครองเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องส่งเสริม
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นอกจากจะเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัแลว้ ยงัเป็นบุคคลท่ีสามารถช่วยเหลือ และร่วมกนัพฒันาการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  
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บริบทของโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่สลอง จังหวดัเชียงราย 
ประวตัิของโรงเรียนบ้านกลาง 

 โรงเรียนบา้นกลาง (2561) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 16 ต  าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดั
เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศพัท์หมายเลข            
0-5360-7937  เปิดสอนระดบัชั้นปฐมวยั ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เน้ือท่ี  25 ไร่ เขตพื้นท่ีบริการ 
หมู่บา้นในเขตบริการมี 4 หมู่บา้นคือ หมู่ท่ี 1 บา้นอาแหม หมู่ท่ี 4 บา้นกลาง หมู่ 6 บา้นธาตุ และ  
หมู่ท่ี 11 บา้นป่าคา (สามคัคี) เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2519 โดยราษฎรในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นทหารจีน 
คณะชาติสร้างข้ึนเพื่อสอนบุตรหลาน ต่อมาเม่ือในปี พ.ศ. 2520 ทางราชการโดย มว. 04 (ฉก.327) 
กองทพัภาคท่ี 3ได้เข้ามาควบคุม และจัดให้มีการสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียน จนถึงปลายปี       
พ.ศ. 2527 จึงไดโ้อนโรงเรียนเขา้สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมี            
นายสายแทน วงศ์ปินตา เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้ งแต่ชั้ นเด็กเล็ก ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็น
โรงเรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง นกัเรียนมาจากหลายเผ่าพนัธ์ุ คือ จีนฮ่อ อาข่า ลาหู่ ลีซอ 
และไทยใหญ่           
 พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลงั และส้วมแบบกรมยทุธโยธา ขนาด 5 ท่ีนัง่ จ  านวน 1 หลงั 
 พ.ศ. 2531 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลงั นายวศิิษฐ ์ ศรีนุช  ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2532 นายผจญ  กุนา ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2536 นายปรีชา พนัธ์จ าเริญ ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2538 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ท่ีนัง่ จ  านวน  
1 หลงั และถงัเก็บน ้าฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ จ านวน 1 ชุด 4 ถงั 
 พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลงั 
 พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา งบปรับปรุงห้อง
วทิยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 1 ท่ีนั่ง จ  านวน          
1 หลงั วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ห้องเรียนสาขาอาแบ ได้แยกเป็นเอกเทศ ตั้งช่ือโรงเรียนว่า 
โรงเรียนราษฎร์พฒันา 
 พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างของอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 
จ  านวน 4 หอ้งเรียน 
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 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 นายยทุธศกัด์ิ เช้ือเจด็ตน ด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ 
 พ.ศ. 2544 ไดรั้บงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก สร้างถงัเก็บ
น ้าฝนจ านวน 2 ถงั งบประมาณ 120,000 บาท 
 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 นางสาวสมจิต กลัยาณกุล ด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ 
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ไดรั้บงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงราย 
โดยผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์งบประมาณ      
190,000 บาท สร้างโดยบริษทัแม่ไร่ จ  ากดั 
 24 กนัยายน พ.ศ. 2545 ไดรั้บเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก 
สร้างเตาเผาขยะจ านวน 2 เตา งบประมาณ 20,000 บาท 
 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนโอนไปสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นายนินนาท นิธิธนานันต์ ด ารงต าแหน่ง ผู ้อ  านวยการ
สถานศึกษา   
 29 พฤษภาคม พ.ศ.  2549 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 แต่งตั้ ง                  
นายวชัรินทร์ วรรณอุต ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านปางมะหัน ต าบลเทิดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย มารักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง     
จงัหวดัเชียงราย 
 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 มีค  าสั่งท่ี 269/2549 
สั่ง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ให้นายวชัรินทร์ วรรณอุต ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน
บา้นกลาง  
 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 มีค  าสั่งท่ี 193/2553  
สั่ง ณ วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 ให้นายชูศกัด์ิ วงค์ตนักาศ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน
บา้นกลาง 

พนัธกจิ 

  1.  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข 
  2. พฒันาส่งเสริมดา้นการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการศึกษาให้ครูและ
ผูบ้ริหารท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. พฒันาชุมชน สถานศึกษา ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
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  4. พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา
  5. สนบัสนุนให้บุคลากรและชุมชน มีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจดัการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

  1. ยกระดับผูเ้รียนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทศัน์ มีทกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
  2. ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์
ระดบัคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
  3. ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคภู์มิใจในความเป็นไทย
  4. พฒันาระบบการบริหารจดัการ พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย และเตม็ศกัยภาพ 
  5. ใหค้รูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
ท่ีเป็นส าคญั 
  6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพฒันาโรงเรียน 
  7. พฒันาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
  8.โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจนและเอ้ือต่อการจดัการศึกษา 
  9. ผู ้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา มีภาวะผู ้น า                  
มีคุณธรรมจริยธรรม 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  หลากหลายเผา่พนัธ์ุ   ยิม้ใสไหวส้วย 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  แหล่งเรียนรู้หลากหลาย พรรณไมส้วยงาม ธรรมชาติร่มร่ืน 
สีประจ าโรงเรียน 

  ฟ้า – ขาว 
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ตารางที ่2.1 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดั                           
  เชียงราย ปีการศึกษา 2562 

  ระดับช้ัน เพศ รวม 
ชาย หญงิ 

อนุบาล 1 17 14 31 
อนุบาล 2 18 12 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 23 22 45 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 21 39 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 19 16 35 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 21 19 40 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 27 21 48 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 22 33 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 6 18 24 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 3 15 18 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 8 11 19 

รวม 171 191 362 

ทีม่า : โรงเรียนบา้นกลาง, 2562 
  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 พะนากร  มีภูค า (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียนในการจดั
การศึกษาโรงเรียนบา้นตอ้นราษฎร์ด ารงวิทย์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่         
  1. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนในการจดัการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน
ราษฎร์ด ารงวิทย ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการจดัหลกัสูตรดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ
ตดัสินใจในนโยบายบริหารโรงเรียน ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ดา้นการช่วยเหลือการเรียนท่ีบา้น ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก
  2. ส่วนผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา จ าแนก
ตามวฒิุการศึกษาและอายพุบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั    
 สุรัตน์  กอ้นนาค (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
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การบริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
จงัหวดัชยันาท ผลการวจิยัพบวา่        
  1. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยันาท ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมก าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์มีส่วนร่วม
นอ้ยสุดในการทบทวนแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา ดา้นการมี
ส่วนร่วมเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมน้อยสุด ในการเป็นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
เสริมสร้างสัมพนัธ์กบัชุมชน มีส่วนนอ้ยท่ีสุดในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อชุมชนและ
สาธารณชน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลมีส่วนร่วมน้อยสุดในการวาง
แผนการนิเทศของสถานศึกษา 8 
  2. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสาถนศึกษาสังกัด
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยันาท ประกอบดว้ย 
   2.1 ดา้นการมีส่วนร่วมก าหนดแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ 1) ควรคดัเลือก
ผูท้รงคุณวฒิุในชุมชนเป็นคณะกรรมการ 2) จดัอบรมให้ความรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3) จดัใหมี้กิจกรรมตามบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจอยา่งต่อเน่ือง  
    2.2 ด้านการมี ส่วนร่วมเ ก่ี ยวกับหลัก สูตรการศึกษา  1) ควรคัด เ ลือก
ผูท้รงคุณวุฒิในชุมชนเป็นคณะกรรมการ 2) ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
คณะกรรมการ                    
  3. เปิดโอกาสใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
    2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 1) ควรประชาสัมพนัธ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนได้เห็นความส าคญั 2) เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความพร้อมใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดแนวทางและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) ยกยอ่งบุคคลในชุมชน
ท่ีมี       ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
    2.4 ดา้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 1) สถานศึกษาควร
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 2) สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ในชุมชน 3) ควรร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 4) แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการประสานงาน  
   2.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 1) ควรเลือกผูท้รงคุณวุฒิ     
ในชุมชนเป็นคณะกรรมการนิเทศ 2) อบรมให้ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวข้อง 3) ท าความเขา้ใจและร่วมกันวางแผนการนิเทศกับชุมชน 4) มีเคร่ืองมือในการนิเทศ
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ติดตามผล 5) สถานศึกษามีเวบ็ไซดเ์พื่อใหชุ้มชนสามารถติดตามและตรวจสอบการจดักิจกรรมของ
สถานศึกษาไดต้ลอดเวลา         
 ต่อศกัด์ิ  บุญเสือ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม    
ส าหรับสถานศึกษา สังกดัส า นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่
  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการบริหารสถาน ศึกษาแบบมีส่วนร่วมส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า การบริหาร 
วชิาการ ระดบัปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมส่วน ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก การบริหารงาน
บุคคล ระดบัปัญหาและ ความตอ้งการในการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย ถึงระดบัไม่มี
ปัญหา การบริหารงบประมาณ ระดบัปัญหาการ มีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย ความตอ้งการ
ในการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงระดับไม่ต้องการมีส่วนร่วม การบริหารทัว่ไป      
ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ยถึงระดบัไม่มีปัญหา ความตอ้งการในการมี 
ส่วนร่วมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด  
  2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส าหรับ สถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่  
   ส่วนท่ี 1 ส่วนน า ประกอบด้วยบริบทหรือสภาพแวดล้อม วตัถุประสงค์ 
โครงสร้างการบริหาร และภาพวาดความส าเร็จ  
   ส่วนท่ี 2 หลักการของรูปแบบ ประกอบด้วยหลักประชาธิปไตย หลักการ
กระจายอ านาจหลกัการท างานเป็นทีม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัการส่ือสาร  
   ส่วนท่ี 3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย   
     1) บุคคลท่ี มี ส่วนร่วม ได้แ ก่  ผู ้บ ริหาร ค รูผู ้สอน คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียน  
     2) ภาระงานท่ีมีส่วนร่วมไดแ้ก่การบริหารวิชาการ การบริหารงาน บุคคล 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารทัว่ไป  
     3) วธีิการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหาร ร่วมอนุมติั เห็นชอบ นิเทศ ก ากบั 
ติดตาม ประเมินผล สนบัสนุน อ านวยความสะดวก สรุปแนวทางการพฒันา (2) ครูผูส้อน ร่วมเสนอ
ข้อมูลและแนวด าเนินงาน จัดกิจกรรมตามแผน ประเมินผล เสนอแนะ วิธีปรับปรุงแก้ไข                 
(3) คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้ขอ้มูล ให้ความเห็นชอบ สนับสนุน อ านวยความสะดวก 
ก ากบัดูแล รับทราบผลการประเมิน และเสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข (4) ผูป้กครองร่วมให้ขอ้มูล 
เสนอความตอ้งการ สนบัสนุน ดูแล อ านวยความสะดวก รับทราบผลการประเมิน สะทอ้นผลการ
ประเมิน (5) นกัเรียนร่วมให้ขอ้มูล เสนอความตอ้งการ เขา้ร่วมกิจกรรม รับทราบผลการด าเนินงาน 
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และสะทอ้นผลการด าเนินงาน        
 โสภิดา  คล้ายหนองสรวง (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
ผลการวจิยัพบวา่           
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน   
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี คือ ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
ความยดึมัน่ผกูพนั การไวว้างในกนั และการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั  
  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้านอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันา
โรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
และความสามารถพฒันานกัรเยนใหมี้ทศันคติทางบวก  
  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3          
ในระดบัสูงอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01       
 ธรรมรัตน์  พงษ์ทอง (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ               
จดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนในเขตอ าเภอแก่งหางแมว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวจิยัผลวา่ 
  1. ผูป้กครองมีแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่
ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน ด้านการเล้ียงดู ด้านการให้ความร่วมมือกับชุมชน ด้านอาสาสมคัร ด้าน        
การส่ือสาร และดา้นการตดัสินใจ ตามล าดบั 
  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
จ าแนกตามระดบัชั้นเรียนของเด็ก อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยรวมและรายดา้น พบวา่ 
   2.1 ผูป้กครองท่ีมีลูกเรียนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และปีท่ี 2 มีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา ดยรวมและดา้นการเล้ียงดู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้น   
การส่ือสาร ดา้นอาสาสมคัรดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการให้ความร่วมมือกบั
ชุมชนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ      
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   2.2 ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยรวมและ  
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
    2.3 ผูป้กครองท่ีมีฐานทะทางเศรษฐกิจต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ           
 สุวิมล  หงส์วิไล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลสระบวั อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ผลการวิจยั พบว่า
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการ
ประเมินผลและดา้นการจดัหาทรัพยากร ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายไดผ้ลสรุปเป็นดงัน้ี 
    1.1 ดา้นการวางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การก าหนด
นโยบาย การก าหนดแนวทางการศึกษา และการร่มก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษา   
    1.2 ดา้นการประสานงาน โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ การประสานงานกบับุคคลในทอ้งถ่ินเพื่อขอการจดัการศึกษา การอ านวยความสะดวกเร่ือง
การจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ และการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานให้ชุมชน
ไดรั้บรู้             
    1.3 ดา้นการจดัหาทรัพยากร โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรก
ได้แก่ การช่วยด้านแรงงานในการพฒันา การระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัด
การศึกษา และการแสวงหาข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แลกเปล่ียนระหวา่งชุมชนกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
    1.4 ด้านการประเมินผล โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางในการประเมินผลการจดัการศึกษาระหวา่งชุมชนกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และให้
ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อน าไปสู่การปรับแผนเพื่อเร่ิมตน้การวางแผนใหม่
  2. ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  าแนก
ตามเพศและสถานภาพของชุมชน        
    2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ         
    2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนจ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ       
    2.3 ผูป้กครองท่ีมีฐานทะทางเศรษฐกิจต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
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โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ          
 สุภสัจิรา  วงษ์มาดิษฐ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง     
ในการบริหารการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นไผสี่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบา้นไผสี่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น
แลว้พบว่าอยูใ่นระดบัมากถึงระดบันอ้ย โดยเรียงค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการ
ร่วมตดัสินใจ เก่ียวกบัการศึกษาของบุตรหลาน ดา้นการร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร
ด้านการร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษา ด้านการร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาและดา้นการร่วมจดัท าหลกัสูตรและติดตามผล  
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นไผ่สีทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกับการศึกษาของบุตรหลาน ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร         
ดา้นการร่วมจดัท าหลกัสูตรและการติดตามผล ดา้นการร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ดา้นการร่วมสนบัสนุนกิจการการศึกษา เม่ือจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจยั พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั            
 ทบัทิม  แสดงอินทร์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวง
สุทธาวทิยา จงัหวดัสุวรรณบุรี ผลการวจิยัพบวา่      
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา จงัหวดัสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น
และทนัสมยัต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ด้านความผูกพนัและความรู้สึกเป็นเจา้ของ
หน่วยงานร่วมกัน ด้านการร่วมก าหนดวตัถุประสงค์เปาหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ       
ดา้นการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตดัสินใจ ดา้นความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได ้และดา้นความไวว้างใจกนั ตามล าดบั 
  2. ผลการเรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 6 ด้าน ได้แก่    
ด้านการกระจายอ านายและการให้อ านาจในการตดัสินใจ ด้านความไวว้างใจกนั ด้านการร่วม
ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและร่วมกนัผิดชอบด าเนินการ ดา้นความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบ
และสามารถดูแลตนเองได ้ดา้นความผกูพนัและความรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั ดา้นการให้
ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เม่ือจ าแนกตาม



34 

 

สถานภาพ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยเปรียบเทียบ
จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกนั        
 วุฒินนัท์  นามนาค (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษากาตามอธัยาศยัอ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวิจัย
พบวา่             
  1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน
ดา้นการประสานงาน ดา้นการจดัหาทรัพยากร และดา้นการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
และเม่ือพิจารราเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ              
ด้ านการวางแผน  รองลงมา คือ  ด้ านการประ เ มินผล  ส่ วนด้าน ท่ี มีค่ า เฉ ล่ี ยต ่ า สุ ด คื อ                                  
ดา้นการประสานงาน  
  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย์ โดยรวม        
ไม่แตกต่างกนั และพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย์ โดยรวม        
ไม่แตกต่างกนั และพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั  
  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตามอายุ
โดยรวมมีความคิดเห็นไม่ต่างกนั        
 ชนมธิ์ดา  ยาแกว้ นิศารัตน์  อิสระมโนรส อญัชิษฐา ปิยะจิตติ รวี ศิริปริชยากร และจิรา
ภรณ์ ยกอินทร์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เขตพื้นท่ีตะวนัออก ผลการวจิยัพบวา่   
  1. การศึกษาคุณลักษณะของผู ้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นท่ี               
ภาคตะวนัออก พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอาชีพท างานส่วนตวั ร้อยละ 41.41 ส่วนพนกังานเอกชน ร้อยละ
32.12 รับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.47 ตามล าดบั และระดบัการศึกษาผูป้กครอง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ภค ส่วนระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 28
และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 24 ตามล าดบั  
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  2. การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกโดยรวมมีกนั มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ การอบรมเล้ียงดูเด็ก อยูใ่นระดบัมาก ส่วนการติดต่อส่ือสาร ดา้นการ
เรียนรู้ท่ีบา้น การตดัสินใจ การมีส่วนร่วมกบัชุมชน และดา้นการอาสาสมคัรมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง             
 กาญจนา เอียดสุข (2560, น. 72-73) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
ผูป้กครองโรงเรียนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 12 พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี ดา้นวชิาการวา่ควรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนวิชาการและแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยแนะน าวิทยากรทอ้งถ่ิน/ปราชญ์
ชาวบา้น ท่ีมีความรู้ให้แก่สถานศึกษา และสนบัสนุนการสอนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมในรายวิชาท่ี
นกัเรียนมีผลการเรียนค่อนขา้งนอ้ย ดา้นงบประมาณ ควรสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์การระดม
ทุนทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และชุมชน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ดา้นกีฬา รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์
ทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยในการจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน พร้อมน าแนวคิด ขอ้เสนอแนะ การให้ค  าปรึกษาจาก
ผูป้กครองและหน่วยงานอ่ืนมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ดา้นกิจการนกัเรียน ควรส่งเสริมให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารกลุ่มงานกิจการนกัเรียน มีการเขา้ประชุม การเขา้
ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ การประเมินผลการท ากิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกนัดูแลนกัเรียน
ให้มีระเบียบวินยั พฤติกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีการรายงานผลพฤติกรรม
นกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบจากการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ  ด้ า นป ร ะ กัน คุณภ าพ  ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ สนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย สนบัสนุน
ให้สถานศึกษาจดัท าคู่มือการศึกษา สารสนเทศของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เร่ืองราวภายในโรงเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง และประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย วารสารโรงเรียน และให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
ติดตามการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน       
  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการบริหารจดัการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาทั้งใน
ส่วนของผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความส าคญัในการบริหาร      
จดัการศึกษาของโรงเรียนแทบทั้งส้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัมองวา่ผูบ้ริหารในระดบัสูงตอ้งเปิดโอกาสให้
บุคลากร รวมทั้ งผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม คือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม              
ในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล              
ในการบริหารจดัการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ดา้นงบประมาณ ด้านการ
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บริหารงานบุคคลดา้นการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงจะมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม    
ในแต่ละเร่ือง ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษา จะช่วยให้            
การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในเร่ืองงบประมาณ ทรัพยากรสนบัสนุน การตดัสินใจ
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความหลากหลาย แนวทางการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ความย ัง่ยนื ดงันั้นโรงเรียนควร
มีแนวทางการส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหเ้พิ่มข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 

 ภาพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั  



 

 

 
บทที ่3 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 
  การวิจยั เร่ือง “การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย”  
มีขั้นตอนในการวจิยั 3 ขั้นตอนดงัน้ี        
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย         
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนใน
โรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี         
 ขั้นตอนท่ี 3 การหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวดัเชียงราย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวดัเชียงราย ตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล จนถึงระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 362 คน        
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
95 ค่าความคาดเคล่ือนท่ี 0.05 จากจ านวนประชากรผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง จ านวน 
362 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 190 คน และน ามาเทียบบญัญติัไตรยางคแ์ต่ละระดบัชั้น จากนั้นใช้
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบแบบเส้นตรงในแต่ละดบัชั้นจนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี
           



38 

 

   n  =      N             
     1 + Ne²                           
   n       =    362 คน       
           1 + 362 คน x (0.05)²     
   n =   190.02        
      ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 190 คน 
 
ตารางที ่3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยเทยีบบัญญตัิไตรยางศ์ตามระดับช้ัน 

ระดับช้ัน จ านวนประชากร 
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

อนุบาล 1 31 16 
อนุบาล 2 30 16 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 45 24 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 39 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 35 18 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 40 21 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 48 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 33 17 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 24 13 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 18 10 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 19 10 
รวม 362 190 

ทีม่า : โรงเรียนบา้นกลาง, 2562 

 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดั
เชียงราย ใน 4 กระบวนการคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ     
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในมุมมอง 3 ด้าน คือ     
ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
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เคร่ืองมือและวธีิการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย       
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย
   ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ     
   1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทาง              
ในการสร้างแบบสอบถาม         
   2. การสร้างแบบสอบถาม 
   2.1 แบบสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จงัหวดัเชียงรายมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2557, น. 3) 
    ระดบั    5  หมายถึง   มีปัญหามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
    ระดบั    4  หมายถึง  มีปัญหามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบั    3 หมายถึง  มีปัญหามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    ระดบั    2 หมายถึง มีปัญหามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย  
    ระดบั    1  หมายถึง มีปัญหามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   แบบสอบถาม มี 3 ตอน ประกอบดว้ย 
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนนกัเรียนในความดูแล     
    ตอนท่ี 2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย  
    1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์    
การประเมินผล ดา้นวชิาการ ดงัน้ี 
     1.1) การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 
     1.2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน   
     1.3) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์ 
การประเมินผล ดา้นงบประมาณ ดงัน้ี  
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    2.1) การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน   
    2.2) การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน 
    3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์    
การประเมินผล ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดงัน้ี 
     3.1) การจดักิจกรรมของโรงเรียน    
     3.2) ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน    
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
   2.1 แบบสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จงัหวดัเชียงรายมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2557 , น. 3) 
   2.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยพิจารณาความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบั
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั และภาษาท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ถา้ค่าความ
สอดคลอ้งหรือดชันีของความสอดคลอ้งกนั (IOC)  อยู่ระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 แสดงว่าขอ้นั้นใชไ้ด ้
เป็นไปตามเน้ือหาท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด และตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และถ้าขอ้ใด      
ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 0.67 ตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ขเน่ืองจากแบบไม่เป็นไปตามเน้ือหาท่ีระบุไว้
ในรายละเอียดและไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั มีขอ้ค าถามท่ีใช้ไดจ้  านวน 28 ขอ้โดยมี    
ค่าความสอดคลอ้งหรือดชันีของความสอดคลอ้งกนั (IOC) อยูใ่นช่วง 6.67 - 1.00  
   2.4 น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ น าเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบก่อนน าไปทดลองใช ้   
  3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนอ่ืนจ านวน       
30 คน ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันกับโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง      
จงัหวดัเชียงราย เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา     
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงผลการหาค่าความเช่ือมัน่ไดเ้ท่ากบั 0.96 แสดง
ว่าเป็นเคร่ืองมือการวิจยัท่ีมีความเช่ือมัน่ในระดบัค่อนขา้งสูงและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลในการ
วจิยัได ้            
  4. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าจดัพิมพ ์แลว้น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลการวจิยั 
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  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล       
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
  1. ติดต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์จดัเก็บขอ้มูลในโรงเรียน       
บา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย  
  2. ผูว้ิจยัจดัเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อใช้ในการจดัเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพ     
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย 
  3. ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และมีผูช่้วยวิจัยท าหน้าท่ีเป็นล่ามภาษา
ท้องถ่ิน เน่ืองจากผู ้ปกครองบางคนไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ โดยผู ้วิจ ัยได้ท าการช้ีแจง
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัก่อนลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจริง     
 การจัดการข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล     
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการน าแบบส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์
และตรงตามวตัถุประสงค ์โดยด าเนินการเป็นล าดบัดงัน้ี      
  1. การตรวจสอบขอ้มูล โดยตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  2. การลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามท่ีตรวจถูกตอ้งแลว้มาลงรหสัตามท่ีได้
ก าหนดรหสัไว ้          
  3. การประมวลผลขอ้มูล โดยน าขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกและประมวลผล ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวเิคราะห์หาค่าความถ่ีและร้อยละ 
   ตอนท่ี 2 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (𝑥) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผู ้วิจ ัยได้แปลความหมายของค่าเฉล่ียตามแนวทางของ บุญชม  ศรีสะอาด        
(2557, น. 4) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จงัหวดัเชียงรายโดยน าไปเปรียบเทียบเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, น. 4) 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด            
    คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
มาก             
    คะแนนเฉล่ีย 2.51- 3.50  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง             
    คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
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นอ้ย             
    คะแนนเฉล่ีย 1.00 -1.50  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด            
   จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 
ขั้นตอนที ่2  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่
มีการปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
 โรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการส่งเสริมให้ผู ้ปกครองนักเรียนมี       
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง ภายในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 
  1. เป็นโรงเรียนท่ีมีการประกาศนโยบายและขบัเคล่ือนเก่ียวกบัการให้ความส าคญั
ของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจงั จ  านวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนรัฐราษฎร์วทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย  
  2. เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกับโรงเรียนบ้านกลาง ต าบล                        
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนศึกษา   
(บา้นแม่สะแลป)  ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย และ โรงเรียนบา้นห้วยไร่ 
ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชียงราย 

เคร่ืองมือและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนใน

โรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) 

 ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ    
 1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน    
 2. ก าหนดประเด็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยน าเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข
แบบสัมภาษณ์ 
 3. จดัท าแบบสัมภาษณ์ประเด็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี 
 4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข จดัเก็บขอ้มูล  
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 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล       
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
 1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลใน
สถานศึกษาท่ีมีแนวทางการปฏิบติัท่ีดี       
 2. ผูว้จิยัสัมภาษณ์และบนัทึกการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

การจัดการข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จดัหมวดหมู่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี คือ 

 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์ การประเมินผล      
ดา้นวชิาการ           
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์ การประเมินผล      
ดา้นงบประมาณ 
 3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์ การประเมินผล      
ดา้นบริหารงานทัว่ไป 
 
ขั้นตอนที ่3 การหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวดัเชียงราย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การเลือกอยา่งเจาะจงเฉพาะบุคลากรโรงเรียนและ   
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการโรงเรียน ประกอบดว้ย    
   1.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 1 คน        
   1.2 คณะครูโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 4 คน     
   1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านน 12 คน    
  2. กลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เฉพาะผูป้กครองท่ี
เป็นผูแ้ทนแต่ละหอ้งเรียนหอ้งเรียนละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 11 คน 
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เคร่ืองมือและวธีิการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย       
  แบบสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดท าการพัฒนาแนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง       
ต  าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย     
  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ    
  1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันา
ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง      
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย      
  2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงรายเพื่อน ามา
เป็นข้อมูลเบ้ืองตน้ในการพฒันาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครอง            
  3. การก าหนดประเด็นค าถามในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)  
    3.1 ก าหนดประเด็นค าถามท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดย
น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องความถูกต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข            
    3.2  น าประเด็นค าถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลในการ
จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)       
  4. ด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)    
  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล       
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
  1. ผู ้วิจ ัยประสานโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง     
จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความนุเคราะห์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และขอความ
อนุเคราะห์โรงเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ      
  2. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามและสรุปผลการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ตามประเด็นท่ีก าหนดดว้ยตนเอง
  จัดท ากบัข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล     
  1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซ่ึงประกอบไปด้วย ผู ้อ  านวยการ
โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงรายจ านวน 1 คน คณะครู
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โรงเรียน บ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจ านวน 4 คน
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านน 12 คน และตวัแทนผูป้กครอง จ านวน 11 คน รวม 28 คน โดยมี
รูปแบบการด าเนินการ คือ 
   1.1 ก าหนดประเด็นการประชุมเชิงปฏิบติัการ คือ   
    1.1.1 จุดเด่นของโรงเรียน/ ปัจจยัสนบัสนุน    
    1.1.2 จุดท่ีควรพฒันา /ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค    
    1.1.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารจดัการศึกษางาน 4 กระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในมุมมอง 
3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
   1.2 แบ่งกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คน และ
ด าเนินการระดมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะตามประเด็นท่ีก าหนด    
  2. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
จดัท าเป็นแนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย            
  3. ผูว้ิจยัน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก จงัหวดัเชียงราย ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข    
  4. ผูว้ิจ ัยปรับปรุงแก้ไขแนวทางตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนั้น
น าเสนอนกัวชิาการหรือผูมี้ประสบการณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมโดยใชเ้ป็นแบบประเมินมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี        
    ระดบั  5 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด    
    ระดบั  4 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมาก    
    ระดบั  3 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง  
    ระดบั  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบันอ้ย   
    ระดบั  1 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด  
    จากนั้ นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย (𝑥) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผู ้วิจ ัยได้แปลความหมายของค่าเฉล่ียตามแนวทางของ บุญชุม ศรีสะอาด        
(2557,  น. 4) โดยน าไปเปรียบเทียบเกณฑ ์ดงัน้ี       
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    คะแนนเฉล่ีย   4.51 -  5.00   หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด
    คะแนนเฉล่ีย   3.51 -  4.50    หมายถึง   มีความเหมาะสมระดบัมาก  
    คะแนนเฉล่ีย   2.51 -  3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย    1.51 -  2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบันอ้ย  
    คะแนนเฉล่ีย   1.00 -  1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด
  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการบริหาร
สถานศึกษาใดท่ีมีค่าเฉล่ีย (𝑥) มากกว่า 3.50 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.0 
แสดงวา่ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
บา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงรายนั้นมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษา 
  



 

 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

  การวิจยั เร่ือง “การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย”
น ามาวเิคราะห์ในการตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
  1. ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
  2. ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนในโรงเรียน      
ท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี          
  3. พฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย  
 
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 ตอนที ่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่ 4.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย   84 44.2 
เพศหญิง 106 55.8 

รวม 190         100.0 
   
 จากตารางท่ี  4.1 แสดงให้เห็นว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด         
จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 
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ตารางที ่ 4.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงอายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี   9   4.7 
21-30 ปี 28 14.7 
31-40 ปี 87 45.8 
40-50 ปี 35 18.4 
51-60 ปี 23 12.1 
60 ปีข้ึนไป  8  4.2 

รวม          190         100.0 
   
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 40-50 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 18.4 และนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
 
ตารางที ่ 4.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา   จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 82 43.2 
ประถมศึกษา 37 19.5 
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) 42 22.1 
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ ปวช. 22 11.6 
อนุปริญญาตรี/ ปวส.  4  2.1 
ปริญญาตรี  3  1.6 

รวม          190         100.0 
   
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้รับการศึกษามากท่ีสุด 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) จ านวน 42 คน   
คิดเป็นร้อยละ 22.1 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 
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ตารางที ่ 4.4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 46 24.2 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 20 10.5 
รับจา้งทัว่ไป          116 61.1 
พนกังานเอกชน  6  3.2 
พนกังานภาครัฐ/ ขา้ราชการ  2  1.1 

รวม          190        100.0 
   
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทัว่ไปมาก
ท่ีสุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร จ านวน 46 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 24.2 และนอ้ยท่ีสุด คือพนกังานภาครัฐ/ขา้ราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 
   ตอนที ่2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน
กลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 
  
ตารางที ่ 4.5 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารสถานศึกษา 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

แปลผล 

𝒙 S.D. 
ดา้นบริหารวชิาการ 3.30 0.86 ปานกลาง 
ดา้นงบประมาณ 3.73 0.89 มาก 
ดา้นบริหารงานทัว่ไป  3.51 0.91 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.52 0.81 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥 = 3.52, S.D. = 0.81) หากพิจารณารายดา้น
พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ (𝑥 = 3.73, S.D. = 0.89) 



50 

 

รองลงมา คือปัญหาด้านการบริหารงานทั่วไป (𝑥 = 3.51 , S.D. = 0.91) และน้อยท่ีสุด คือ              
ดา้นบริหารวชิาการ (𝑥 = 3.30, S.D. = 0.86)  
 
ตารางที ่ 4.6 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารวชิาการ เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรการเรียน 
     การสอนของโรงเรียน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

𝒙 S.D. 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบักบัการ
พัฒนาหลัก สูตรการ เ รี ยนการสอนของ
โรงเรียน 

3.21 1.16 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงาน
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

3.22 1.28 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
พัฒนาหลัก สูตรการ เ รี ยนการสอนของ
โรงเรียน 

3.31 1.15 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3.36 1.12 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.27 1.02 ปานกลาง 
   
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารวิชาการเก่ียวกบั
การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.27,     
S.D. = 1.02) ส่วนใหญ่มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.21-3.36 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ปัญหาการมี
ส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาหลักสูตรการเรียน      
การสอนของโรงเรียน (𝑥 = 3.36, S.D. = 1.12) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
จากการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน (𝑥 = 3.31, S.D. = 1.155) และนอ้ยท่ีสุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับกับการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน      
(𝑥 = 3.21, S.D. = 1.16) 
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ตารางที ่ 4.7 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารวชิาการ เกีย่วกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
     แก่นักเรียนของโรงเรียน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ
เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่
นกัเรียนของโรงเรียน 

3.51 1.16 มาก 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ
เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่
นกัเรียนของโรงเรียน 

3.51 1.16 มาก 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

3.38 1.14 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

3.47 1.21 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน  

3.23 1.12 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.39 1.03 ปานกลาง 
   
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารวิชาการเก่ียวกบั
การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 = 3.39, 
S.D. = 1.03) ส่วนใหญ่มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.23-3.38 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ปัญหาการมี
ส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการเก่ียวกับการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนของโรงเรียน, การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการเก่ียวกับ   
การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของโรงเรียน (𝑥 = 3.51, S.D. = 1.16) รองลงมา คือ การมี  
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน (𝑥 = 3.47, S.D. = 1.21) 
และน้อยสุด คือการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน          
(𝑥 = 3.23, S.D. = 1.12) 
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ตารางที ่ 4.8 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารวชิาการ เกีย่วกบัการพฒันาและส่งเสริมให้มี    
  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับการ
พฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

3.14 1.02 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการ
พฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3.37 0.87 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
พฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3.17 0.95 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา
และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

3.29 1.02 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.24 0.82 ปานกลาง 
   
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นวา่ ปัญหาการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารวิชาการ เก่ียวกบั
การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.24,        
S.D. = 0.82) ส่วนใหญ่มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.14 - 3.37 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ปัญหาการมี
ส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการพฒันาและส่งเสริม           
ให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (𝑥 = 3.37, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (𝑥 = 3.29, S.D. = 1.02) และนอ้ยท่ีสุด คือ การมี   
ส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (𝑥  = 3.14,               
S.D. = 1.02) 
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ตารางที ่ 4.9 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ เกีย่วกบัการระดมเงินทุนเพ่ือการศึกษาของ                       
   โรงเรียน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการระดม
เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

3.80 0.97 มาก 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการระดม
เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

3.75 1.03 มาก 

การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา ของโรงเรียน 

3.71 1.07 มาก 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการระดม
เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

3.78 1.04 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.76 0.88 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นวา่ ปัญหาการมีส่วนร่วมดา้นงบประมาณเก่ียวกบัการระดม
เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥 = 3.76, S.D. = 0.88) มีขอบเขต
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.71 - 3.80 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ    
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับการระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน (𝑥 = 3.80,              
S.D. = 0.97) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียน (𝑥 = 3.78, S.D. = 1.04) และน้อยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน (𝑥 = 3.71, S.D. = 1.07) 
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ตารางที่  4.10 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน                        
     การสอนของโรงเรียน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

3.69 
 
 

3.76 

1.05 
 
 

1.12 

มาก 
 
 

มาก 

การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

3.57 1.16 มาก 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัหาส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  

3.77 1.05 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.70 0.95 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณเก่ียวกับ           
การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥 = 3.70,           
S.D. = 0.95) ส่วนใหญ่มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.57-3.77 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ปัญหาการมี
ส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอน (𝑥 = 3.77, S.D. = 1.05) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการจดัหา    
ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน (𝑥 = 3.76, S.D. = 1.12) และนอ้ยท่ีสุด คือ การมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการจัดหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน       
(𝑥 = 3.57, S.D. = 1.16) 
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ตารางที ่ 4.11 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานทัว่ไป เกีย่วกบัการจัดกจิกรรมของโรงเรียน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.45 
 

3.66 

1.13 
 

1.05 

ปานกลาง 
 

มาก 

การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.57 0.99 มาก 

การมีส่วนร่วมในการประเ มินผลการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.69 1.01 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.59 0.89 มาก 
   
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารงานทัว่ไป เก่ียวกบั
การจดักิจกรรมของโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥 = 3.59, S.D. = 0.89) ส่วนใหญ่มีขอบเขต
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.57-3.69 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดักิจกรรมของโรงเรียน (𝑥 = 3.69, S.D. = 1.01) รองลงมา 
คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการจดักิจกรรมของโรงเรียน (𝑥 = 3.66, S.D. = 1.05 ) 
และน้อยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมของโรงเรียน (𝑥 = 3.45,       
S.D. = 1.13) 
 
ตารางที ่ 4.12 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานทัว่ไป ระบบงานช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การ มี ส่ วน ร่วมในการวางแผน เ ก่ี ยวกับ
ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด า เนินการ
เก่ียวกบัระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

3.39 
 

3.34 

1.14 
 

1.11 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
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ตารางที ่ 4.12 (ต่อ) 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ด าเนินงานระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

3.53 1.09 มาก 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบงาน
ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน  

3.47 1.01 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.43 0.97 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานทั่วไป 
ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 = 3.43, S.D. = 0.97) ส่วนใหญ่
มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหว่าง 3.34-3.47 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการด าเนินงานระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน          
(𝑥 = 3.53, S.D. = 1.09) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบงานช่วยเหลือดูแล
นักเรียน (𝑥 = 3.47, S.D. = 1.01) และน้อยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ
เก่ียวกบัระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน (𝑥 = 3.34, S.D. = 1.11) 
 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมพฒันาส่งเสริมเด็กให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน
 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองของโรงเรียนค่อนขา้งน้อยมาก 
โดยเฉพาะด้านการจดัการเรียนการสอน บางกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัมีผูป้กครองเขา้ร่วมน้อยมาก 
 3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานท่ี หรือเข้าเรียนรู้ในโรงเรียนอ่ืนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง เพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม        
 4. โรงเรียนควรพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาองักฤษ โดยอาจมีการจดัหาครูเฉพาะท าหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนวชิา
ดงักล่าว            
 5. โดยส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของผูป้กครองค่อนขา้งนอ้ย แต่อยา่งไรผูป้กครองก็พร้อม
ในการใหค้วามร่วมมือ แต่ทั้งน้ีโรงเรียนตอ้งมีการแจง้ข่าวสารใหท้ราบอยา่งต่อเน่ือง  
 6. โรงเรียนควรแจง้ข่าวสารเพื่อขอความร่วมมือใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม  
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ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนทีม่ีการปฏิบัติทีด่ี 
(Best Practice) 
 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน
ท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์      
การประเมินผลด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การรับประโยชน์             
การประเมินผลด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การรับประโยชน์           
การประเมินผลดา้นบริหารงานทัว่ไปจ านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่  
  1. โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย
  2.โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย          
  3.โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั เชียงราย   
  จากผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี       
  ด้านการบริหารวชิาการ      
   1. การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน   
    1.1 มีการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน       
    1.2 สร้างการรับรู้ และความเขา้ใจแก่ผูป้กครองในการจดัการเรียนการ
สอนโดยผา่นการจดัประชุมทุกเทอม        
    1.3 จดัให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินมากข้ึน         
    1.4 มีการติดตามประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล การแกไ้ขหลกัสูตรและวธีิการเรียนซ่อมเสริม     
    1.5 จัดประชุมคณะกรรมสถานศึกษาทุกเดือนเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนและร่วมกนัแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัข้ึน 
   2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของโรงเรียน   
    2.1 จดัให้มีการประชุมผูป้กครองในการร่วมกันพฒันากระบวนการ
เรียนรู้แก่นกัเรียน           
    2.2 มีการสร้างช่องทางการส่อสารระหว่างผูส้อนและผูป้กครองเพื่อให้
สามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   
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    2.3 มีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหน้กัเรียน    
    2.4 สร้างความตระหนักในภาระหน้าท่ีในการรับรู้ของพฤติกรรม
นกัเรียนเพื่อร่วมกนัป้องกนั แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน        
    2.5 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน เช่น กิจกรรมงานฝีมือ        
   3. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
    3.1 ประสานความร่วมมือและจดัท าแผนร่วมกนักบัทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา วางกรอบความร่วมมือ งบประมาณ ในการจดัท าแหล่งเรียนรู้
เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม          
    3.2 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
โดยมุ่งเนน้เร่ืองการรักษา สืบทอดวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม รวมทั้งอาชีพของทอ้งถ่ิน  
    3.3 มีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนเป็นระยะ      
  ด้านงบประมาณ          
   1. การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน โดย    
    1.1 จดัท าแนวทางเพื่อระดมเงินทุนร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา  
    1.2 จดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรอ่ืนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการะดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการจดัการเรียนการสอน การด าเนินการของโรงเรียน
    1.3 สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และสร้างความตระหนกัถึงปัญหา
ดา้นเงินทุนในการบริหารจดัการโรงเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือในการระดมเงินทุน   
   2. การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน  
    2.1 ประชาสัมพนัธ์ไปยงัผูป้กครองและชุมชน เพื่อขอรับการสนบัสนุน
ดา้นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน      
    2.2 ส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์      
การเรียนการสอนและมีการขอรับการสนบัสนุนจากเครือข่ายในทอ้งถ่ินและหน่วยงาน/ องค์กร  
ต่าง ๆ             
    2.3 จัดให้มีการติดตามการจดัหา และการใช้ประโยชน์ อย่างมีส่วน
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและใหเ้กณฑก์ารประเมินคุณภาพควบคู่   
  ด้านการบริหารงานทัว่ไป         
   1. การจดักิจกรรมของโรงเรียน กระท าดงัน้ี     
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    1.1 มีการจดัท าแผนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (บวร) และมีการจดัท าแผน
รายปีอยา่งชดัเจน           
    1.2 มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /
ผูน้  าชุมชน/ นกัเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัผูป้กครอง      
    1.3 มีการประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม   
   2. ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน โดย     
    2.1 จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในการช่วยเหลือดูแลนกัเรียน ตลอดจนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมของนกัเรียน    
    2.2 สร้างความตระหนกัในการดูแลใส่ใจนกัเรียนขณะอยูท่ี่บา้น 
    2.3 มีการส่ือสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ระหวา่งครูประจ าชั้นและผูป้กครอง
    2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู ้นิ เทศ ติดตามและส่ือสารกับ
ผูป้กครองเม่ือตอ้งมีการช่วยเหลือนกัเรียน 
 
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
  ผูว้ิจยัได้มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประกอบด้วย 
ผู ้อ  านวยการโรงเรียนบ้านกลาง จ านวน 1 คน คณะครูโรงเรียนบ้านกลาง จ านวน  4 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 12 คน รวม 28 คน สรุปดงัน้ี   
  1. จุดแขง็ของโรงเรียน/ปัจจยัสนบัสนุน     
   1.1 ความหลากหลายของชาติพันธ์ุ  สถานท่ีตั้ งของโรงเ รียนบ้านกลาง                  
มีประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นส่วนใหญ่ เช่น จีนฮ่อ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ไทยใหญ่ ซ่ึงมีวถีิและวฒันธรรม
ท่ีมีความหลากหลาย มีอตัลกัษณ์ และมีคุณค่า หากน าวิถีวฒันธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค่ามาปรับเขา้
เป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนจะท าใหส้ามารถสร้างจุดเด่นของโรงเรียนได ้   
   1.2 มีความเป็นชุมชนชนบทค่อนขา้งสูง เน่ืองจากพื้นท่ีอยูห่่างไกลจากตวัเมือง
และค่อนขา้งเดินทางล าบาก ดงันั้นวิถีคนเมืองยงัคงไม่เขา้ถึงมากนกั ภายในหมู่บา้นจึงยงัคนใชย้งัมี
ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และยงัคงอาศยัความเป็นเครือญาติ และยงัคงให้ความเคารพต่อผูน้ าชุมชน 
หรือผูอ้าวโุส ดงันั้นในการพูดคุยหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจะด าเนินการสามารถส่งผา่น
เพื่อขอความร่วมมือไดเ้ป็นอยา่งดี        
   1.3 ความมุ่ งหวังของผู ้ปกครองในการ ท่ีจะท าให้ ลูกหลานมีความ รู้                 
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หลายครอบครัวมีความมุ่งหวงัให้ลูกหลานไดเ้รียนในระดบัท่ีสูง ตามก าลงัท่ีตนเองจะท าได ้และมี
ความตั้งใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนการสอนตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
   1.4 ครูผูส้อนมีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ให้ทนัสมยั และสร้างความ
น่าสนใจ รวมทั้งสร้างความไวใ้จ ความเช่ือใจให้กบัผูป้กครองว่าจะสามารถสร้างความรู้ให้กับ
นกัเรียนได ้            
   1.5 โรงเรียนมีสถานท่ีพร้อมในการจะสร้างสรรค์กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการ
พฒันาหรือการปรับปรุง           
   1.6 มีอตัราครู 1 คน ต่อนกัเรียน 18 คน ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
  2. จุดท่ีควรพฒันา/ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค     
   2.1 งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการพฒันาด้าน  
การจดัการเรียนการสอนใหท้นัสมยั และการปรับปรุงความพร้อมในดา้นสถานท่ีเรียนรู้   
   2.2 มีอตัราครูต่อนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยงัประสบกบัปัญหาใน
เร่ืองครูผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหลกัสูตรการเรียนรู้ เช่น ครูภาษาองักฤษ ครูสอนดา้นเทคโนโลยี  เป็น
ตน้              
   2.3 ปัญหาดา้นการส่ือสาร เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือและ
พูดภาษาไทยไม่ได ้ดงันั้นในการส่ือสารจึงเป็นอุปสรรค ตอ้งอาศยันกัเรียนช่วยในการส่ือสารแทน 
   2.4 ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง และท าเกษตรกรรม ซ่ึงมีรายไดไ้ม่มาก
นัก และท่ีส าคัญบางครอบครัวมีบุตรหลานหลายคน ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างล าบาก      
ความยากจนของผูป้กครอง ดังนั้ นการท่ีผูป้กครองจะให้การสนับสนุนด้านการระดมเงินเพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนจึงเป็นเร่ืองท่ีท าอยา่งรอบคอบ        
   2.5 ปัญหาด้านเทคโนโลยี โรงเรียนยงัไม่มีปัจจยัในการจดัหาเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน รวมทั้งการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีค่อนขา้งจ ากดั
   2.6 อาคารสถานท่ี ถึงแมว้่าโรงเรียนจะมีสถานท่ีเพียงพอแต่อาคารหลายหลงั 
เร่ิมช ารุด และทรุดโทรม เน่ืองจากยงัไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมเท่าท่ีควร  
  3. แนวทางการพฒันาส่งเสริมการส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย   
   3.1 ดา้นบริหารวชิาการ      
    3.1.1 การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มีดงัน้ี 
     3.1.1.1 ส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการแต่ละชั้น
เรียน เพื่อร่วมกนัขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน   
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     3.1.1.2 จดัให้มีการประชุมของคณะกรรมกรรมชั้นเรียนอย่างน้อย
เทอมละ 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 จดัใหมี้การวางแผนการพฒันาหลกัสูตร คร้ังท่ี 2 เป็นการร่วมกนัติดตาม
และประเมินผล พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  
     3.1.1.3 ส่งเสริมความรู้ให้กับผูป้กครอง/ คณะกรรมการเก่ียวกับ
หลกัสูตรการเรียนการสอน เพื่อสามารถเสนอขอ้คิดเห็นไดต้รงตามประเด็น   
     3.1.1.4 สนับสนุนให้ผูป้กครองท่ีเป็นปราชญ์ / มีความรู้เร่ืองภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนทอ้งถ่ิน    
     3.1.1.5 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการติดตามผลการพฒันา
หลกัสูตร รวมทั้งร่วมกนัติดตาม ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน และน าผลท่ีไดเ้ป็นขอ้เสนอแนะ
ใหก้บัครูเพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงหรือพฒันาต่อไป     
    3.1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของโรงเรียน มีดงัน้ี  
     3.1.2.1 ส่งเสริมใหผู้ป้กครองเป็นคณะกรรมการแต่ละชั้นเรียน  
     3.1.2.2 มีการประชุมของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งข้ึน เพื่อร่วมกัน
พฒันากระบวนการเรียนรู้           
     3.1.2.3 ส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร
ผูส้อน             
     3.1.2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองเขา้มา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน      
     3.1.2.5 จัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยร่วมกับชุมชน และ
ผูป้กครองในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัโดยอาศยัฐานของวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน  
     3.1.2.6 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง      
    3.1.3 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดย  
     3.1.3.1 มีการจดัท าแผนร่วมกนัระหว่างผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้กครอง เพื่อก าหนดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนว่าใช้ท่ีใด และจะส่งเสริมให้มี         
การจดัการเรียนรู้ลกัษณะใด ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด     
     3.1.3.2 ส่งเสริมให้ชุมชน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใหมี้ความเหมาะสม ปลอดภยัส าหรับนกัเรียน    
     3.1.3.3 ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนเม่ือมี   
การจดัการเรียนการสอนในแหล่งชุมชน         
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     3.1.3.4  โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ หรือสร้างความเขา้ใจให้กบั
ชุมชน หรือผูป้กครองเก่ียวกบัความส าคญัในการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
     3.1.3.5  ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมิน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนถึงความเหมาะสม ปลอดภัย และแหล่งเรียนรู้นั้ นสามารถสร้างเป็น           
แหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง         
   3.2 ดา้นงบประมาณ        
    3.2.1 การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนการเรียนการสอน โดย  
     3.2.1.1 มีการแต่งตั้ งผู ้ปกครองเป็นคณะท างานแต่ละชั้ นเรียน        
เพื่อรับทราบถึงปัญหาและร่วมกนัวางแผนเพื่อระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน   
     3.2.1.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานแต่ละชั้นเรียน อย่างน้อย       
ปีละ 2-3 คร้ัง เพื่อแจง้ผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และน าเสนอต่อการประชุม
ของโรงเรียนต่อไป           
     3.2.1.3 ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบถึงสถานการณ์ทางดา้น
การเงินของโรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจสาเหตุท่ีตอ้งมีการระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา   
     3.2.1.4 ส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อระดม
ทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน เช่น การจดัผา้ป่า เป็นตน้       
    3.2.2 การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน  
     3.2.2.1 มีการแต่งตั้งผูป้กครองเป็นคณะท างานแต่ละชั้นเรียนเพื่อ
รับทราบถึงปัญหาและร่วมกนัวางแผนในการจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียน 
การสอน               
     3.2.2.2 ส่งเสริมให้ผูป้กครองและนักเรียนไดเ้รียนรู้ และจดัท าส่ือ
วสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนรู้จากทอ้งถ่ิน          
     3.2.2.3 ส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือ จดัหา วสัดุ ส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละระดบัชั้น  
   3.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป        
    3.3.1 การจดักิจกรรมของโรงเรียน โดย     
     3.3.1.1 โรงเรียนควรจดัให้มีการแจง้ข่าวสารการจดักิจกรรม /ปฏิทิน
กิจกรรมทั้งปีใหก้บัผูป้กครอง           
     3.3.1.2 จดักิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของนกัเรียน /โรงเรียน         
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     3.3.1.3 จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณี วฒันธรรมของชุมชน 
เพื่อใหเ้ด็กไดแ้สดงออกร่วมกบัผูป้กครอง         
     3.3.1.4 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินความส าเร็จ
ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง        
    3.3.2 ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน     
     3.3.2.1 จดัท าระบบคัดกรองนักเรียน และประชุมวางแผนระบบ  
การดูแลนกัเรียนรายบุคคลร่วมกบัผูป้กครอง        
     3.3.2.2 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแล
นกัเรียนท่ีบา้น             
     3.3.2.3 โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียนทุกคนอยา่งน้อย
ปีละ 1 คร้ัง และมีการบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียน และวธีิการดูแลของผูป้กครอง   
     3.3.2.4 มีการร่วมกนัวางแผนการส่งเสริมการศึกษาของนกัเรียนใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนร่วมกบัผูป้กครอง          
     3.3.2.5 ส่งเสริมให้ผูป้กครองสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีบา้น เช่น 
การท างานบา้น การท ากบัขา้วแบบง่าย เป็นตน้       
     3.3.2.6 โรงเรียนมีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือเด็กและการ
ปรับปรุงทกัษะเด็กแต่ละชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมภายในปีการศึกษาแก่ผูป้กครองไดรั้บทราบ 
 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 
  1. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย จากการ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ สามารถจดัหมวดหมู่ไดด้งัน้ี      
   1.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีดงัน้ี    
    1.1.1 แต่งตั้งผูป้กครองเป็นคณะท างานแต่ละระดบัชั้นเรียน  
    โรงเรียนบา้นกลาง มีตวัแทนของผูป้กครองซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในการสร้างการมีส่วนร่วมควรมีการ
ส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการท างานในทุก ๆ ดา้นและทุกระดบัชั้น ดงันั้นการจดัตั้ง
คณะท างานท่ีเป็นตวัแทนของผูป้กครองแต่ละระดบัชั้นเรียน จึงเป็นคณะท างานท่ีคอยขบัเคล่ือนให้
การมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จมากข้ึน       
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    1.1.2 จดัท าแผนการขบัเคล่ือนอยา่งมีส่วนร่วมในแต่ละระดบัชั้น  
    จากการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน  
การบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชียงราย ท่ีแสดงให้เห็นว่า  ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการด าเนินการ   
โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นในการด าเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน     
จึงควรมีการประชุมคณะท างานระดบัชั้นเรียน เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนการขบัเคล่ือนทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป   
    1.1.3 มีการน าเสนอการจัดท าแผนเข้าสู่การประชุมของโรงเรียน เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการด าเนินการหรือการขับเคล่ื อนของ           
แต่ละชั้นเรียน รวมทั้งมีการแจง้ผลการพิจารณาแผนให้กบัคณะท างานแต่ละระดบัชั้นเรียนทราบ
และน าไปปฏิบติัต่อไป          
   1.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ     
   การขับเคล่ือนหรือการด า เนินงานท่ีจะท าให้เ กิดผลสัมฤทธ์ิต้องอาศัย           
ความเช่ือมัน่ การด าเนินการท่ีจริงจงั เป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งขบัเคล่ือนไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาใน 3 ดา้น มี
ดงัน้ี             
    1.2.1 ดา้นการบริหารวชิาการ      
     1.2.1.1 การสร้างการรับรู้ หรือความรู้แก่ผูป้กครองเก่ียวกบัหลกัสูตร
ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน ซ่ึงการสร้างการรับรู้ หรือความรู้ดงักล่าว เป็นพื้นฐาน 
ในการสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูป้กครอง ครู และนโยบายของโรงเรียนท่ีตรงกนั เพื่อให้สามารถ
เสนอขอ้คิดเห็นไดต้รงตามประเด็น       
     1.2.1.2 โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้กครองท่ีเป็นปราชญ์ 
หรือมีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนทอ้งถ่ินและ
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งน้ีครูผูส้อนและโรงเรียนอาจต้องมีการคดัเลือกให้มี    
ความเหมาะสมกบัหลกัสูตร ระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อน    
     1.2.1.3 โรงเรียน ชุมชน และผูป้กครองร่วมกนัพิจารณาแหล่งเรียนรู้
ในระดบัชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีมีความส าคญัในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน ดงันั้น โรงเรียน ชุมชน และผูป้กครอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมี  
การพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทาง ความปลอดภยั และตอ้งพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับระดับชั้ นเรียนท่ีต้องมีการเรียนรู้ ดังนั้ นจึงต้องมีการประชุมเพื่อก าหนด        
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แหล่งเรียนรู้ตามประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ีผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการดูแลการท า
กิจกรรมนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนบา้ง        
     1.2.1.4 มีการปรับปรุง พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้มีความ
ทนัสมยั และสามารถสร้างการเรียนรู้ทั้งนกัเรียนและผูป้กครอง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
นกัเรียน ผูป้กครอง รวมทั้งโรงเรียนบา้นกลางดว้ย      
     1.2.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองเขา้มี    
ส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน     
    1.2.2 ดา้นงบประมาณ       
     1.2.2.1 โรงเรียนแจง้ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครองทราบ
ถึงสถานการณ์ทางดา้นการเงินของโรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจสาเหตุท่ีตอ้งมีการระดมเงินทุน
เพื่อการศึกษา            
     1.2.2.2 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อระดม
ทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน เช่น การจดัผา้ป่า เป็นตน้      
     1.2.2.3 โรงเรียน ผูป้กครอง และนักเรียน ร่วมกนัคิดคน้ จดัท าส่ือ
การเรียนรู้โดยใช้วสัดุในท้องถ่ิน เพื่อลดปัญหางบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ นอกจากน้ียงัเป็น         
การคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ โดยอาศัยพื้นฐานของวฒันธรรม รวมทั้ งการแลกเปล่ียนเรียนรู้            
ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีครูแต่ละระดบัชั้นจะเป็นผูป้ระเมินความเหมาะสม ความปลอดภยัต่อนกัเรียน 
แต่ละระดบัชั้นและน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป  
    1.2.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป      
     1.2.3.1 โรงเรียนควรแจง้ข่าวสารกิจกรรม หรือปฏิทินกิจกรรมตลอด
ทั้งปีการศึกษาให้ผูป้กครองไดรั้บทราบ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ และ
ควรแจง้กิจกรรมท่ีผูป้กครองตอ้งเขา้ร่วม รวมทั้งสรุปสาระส าคญัของแต่ละกิจกรรมให้ผูป้กครอง
ไดรั้บทราบถึงประโยชน์ท่ีนกัเรียน หรือผูป้กครองท่ีจะไดรั้บ     
     1.2.3.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีของทอ้งถ่ิน โดยน านักเรียนเขา้ไปร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ผูป้กครอง ทั้งน้ีให้มีการ
ประชุมร่วมกบัชุมชนเพื่อจดัวิธีด าเนินการ การให้นกัเรียนเขา้ไปเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชน เพื่อ
สร้างความส าคญัและการตระหนกัถึงการรักษาวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามใหค้งอยู ่  
     1.2.3.3 โรงเรียนควรมีการด าเนินการคัดกรองนักเรียนแต่ละคน 
ทั้งน้ีครูประจ าชั้นจะตอ้งเป็นผูค้ดักรอง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการ
แต่ละชั้นเรียนเพื่อวางแผนการดูแลและพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นระบบ   
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     1.2.3.4 โรงเรียนจดัให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
นักเรียนท่ีบา้น ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการเป็นรายบุคคล และช้ีแจงถึงความส าคญัในการดูแลนักเรียน     
แก่ผูป้กครอง            
     1.2.3.5 ส่งเสริมให้ผูป้กครองสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีบา้น เช่น      
การท างานบา้น การท ากบัขา้วแบบง่าย ฯลฯ ซ่ึงจะสร้างวินยัและความรับผิดชอบให้กบันักเรียน   
ไดอี้กรูปแบบหน่ึง นอกจากน้ีนกัเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองไดห้ากผูป้กครองตอ้งออกไปท างาน
ขา้งนอก              
     1.2.3.6 โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียนทุกคน อยา่งนอ้ย     
ปีละ 1 คร้ัง และมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียน และแนะน าผู ้ปกครองในการดูแลนักเรียน              
ในความปกครองเก่ียวกบัสุขอนามยั การเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้  
     1.2.3.7 โรงเรียนควรมีระบบการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือเด็ก
และการปรับปรุงทกัษะ พฒันาการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ผูป้กครองได้ทราบถึงความกา้วหน้า
ของการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน     
   1.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์    
    1.3.1 การส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม ในการจดัการเรียนการสอนนั้น นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
และ  มีความถนดัไม่เหมือนกนั ดงันั้นหากมีการจดัการเรียนการสอนท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียน
สามารถน าจุดเด่นของตนเองมาใช ้และสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนในอนาคต   
    1.3.2 การจดัการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เป็นการ
สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผูป้กครองและนักเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น          
ลดปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว ดงันั้นผูป้กครองตอ้งมีความเขา้ใจ และพร้อมท่ีจะ    
เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ในขณะเดียวกนัโรงเรียนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้กครองสามารถเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการของโรงเรียนใหม้ากข้ึน     
    1.3.3 การส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการดูแลนกัเรียน
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มหลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็นส่ือเทคโนโลยท่ีีเขา้มาโดยไม่มีการคดักรอง
ก่อน สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ปัญหาวยัรุ่นท่ีเพิ่มข้ึน เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น นอกจาก
โรงเรียนท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีในการเฝ้าระวงั การให้ความรู้ การป้องกนั และแกไ้ขปัญหา ในช่วงเวลาท่ี
เด็กอยู่ในโรงเรียน แต่นอกช่วงเวลาก็เป็นการยากล าบากในการด าเนินการดงักล่าว ดงันั้นชุมชน 
ผูป้กครองจึงเป็นส่วนส าคญัในการดูแลเร่ืองเหล่าน้ี เพื่อสร้างคนคุณภาพให้กบัครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในอนาคต          
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   1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล     
    1.4.1 คณะกรรมการระดบัชั้นเรียน ท าหน้าท่ีในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้ งในด้านการบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้าน              
การบริหารงานทัว่ไป โดยครูประจ าชั้นเรียนจะตอ้งน าผลการประเมินเขา้สู่การประชุมโรงเรียน ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อไป       
    1.4.2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันักเรียน การจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
กิจกรรมดูแลนกัเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการเปิดโอกาสในการให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
อาจใช้รูปแบบของการจดัประชุม การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ      
แต่ละกิจกรรม            
    1.4.3 โรงเรียนควรมีการช้ีแจงผลการประเมินจากการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
แนวทางในการพฒันาการบริหารสถานศึกษาแก่ผูป้กครองไดรั้บทราบ เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเ กิดข้ึน รวมทั้ งการแสดงให้เ ห็นว่าโรงเ รียนได้เห็นความส าคัญใน                     
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันานกัเรียนในทุก ๆ ดา้น     
 2. การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอ                 
แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย         
 การประเมินแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย   
 ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง จากนั้นไดน้ าไปเสนอต่อผูมี้ประสบการณ์
จ านวน 3 คนได้ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน      
บา้นกลาง ดงัน้ี 
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ตารางที่  4.13 ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ 
      ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกลาง 

รายการ ระดับความเหมาะสม การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 4.56 0.19 มากท่ีสุด 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 4.63 0.08 มากท่ีสุด 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.78 0.19 มากท่ีสุด 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.60 0.21 มากทีสุ่ด 
   
 จากตารางจากตารางท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองโรงเรียนบา้นกลางโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(𝑥 = 4.60, S.D. = 0.21) มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหว่าง 4.56-4.78  เ ม่ือพิจารณารายด้านพบว่า               
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(𝑥 = 4.78, S.D. = 0.19) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (𝑥 = 4.63, S.D. = 0.08) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (𝑥 = 4.56, S.D. = 0.50) 
 
ตารางที ่ 4.14 ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

รายการ ระดับความเหมาะสม การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
1. แต่งตั้ งผู ้ปกครองเป็นคณะท างานแต่ละ
ระดบัชั้นเรียน 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2. จดัท าแผนการขบัเคล่ือนอยา่งมีส่วนร่วมใน
แต่ละระดบัชั้น 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

3. มีการน า เสนอการจัดท าแผนเข้า สู่การ
ประชุมของโรงเรียน เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้

4.33 0.57 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.56 0.19 มากทีสุ่ด  
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 จากตารางท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥 = 4.56, S.D. = 0.19) ส่วนใหญ่มีขอบเขตค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.67 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แนวทางท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แต่งตั้งผูป้กครองเป็นคณะท างาน
แต่ละระดบัชั้นเรียน และ จดัท าแผนการขบัเคล่ือนอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละระดบัชั้น (𝑥 = 4.67, 
S.D. = 0.57) รองลงมา คือ มีการน าเสนอการจดัท าแผนเขา้สู่การประชุมของโรงเรียน เพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได ้(𝑥 = 4.33, S.D. = 0.57)    
 
ตารางที ่ 4.15 ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

รายการ ระดับความเหมาะสม การแปลผล 

 𝒙 S.D.  

ด้านบริหารวชิาการ  
1. การสร้างการรับรู้ หรือความรู้แก่ผูป้กครอง
เก่ียวกับหลักสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
ใหก้บันกัเรียน 

 
4.67 

 
0.57 

 
มากท่ีสุด 

2. โรงเรียน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้กครอง
ท่ี เป็นปราชญ์ หรือมีความ รู้ เ ร่ืองภูมิ ปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมในการจดัท าหลกัสูตรการเรียน
การสอนท้องถ่ิน และร่วมเป็นวิทยากรของ
โรงเรียน 

4.33 0.57 มาก 

3. โรง เ รียน ชุมชน และผู ้ปกครองร่วมกัน
พิจารณาแหล่งเรียนรู้ในระดบัชุมชน 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

4. มีการปรับปรุง พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ให้มีความทนัสมยั และสามารถสร้างการเรียนรู้
ทั้งนักเรียนและผูป้กครอง และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งนกัเรียน ผูป้กครอง โรงเรียน 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้
ผู ้ ป ก ค ร อ ง เ ข้ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม 
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.15 (ต่อ) 

รายการ ระดับความเหมาะสม การแปลผล 

 𝒙 S.D.  

ด้านงบประมาณ     
1. โรงเรียนแจง้ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ให้
ผูป้กครองทราบถึงสถานการณ์ทางดา้นการเงิน
ของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจสาเหตุท่ี
ตอ้งมีการระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา  

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2. ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่ อการศึกษาของ
โรงเรียน เช่น การจดัผา้ป่า ฯลฯ 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

3. โรงเรียน ผูป้กครอง และนักเรียน ร่วมกัน
คิดค้น จัดท า ส่ือการเรียนรู้โดยใช้ว ัสดุใน
ทอ้งถ่ิน 

4.33 0.57 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.56 0.19 มากทีสุ่ด 

ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
1. โรงเรียนควรแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือ
ปฏิ ทินกิจกรรมตลอดทั้ ง ปีการ ศึกษาให้
ผูป้กครองไดรั้บทราบ 
2. โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีของท้อง ถ่ิน โดยน า
นัก เ รียนเข้าไปร่วมท า กิจกรรมกับชุมชน 
ผูป้กครอง 
3. โรงเรียนควรมีการด า เนินการคัดกรอง
นกัเรียนแต่ละคน ทั้งน้ีครูประจ าชั้นจะตอ้งเป็น
ผู ้ค ัดกรอง จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้เข้า สู่การ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการแต่ละชั้นเรียน
เพื่อวางแผนการดูแลและพฒันานกัเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

 
4.67 

 
 

4.33 
 
 

4.33 

 
0.57 

 
 

0.57 
 
 

0.57 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางที ่ 4.15 (ต่อ) 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
4. โรงเรียนจดัใหมี้การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ในการดูแลนกัเรียนท่ีบา้น ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการ
เป็นรายบุคคล และช้ีแจงถึงความส าคญัในการ
ดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครอง 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

5.ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีบา้น 

4.33 0.57 มาก 

6. โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน
ทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมีการบนัทึก
พฤติกรรมนักเรียน และแนะน าผูป้กครองใน
การดูแลนักเรียนในความปกครองเก่ียวกับ
สุขอนามัย  การ เ ฝ้าระว ังพฤ ติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม  

4.33 0.57 มาก 

7. โรงเรียนควรมีระบบการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การช่วยเหลือเด็กและการปรับปรุงทักษะ 
พฒันาการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ผูป้กครอง
ไดท้ราบถึงความกา้วหน้าของการจดัการเรียน
การสอน การจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน   

4.33 0.57 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.38 0.08 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่า ความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี        
 ดา้นบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥 = 4.67, S.D. = 0.11) ส่วนใหญ่มี
ขอบเขตค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.67-5.00 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริม สนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองเขา้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม กระบวน การเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน (𝑥 = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ การสร้าง
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การรับรู้ หรือความรู้แก่ผูป้กครองเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนให้กบันักเรียน, 
โรงเรียน ชุมชน และผูป้กครองร่วมกนัพิจารณาแหล่งเรียนรู้ในระดบัชุมชน และ มีการปรับปรุง 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้มีความทนัสมยั และสามารถสร้างการเรียนรู้ทั้งนักเรียนและ
ผูป้กครองและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งนกัเรียน ผูป้กครอง โรงเรียน (𝑥 = 4.67, S.D. = 0.57) 
และน้อยท่ีสุด คือ โรงเรียน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้กครองท่ีเป็นปราชญ์ หรือมีความรู้เร่ือง  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนทอ้งถ่ิน และร่วมเป็นวิทยากร
ของโรงเรียน (𝑥 =  4.33, S.D. = 0.57)        
 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥 = 4.56, S.D. = 0.19) ส่วนใหญ่            
มีขอบเขตค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.67 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนแจง้ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบถึงสถานการณ์
ทางด้านการเงินของโรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจสาเหตุท่ีตอ้งมีการระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน เช่น 
การจดัผา้ป่า เป็นต้น (𝑥 = 4.67, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ โรงเรียน ผูป้กครอง และนักเรียน 
ร่วมกนัคิดคน้ จดัท าส่ือการเรียนรู้โดยใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.57)   
 ด้านบริหารงานทัว่ไป โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥 = 4.38, S.D. = 0.08) ส่วนใหญ่มี
ขอบเขตค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.00-4.33 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนควรแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้ งปี
การศึกษาให้ผูป้กครองได้รับทราบ , โรงเรียนจดัให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
นักเรียนท่ีบา้น ทั้งน้ีต้องด าเนินการเป็นรายบุคคลและช้ีแจงถึงความส าคญัในการดูแลนักเรียน      
แก่ผูป้กครอง (𝑥 = 4.67, S.D. = 0.57) รองลงมา คือโรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีเป็นการสืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน โดยน านักเรียนเข้าไปร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ผูป้กครอง , 
ส่งเสริมให้ผูป้กครองสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีบา้น, โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน
ทุกคน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีการบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียน และแนะน าผูป้กครองในการดูแล
นกัเรียนในความปกครองเก่ียวกบัสุขอนามยั การเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม, โรงเรียนควรมี
ระบบการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือเด็กและการปรับปรุงทกัษะ พฒันาการของเด็กแต่ละคน 
เพื่อให้ผูป้กครองได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมให้กับ
นกัเรียน (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.57) และนอ้ยท่ีสุด คือโรงเรียนควรมีการด าเนินการคดักรองนกัเรียน
แต่ละคน ทั้งน้ีครูประจ าชั้นจะตอ้งเป็นผูค้ดักรอง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้เขา้สู่การประชุมร่วมกบั
คณะกรรมการแต่ละชั้นเรียนเพื่อวางแผนการดูแลและพฒันานกัเรียนอย่างเป็นระบบ(𝑥 = 4.00, 
S.D. = 1.00) 
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ตารางที ่ 4.16 ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
1. การส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ มี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2.การจดัการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างผูป้กครองและนักเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น ลดปัญหาความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

3. การส่งเสริมให้ผู ้ปกครอง ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการดูแลนกัเรียนเพิ่มข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.78 0.19 มากท่ีสุด 
   
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥 = 4.78, S.D. = 0.19) มีขอบเขตค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.67-5.00 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
การส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการดูแลนกัเรียนเพิ่มข้ึน (𝑥 = 5.00, S.D. = 0.00)
รองลงมา คือ การส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม,         
การจดัการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
ผูป้กครองและนักเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น ลดปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน      
ในครอบครัว (𝑥 = 4.67, S.D. = 0.57) 
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ตารางที ่ 4.17 ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

รายการ ระดับปัญหา 
การมีส่วนร่วม 

การแปลผล 

 𝒙 S.D.  
1. คณะกรรมการระดบัชั้นเรียน ท าหน้าท่ีใน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของ
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป 
โดยครูประจ าชั้ น เ รียนจะต้องน าผลการ
ประเมินเข้าสู่การประชุมโรงเรียน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาต่อไป 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

2.การจดัการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างผูป้กครองและนักเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น ลดปัญหาความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

3. การส่งเสริมให้ผู ้ปกครอง ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการดูแลนกัเรียนเพิ่มข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.78 0.19 มากท่ีสุด 
   
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่าความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥 = 4.56, S.D. = 0.50) ส่วนใหญ่มีขอบเขตค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.67 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
คณะกรรมการระดบัชั้นเรียน ท าหนา้ท่ีในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของโรงเรียน 
ทั้งในดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ และด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยครูประจ าชั้น
เรียนจะตอ้งน าผลการประเมินเขา้สู่การประชุมโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อไป,
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (𝑥 = 4.67, 
S.D. = 0.57) รองลงมา คือ โรงเรียนควรมีการช้ีแจงผลการประเมินจากการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
แนวทางในการพฒันาการบริหารสถานศึกษาแก่ผูป้กครองไดรั้บทราบ เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ 
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ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งการแสดงให้เห็นวา่โรงเรียนไดเ้ห็นความส าคญัในการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการพฒันานกัเรียนในทุก ๆ ดา้น (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.57) 
 
 
 

  



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวจิยั เร่ือง “การพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย”  
มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียน 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี และ 3) เพื่อพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก   
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชป้ระกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการ ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษารงเรียนบา้นกลาง  ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย 
รวมทั้งหมด 33 คน ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวดัเชียงราย ตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล จนถึงระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562      
จ  านวน 190 คน         
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวดัเชียงราย        
แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีมี     
การปฏิบติัท่ีดีและการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อจดัท าการพฒันาแนวทางส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงรายการตรวจสอบ และประเมินผลโดยนกัวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญ 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ จากนั้นน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามตวัแปร
ท่ีศึกษาและจดัรูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
  ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม    
  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 106 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 55.8 อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2  และมีอาชีพรับจา้ง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1  
  ตอนท่ี 2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
บา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย    
  1. ด้านการบริหารวิชาการ ประกอบด้วยการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของโรงเรียน และการพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เพื่อพิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีปัญหาการมี
ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผลกระทบมากท่ีสุดในดา้นน้ี คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้
แก่นกัเรียนของโรงเรียน          
  2. ดา้นงบประมาณ ประกอบดว้ย การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน และการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ ทุกขอ้มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดยผลกระทบมากท่ีสุดในดา้นน้ี คือ การระดม
เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน         
  3. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย การจดักิจกรรมของโรงเรียน และระบบงาน
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากและ 
ปานกลางตามล าดบั โดยผลกระทบมากท่ีสุดในดา้นน้ี คือ การจดักิจกรรมของโรงเรียน 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ           
  ผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะจากผู ้ปกครองในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน            
ทั้งกิจกรรมพฒันาทกัษะ ความสามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ และควรส่งเสริมให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรม ทั้งน้ีโรงเรียนควรมีการแจง้ข่าวสารให้ผูป้กครองรับทราบ
อยา่งต่อเน่ือง          
 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่มี  การ
ปฏิบัติทีด่ี (Best Practice)           
  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนใน
โรงเรียน จ านวน 3 โรงเรียน โดยแยกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ และ
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ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบวา่         
   ด้านการบริหารวชิาการ ประกอบดว้ย      
    1. การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการจดัท าแผนโดยใช้
หลักสูตรทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองรับทราบ และให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมใน
หลักสูตรท้องถ่ิน มีการติดตามผลร่วมกัน และจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
ทุกเดือน            
    2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนของโรงเรียน มีการประชุมเพื่อ
จดัท ากระบวนการเรียนรู้ สร้างช่องทางการส่ือสารระหว่างครูและผูป้กครอง การมอบงานหรือ
กิจกรรมเพื่อให้ผู ้ปกครองและนักเรียนท าร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน          
    3. การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดท าแผนร่วมกันกับ
ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา วางกรอบความร่วมมือ งบประมาณ       
ในการจดัท าแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง     
ผูน้  าชุมชนเป็นระยะ         
   ด้านงบประมาณ ประกอบดว้ย       
    1. การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน จดัท าแนวทางเพื่อระดมเงินทุน
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานภายนอก ชุมชน ผูป้กครองเขา้มา    
มีส่วนร่วมในการระดมเงินทุน          
    2. การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนประชาสัมพนัธ์    
ไปยงัผูป้กครองและชุมชน เพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
และมีการขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายในท้องถ่ินและหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จัดให้มี          
การติดตามการจดัหา และการใชป้ระโยชน์       
   ด้านการบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย      
    1. การจดักิจกรรมของโรงเรียน มีการจดัท าแผนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (บวร) 
และมีการจัดท าแผนรายปีอย่างชัด เจนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านช่องทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์/ผูน้ าชุมชน/ นกัเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบัผูป้กครอง จดัมีการประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม          
    2. ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียนจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ก าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ในการช่วยเหลือดูแลนกัเรียน ตลอดจนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมของนกัเรียน 
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สร้างความตระหนกัแก่ผูป้กครอง และมีการส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ระหวา่งครูประจ าชั้นและ
ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูนิ้เทศ ติดตามและส่ือสารกบัผูป้กครองเม่ือตอ้งมี
การช่วยเหลือนกัเรียน         
  พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย  
  จากการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง และน าเสนอต่อผูมี้
ประสบการณ์จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนวทางต่อสภาพปัญหา พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีขอบเขตค่าเฉล่ียระหว่าง 4.56-4.78  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์                
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และนอ้ยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
โดยแนวทางสรุปไดด้งัน้ี         
  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดย       
   1.1 แต่งตั้งผูป้กครองเป็นคณะท างานแต่ละระดบัชั้นเรียน    
   1.2 จดัท าแผนการขบัเคล่ือนอยา่งมีส่วนร่วมในแต่ละระดบัชั้น    
   1.3 มีการน าเสนอการจดัท าแผนเขา้สู่การประชุมของโรงเรียน   
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย       
   2.1 ดา้นการบริหารวชิาการ        
    2.1.1 การสร้างการรับรู้ หรือความรู้แก่ผูป้กครองเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีการจดั 
การเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน          
    2.1.2 โรงเรียน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้กครองท่ีเป็นปราชญ ์หรือมีความรู้
เร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาร่วมในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนท้องถ่ิน และร่วมเป็น
วทิยากรใหค้วามรู้แก่นกัเรียน          
    2.1.3 โรงเรียน ชุมชน และผูป้กครองร่วมกันพิจารณาแหล่งเรียนรู้ในระดับ
ชุมชน               
    2.1.4 มีการปรับปรุง พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้มีความทนัสมยั และ
สามารถสร้างการเรียนรู้ทั้งนักเรียนและผูป้กครอง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนักเรียน 
ผูป้กครอง รวมทั้งโรงเรียน          
    2.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองเขา้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน      
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   2.2 ดา้นงบประมาณโดย        
    2.2.1 โรงเรียนแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปกครองทราบถึง
สถานการณ์ทางดา้นการเงินของโรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจสาเหตุท่ีตอ้งมีการระดมเงินทุนเพื่อ
การศึกษา             
    2.2.2 ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน เช่น การจดัผา้ป่า เป็นตน้       
    2.2.3 โรงเรียน ผูป้กครอง และนกัเรียน ร่วมกนัคิดคน้ จดัท าส่ือการเรียนรู้โดยใช้
วสัดุในทอ้งถ่ิน          
   2.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดย       
    2.3.1 โรงเรียนแจง้ข่าวสารกิจกรรม หรือปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษาให้
ผูป้กครองไดรั้บทราบ          
    2.3.2 โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ิน 
โดยน านกัเรียนเขา้ไปร่วมท ากิจกรรมกบัชุมชน ผูป้กครอง      
    2.3.3 โรงเรียนมีการด าเนินการคดักรองนักเรียนแต่ละคน ทั้งน้ีครูประจ าชั้น
จะตอ้งเป็นผูค้ดักรอง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการแต่ละชั้นเรียน
เพื่อวางแผนการดูแลและพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นระบบ      
    2.3.4 โรงเรียนจดัให้มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลนักเรียนท่ีบา้น 
ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการเป็นรายบุคคล และช้ีแจงถึงความส าคญัในการดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครอง  
    2.3.5 ส่งเสริมใหผู้ป้กครองสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีบา้น   
    2.3.6 โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียนทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และมีการบนัทึกพฤติกรรมนักเรียน และแนะน าผูป้กครองในการดูแลนักเรียนในความปกครอง
เก่ียวกบัสุขอนามยั การเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้     
    2.3.7 โรงเรียนมีระบบการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือเด็กและการปรับปรุง
ทกัษะ พฒันาการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ผูป้กครองไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการจดัการเรียน
การสอน การจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน       
  3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดย      
   3.1 การส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
   3.2 การจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เป็นการสร้าง      
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครองและนกัเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัวเขม้แข็ง อบอุ่น ลดปัญหา
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว         
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   3.3 การส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการดูแลนกัเรียนเพิ่มข้ึน  
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดย       
   4.1 คณะกรรมการระดับชั้ นเรียน ท าหน้า ท่ีในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ               
การด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งในดา้นการบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร 
งานทัว่ไป            
   4.2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลในส่วน      
ท่ีเก่ียวขอ้ง            
   4.3 โรงเรียนควรมีการช้ีแจงผลการประเมินจากการมีส่วนร่วม รวมทั้งแนวทาง      
ในการพฒันาการบริหารสถานศึกษาแก่ผูป้กครองไดรั้บทราบ  
  
อภิปรายผล 
  ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
  จากการวจิยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ดา้นการ
บริหารวิชาการมีปัญหาระดบัปานกลาง ดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก และการบริหารงานทัว่ไป
อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและ
ผูป้กครองมีนอ้ย ถึงแมว้า่โรงเรียนจะมีพนัธกิจในการสนบัสนุนให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา แต่ก็ยงัไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้อย่างไรก็ดียงัมีโรงเรียนอีกหลายแห่งท่ีประสบกับปัญหาการด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พะนากร  มีภูค  า (2553) 
ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนการการจดัการศึกษา อยู่ในระดับท่ีน้อย ดังนั้ น
ผู ้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน ซ่ึงนโยบายของผู ้บริหารถือว่ามี
ความส าคญัในการสร้างการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประภาพรรณ  รักเล้ียง (น. 126-128, 2556) ท่ีเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การตดัสินใจเป็นส าคัญ การปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีมกัจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามา             
มีส่วนร่วม และ อาร์นสไตล์ (Arnstein, pp. 215-217, 1969  ) ท่ีเห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะ
มากน้อยเพียงใดให้พิจารณาว่าผูน้ าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการใช้อ านาจและมี
บทบาทในการควบคุมไดเ้ท่าใด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภิดา  คลา้ยหนองสรวง                    
(น. 86-87, 2558) ท่ีพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดบัสูง และส่วนหน่ึงท่ีอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้การมี
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ส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ สภาพของผูป้กครองท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งท าให้
ไม่มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการพฒันาดา้นต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา และฟัง พูดภาษาไทยไม่ได้ จึงท าให้การส่ือสารเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก และไม่กลา้ท่ีจะเสนอแนวคิดการพฒันาดา้นการบริหารสถานศึกษาเพราะคิดวา่ตนเอง
ไม่มีความรู้ ช่องทางการเขา้ไปมีส่วนร่วมมีนอ้ย และไม่รู้ถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ทบัทิม แสดงอินทร์ (น. 85-87, 2559) ท่ีพบวา่ การศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมี
พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการบริหารการจดัการดา้นการศึกษาต่างกนั   
  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่มี   
การปฏิบัติทีด่ี (Best Practice)         
  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนท่ีมี
การปฏิบติัท่ีดี พบวา่ ดา้นการบริหารวชิาการ มีการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผน การสร้างช่องทางการส่ือสาร การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ท่ีกล่าววา่ การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียควรอยู่ในรูปของคณะกรรมการ และการบริหารจดัการต้องตอบสนองและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุรัตน์  กอ้นนาค (2554) ท่ีพบวา่ การมีส่วนร่วมในการศึกษา ควรประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้
ความเขา้ใจใหชุ้มชนเห็นความส าคญั เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีพร้อมในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางและวธีิการมีส่วนร่วมของชุมชน      
  ด้านงบประมาณ มีการจัดท าแนวทางเพื่อระดมทุน มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ ในการสร้างการมีส่วนร่วมอาจเป็นแบบทางออ้มก็ได้ 
เพื่ อ ให้ ง านบรร ลุ เ ป้ าหมายด้วย  สอดคล้อ งกับแนว คิดของ  ประภาพรรณ  รัก เ ล้ี ย ง                                          
(น. 126-128, 2556) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมทางออ้มเป็นการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมาย เช่น การบริจาคทรัพยสิ์น วสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่
ยนิดีร่วมมือ เป็นตน้           
  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป คือมีการจดัท าแผนรายปี การประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย
ช่องทาง การก าหนดเกณฑ์ วิธีการช่วยเหลือ ดูแลและติดตามนักเรียน ดงันั้นโรงเรียนควรมีการ
ช้ีแจงผูป้กครองให้ทราบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างการส่ือสารท่ีดีและเกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั อนัจะ
ช่ ว ย ให้ ก า ร ส่ ง เส ริ มก า ร มี ส่ วน ร่วม เ ป็นไปตาม เ ป้ าหมา ย ท่ี ก า หนด  สอดคล้อ ง กับ                           
จนัทรานี สงวนนาม (น. 7, 2555) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานท าให้การต่อตา้น
นอ้ยลงในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน การเปิดโอกาสให้มีการส่ือสาร การแลกเปล่ียน
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ขอ้มูลและประสบการณ์จะช่วยใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี     
  อย่างไรก็ตามการพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
อาจมีทั้งทางตรง คือ การตั้งคณะกรรมการท่ีมีรูปแบบเป็นทางการ หรือทางออ้มข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม แต่ละโอกาส สอดคลอ้งแนวคิดของ แชพิน (อา้งถึงใน ยุพิน ระพนัธ์ุ, 
น. 21, 2554) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็น 4 แบบ คือ การมีส่วนร่วมประชุม การมีส่วนร่วมออกเงิน 
การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ และการมีส่วนร่วมเป็นผูน้ า ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนอาจตอ้งมีการ
พิจารณาเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมแต่ละดา้น      
  พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย  
  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบดว้ย การแต่งตั้งผูป้กครองเป็นคณะท างานแต่ละ
ระดบัชั้น การท าแผนอย่างมีส่วนร่วม และมีการน าเสนอแผนสู่การประชุมของโรงเรียน ถึงแม้
โรงเรียนจะมีคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีตวัแทนผูป้กครองเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาแลว้นั้น แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ดงันั้นในการขบัเคล่ือนจึง
ตอ้งอาศยัคณะท างานแต่ละระดบัชั้น ท่ีเปรียบเสมือนอนุกรรมการ และกลุ่มตวัแทนของผูป้กครอง
แต่ละระดบัชั้นยงัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง ยอ่มพร้อมท่ีจะร่วมมืออยา่งเต็มท่ี สอดคลอ้งกบั 
เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (น. 4-5, 2552) ท่ีกล่าววา่ การให้บุคคลเขา้มามีส่วนรวมนั้นบุคคลตอ้งมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินการหรือปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ จึงจะท าใหเ้กิดความ นอกจากน้ียงัเกิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนและนกัเรียนคือ การมีส่วนร่วมดงักล่าว เป็นคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง มีการเสนอขอ้แนะน า 
และร่วมกนัตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงประเด็น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิลมณี  พิทกัษ ์
(2551) ท่ีกล่าววา่ การร่วมคิดและร่วมกนัประชุม เป็นการด าเนินการเพื่อคน้หา เสนอสภาพการณ์ท่ี
เป็นปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชน และร่วมกนัติดสินใจเป็นความเห็นชอบในการแกไ้ขปัญหา 
และจดัท าแผนอยา่งเป็นขั้นตอน         
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ประกอบดว้ยดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงการพฒันาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นส่วนของการ
ปฏิบติังาน โรงเรียนจะตอ้งสร้างความตระหนักในการด าเนินการให้กบัผูป้กครองได้รับทราบ 
รวมทั้งประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งต่อตวันักเรียน ผูป้กครอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกนั สอดคลอ้งกบั นิลมณี พิทกัษ์ (2551) ท่ีกล่าววา่ การร่วมด าเนินการ คือการร่วม
กนัลงแรง ลงทุนในการปฏิบติังาน การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัก่อให้เกิดเป็นเจา้ภาพร่วมกนั 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท่ีมีคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ วิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น สอดคล้องกับ
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แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ท่ีกล่าววา่ การบริหารจดัการเป็นการระดมผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูมี้ประสบการณ์เพื่อร่วมกนัจดัการศึกษา เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงิน และดา้นวิชาการ   
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี   
  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นผลของการด าเนินการท่ีส่งผลกระทบต่อ
นกัเรียน โรงเรียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นัน่ก็คือ ผูป้กครองและชุมชน ดงันั้นผูป้กครองจึงตอ้งมี
ส่วนท่ีเขา้มามีบทบาทในการสร้างให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีบทบาทดูแล
นกัเรียนในความดูแลของตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิลมณี พิทกัษ์ (2551) ท่ีกล่าวว่า 
เป็นการแบ่งสันปันส่วนผลท่ีเกิดจากการร่วมกนักระท า โดยร่วมกนัก าหนดหรือวางระเบียบในการ
บริหารจดัการในการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เพื่อสร้างจิตส านึกการเป็นเจา้ของร่วมกนั  
  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการระดบัชั้นเรียน 
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล การบริหารสถานศึกษา ทั้งดา้นการบริหาร
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานทัว่ไป โดยมีเคร่ืองมือในการประเมินผลตามความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรัตน์  กอ้นนาค (2554) ท่ีกล่าววา่ การติดตามประเมินผลตอ้งมีเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีเม่ือมีการรวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินแล้ว ควรมีการแจ้งให้กับ
ผูป้กครองไดรั้บทราบ สอดคลอ้งกบักรวิจยัของ ต่อศกัด์ิ  บุญเสือ (น. 462, 556) ท่ีพบว่า วิธีการมี
ส่วนร่วม ผูป้กครองตอ้งร่วมให้ขอ้มูล เสนอความตอ้งการ รับทราบผลการประเมินและสะทอ้นผล
การประเมินดงักล่าว         
    การมีส่วนร่วมของผูป้กครองเป็นการพฒันาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนไดท้ั้ง
ในดา้นการบริหารวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานทัว่ไป ก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมาย เช่น ดา้น
บุคลากรคือมีวทิยากรท่ีมีองคค์วามรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งโรงเรียน
และผูป้กครองซ่ึงจะท าให้การขอความร่วมมือเป็นไปอยา่งราบร่ืน การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นงบประมาณ วสัดุ ส่ือต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอนเพียงพอ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ จนัทรานี  สงวนนาม (น. 71, 2555) และ จิณณวตัร  ปะโคทงั (น. 41-42, 2559) กล่าวว่า         
การบริหารมีส่วนร่วมในโรงเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเกิดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นการระดมผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการศึกษา เพิ่มคุณภาพการส่ือสาร ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ การสอนและโครงการใหม่ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผูป้กครอง จึงตอ้งมีการวางกรอบนโยบายท่ีชดัเจนใน
เร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งมีการประชุมหารือร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจดัให้มีการวาง
แผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช้ีแจงให้ครูในโรงเรียนไดรั้บทราบถึงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบติัดงักล่าว        
 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเพื่อร่วมพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
บางคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อผูป้กครอง เช่น ตอ้งขาดงาน เสียรายได ้ในช่วงวนัท่ีตอ้งท ากิจกรรม 
ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้งสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป้กครอง ชุมชน เพื่อลดปัญหาดงักล่าว รวมทั้งสร้าง
ความตระหนกัถึงความส าคญัในการมีส่วนร่วมอนัจะเกิดผลดีต่อนกัเรียนโดยตรง    
 3. การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียน
บา้นกลาง เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนชาติพนัธ์ุ ซ่ึงมีหลากหลายชนเผา่ ท าให้
การส่ือสารเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก ดงันั้นการส่ือสารตอ้งส่ือสารผ่านนกัเรียน ผูน้ าชุมชน และเพื่อ
สร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการส่ือสาร ควรมีการตรวจสอบ (Recheck) วา่เป็นความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
ลดความผดิพลาดในการส่ือสาร          
 4. โรงเรียนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัโรงเรียนบา้นกลาง สามารถน าแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการปฏิบติังาน เพื่อลด
ปัญหาดา้นการบริหารวชิาการ งบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การจดัเก็บขอ้มูลสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษา 
ควรมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มข้ึน โดยการเลือกตวัแทนของผูป้กครองแต่ละระดบัชั้นเรียน เพื่อสัมภาษณ์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน าสู่การพฒันามากข้ึน      
 2. ควรศึกษากระบวนการหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร
สถานศึกษาของสถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทั้งวชิาการและการอาชีพดว้ยกนั  เช่น 
วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัเพาะช่าง เป็นตน้ ซ่ึงมีลกัษณะของการด าเนินงาน
แตกต่างจากโรงเรียนทัว่ไป เพื่อแสวงหาแนวทางการพฒันาบริหาร รวมทั้งการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีหลากหลายรูปแบบอยา่งมีคุณภาพ 
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ภาคผนวก ก  
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  
 

 ช่ือ- นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1. วา่ท่ีร้อยตรี พงศกร เกเยน็  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นกลาง 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั

เชียงราย 

2. นายสวา่ง มโนใจ   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นแม่จนั (เชียง

แสนประชานุสาสน์)  

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

3. นายบรรหาญ  ปัณทะนนั ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนราษฏร์พฒันา 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั

เชียงราย 
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ภาคผนวก ข  
 
 

นักวชิาการหรือผู้มีประสบการณ์ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม          
ในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก 

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 
 

 ช่ือ- นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1. นางสาวมญัชุสา   เพช็รชนะ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนรัฐราษฏร์วทิยา 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  

จงัหวดัเชียงราย 

2. นายวนัชยั   ช่ืนตา ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนศึกษา  

( บา้นแม่สะแลป ) 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จงัหวดัเชียงราย 

3. นายวฒิุชยั   ใหม่วงค ์ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ 

อ าเภอดอยหลวง 

 จงัหวดัเชียงราย 
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ภาคผนวก ค  
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พฒันาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก 

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวดัเชียงราย 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 วา่ท่ีร้อยตรี พงศกร   เกเยน็ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

2 นางสาวปัทมากร   จนัทิมา ครูช านาญการ 

3 นางสาวเจนจิรา   สมแกว้ ครู 

4 นางสาวณฐัธิดา   บุญวยั ครู 

5 นายสุรศกัด์ิ   โนภิวงค ์ ครู 

6 นายศกัด์ิสิทธ์ิ   เมืองแสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 นายเจริญ   กนัทรอุดมสุข ผูท้รงคุณวุฒิ 

8 นายมานพ   ขตัติยะ ผูท้รงคุณวุฒิ 

9 นายเปรม   เพเมียะ ผูท้รงคุณวุฒิ 

10 นายเทียนฟู   แซ่จงั ผูท้รงคุณวุฒิ 

11 นายหยนิ   แซ่จาง กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง   

12 นางสาวกลัยา   กุณะ กรรมการผูแ้ทนครู   

13 นายเฟิงซนั   แซ่หยาง  กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า   

14 นายสุนทร   ชีวนิกุลสถาพร กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน   

15 นางกว๋อฟัง   แซ่หยาง  กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

16 พระอาจารยจ์นัดี   โฆสวโร กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์  

17 นางนิตยา   ศรีพู กรรมการตวัแทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 

18 นายวสุิทธ์ิ   ชีวนิเนติรักษ ์ อ.2 

19 นางสุทธิดา   แสงมงคลกุล อ.3 

20 นางสาวอาจี   อาย ี ป.1 
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ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

21 นางสาวกนกวรรณ   แซ่ลี ป.2 

22 นายมงักร   อภิกมลชยั ป.3 

23 นายอาแซะ   อามอ ป.4 

24 นายประชา   แซะตุ ป.5 

25 นายธีรเทพ   เหม่อแล ป.6 

26 นายอาแบ มาเยอะ ม.1 

27 นายลีก๋า   เชอมือ ม.2 

28 นางบูยา   โชเช ม.3 
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ภาคผนวก ง  
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  
เร่ือง  การพฒันาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 
 

ค าช้ีแจง  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

 2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย 

  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ จะท าให้ผลวิจยัเช่ือถือ
ได ้และมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 4. ขอ้มูลท่ีท่านตอบ จะไม่มีผลต่อหนา้ท่ีการงานของท่านและตวัท่าน แต่ประการใด ผูว้ิจยั
จะถือเป็นความลบัและจะน าผลออกมาใชส้ าหรับงานวชิาการเท่านั้น  
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่าน  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั

ตวัท่าน  

 

1. เพศ  

  เพศชาย    เพศหญิง 

 

2. อายุ  

  ต  ่ากวา่ 20 ปี     21-30 ปี  

  31-40 ปี     40-50 ปี 

  51-60 ปี     60 ปีข้ึนไป  

 

3. ระดับการศึกษา  

  ไม่ไดรั้บการศึกษา    ประถมศึกษา 

  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ ปวช. 

  อนุปริญญาตรี/ ปวส.   ปริญญาตรี  

  สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

4. อาชีพ  

  เกษตรกร    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

  รับจา้งทัว่ไป   พนกังานเอกชน  

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   พนกังานภาครัฐ/ ขา้ราชการ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

 

5. นักเรียนในความปกครองดูแลของท่าน/คน 

   1 คน      2  คน 

   3 คน     มากกวา่ 3 คน 
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ตอนที่ 2  ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง      

ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมินท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ตามประเด็นของแต่ละรายการวา่อยูใ่นระดบัใด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี   

    5   หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

   4   หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

   3  หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   2  หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 

   1   หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   

ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัการปัญหามีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านบริหารวิชาการ 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบักบัการ

พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินงานเก่ียวกบั

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 

     

3. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพฒันา

หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา

หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

5. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการเก่ียวกบั

การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียนของ

โรงเรียน 

     

6. การท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน 
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ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัการปัญหามีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

7. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

     

8. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน  

     

9. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันา

และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

     

10. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการพฒันา

และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

     

11. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพฒันา

และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

     

12. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาและ

ส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

     

ด้านงบประมาณ  

13. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการระดม

เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

     

14. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการระดม

เงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

     

15. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการระดม

เงินทุนเพื่อการศึกษา ของโรงเรียน 

     

16. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการระดมเงินทุน

เพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

     

17. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดัหาส่ือ 

วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน 
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ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัการปัญหามีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

18. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการจดัหา

ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

19 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการจดัหา

ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

20 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัหาส่ือ 

วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  

     

ด้านการบริหารงานทัว่ไป  

21. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดั

กิจกรรมของโรงเรียน 

     

22. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการจดั

กิจกรรมของโรงเรียน 

     

23. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการจดั

กิจกรรมของโรงเรียน 

     

24. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดักิจกรรม

ของโรงเรียน 

     

25 การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัระบบงาน

ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

     

26. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการเก่ียวกบั

ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

     

27. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ

ด าเนินงานระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

     

28. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบงาน

ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน  
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ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ  
 
 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนทีม่ีแนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) 

เร่ืองการพฒันาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
บ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย  

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

สถานท่ีสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์ 
.................................................................................................................................... 
เวลาสัมภาษณ์ .............................................น. ถึงเวลา ........................................................น. 
 
ตอนที ่1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้บริหารโรงเรียนทีม่ีแนวปฏิบัติทีด่ี  
 ช่ือ - นามสกุล.............................................................................................................  
 ต าแหน่ง  ........................................................................................................................ 
 ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร.............. ปี  จ  านวนนกัเรียนท่ีดูแลในปัจจุบนั ..........คน  
 
ตอนที ่2 แนวทางการปฏิบัติทีด่ีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียน 
การบริหารวชิาการ 
1. ท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไรในการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ตดัสินใจการด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผล เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน ของโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรในการส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน           
การตดัสินใจ การด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลเก่ียวกับการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรในการส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน            
การตดัสินใจ การด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลเก่ียวกบัการพฒันาและ
ส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในระดบัชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ด้านงบประมาณ  
4.  ท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรในการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผน                
การตดัสินใจ การด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลเก่ียวกบัการระดมเงินทุน
เพื่อจดัการศึกษา  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  ท่านมีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไรในการส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผน                  
การตดัสินใจ การด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลเก่ียวกบัการระดม
ทรัพยากร เช่น ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัการเรียนการสอน   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
6.  ท่านมีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไรในการส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผน                
การตดัสินใจ การด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
ของโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7.  ท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรในการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผน                  
การตดัสินใจ การด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลเก่ียวกับระบบงาน
ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 



105 

 

ภาคผนวก ฉ  
 
 

สรุปการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญ 
ในวธีิการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Congruence: IOC)  

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง  การพฒันาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
 ท่านท่ี 1 วา่ท่ีร้อยตรี พงศกร เกเยน็  
 ท่านท่ี 2 นายสวา่ง มโนใจ   
 ท่านท่ี 3 นายบรรหาญ  ปัณทะนนั 

 

ค าช้ีแจง  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ จะท าให้ผลวิจยัเช่ือถือ
ได ้และมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 4. ขอ้มูลท่ีท่านตอบ จะไม่มีผลต่อหนา้ท่ีการงานของท่านและตวัท่าน แต่ประการใด ผูว้ิจยั
จะถือเป็นความลบัและจะน าผลออกมาใชส้ าหรับงานวชิาการเท่านั้น  

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่าน 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั

ตวัท่าน  

 

1. เพศ  

  เพศชาย     เพศหญิง 

 

2. อายุ  

  ต  ่ากวา่ 20 ปี      21-30 ปี  

  31-40 ปี      40-50 ปี 

  51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป  

 

3. ระดับการศึกษา  

  ไม่ไดรั้บการศึกษา     ประถมศึกษา 

  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)   มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ ปวช. 

  อนุปริญญาตรี/ ปวส.    ปริญญาตรี  

  สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

4. อาชีพ  

  เกษตรกร     คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

  รับจา้งทัว่ไป    พนกังานเอกชน  

  พนกังานรัฐวสิาหกิจ    พนกังานภาครัฐ/ ขา้ราชการ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

 

5. นักเรียนในความปกครองดูแลของท่าน/คน 

   1 คน      2  คน 

   3 คน     มากกวา่ 3 คน 
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ตอนที่ 2  ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง      

ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมินท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ตามประเด็นของแต่ละรายการวา่อยูใ่นระดบัใด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี   

    5   หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

   4   หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

   3  หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   2  หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 

   1   หมายถึง ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

ขอ้ รายการ การพิจารณาของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC ความ 

หมาย 

ท่านท่ี 

1 

ท่านท่ี 

2 

ท่านท่ี  

3 

ด้านบริหารวชิาการ       

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบักบั

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ด าเนินงานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร

การเรียนการสอนของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการ การพิจารณาของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC ความ 

หมาย 

ท่านท่ี 

1 

ท่านท่ี 

2 

ท่านท่ี  

3 

5. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ

เก่ียวกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่

นกัเรียนของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6. การท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ด าเนินการพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่

นกัเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน  

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบั

การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้

ในชุมชน  

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ

พฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้

ในชุมชน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

พฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน  

 

 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ด้านงบประมาณ  

13. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบั

การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของ

โรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ

ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

15. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา ของ

โรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

17. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบั

การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการ

สอนของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ

จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการ

สอนของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

20 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการ การพิจารณาของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC ความ 

หมาย 

ท่านท่ี 

1 

ท่านท่ี 

2 

ท่านท่ี  

3 

ด้านการบริหารงานทัว่ไป  

21. การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบั

การจดักิจกรรมของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

22. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ

จดักิจกรรมของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

23. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การจดักิจกรรมของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

24. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดั

กิจกรรมของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25 การมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบั

ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

26. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการ

เก่ียวกบัระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก

การด าเนินงานระบบงานช่วยเหลือดูแล

นกัเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

28. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ระบบงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน  

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ช  
 
 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง  การพฒันาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย  
 

RELIABILITY 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL  
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.96 28 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
หลกัสูตร 

89.10 415.74 0.63 0.95 

การตัดสินใจด า เนินงาน
พฒันาหลกัสูตร 

89.07 407.65 0.71 0.95 

รับประโยชน์จากการพฒันา
หลกัสูตร 

88.93 420.20 0.55 0.95 

การประเมินผลการพฒันา
หลกัสูตร 

88.80 408.16 0.83 0.95 

การวางแผนด า เ นินการ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ 

88.70 405.73 0.83 0.95 

การตัดสินใจด า เ นินการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้
แก่นกัเรียน 

88.93 409.09 0.74 0.95 

การรับประโยชน์จากการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้
แก่นกัเรียน 

88.77 408.59 0.66 0.95 

การประเมินผลการพฒันา
กระบวนก าร เ รี ยน รู้ แ ก่
นกัเรียน  

89.03 409.62 0.80 0.95 

การวางแผนเก่ียวกับการ
พัฒนาและส่ง เส ริมให้ มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
 

89.17 420.28 0.59 0.95 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

การตัดสินใจด า เ นินการ
พัฒนาและส่ง เส ริมให้ มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

88.73 427.72 0.49 0.96 

การรับประโยชน์จากการ
พัฒนาและส่ง เส ริมให้ มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

89.13 419.36 0.67 0.95 

การประเมินผลการพฒันา
และ ส่ง เส ริมให้ มีแห ล่ ง
เรียนรู้ในชุมชน  

89.00 418.69 0.56 0.95 

การวางแผนเก่ียวกับการ
ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียน 

88.57 419.08 0.58 0.95 

การตัดสินใจด า เ นินการ
ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียน 

88.57 412.46 0.71 0.95 

การรับประโยชน์จากการ
ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา 
ของโรงเรียน 

88.57 416.59 0.60 0.95 

การประเมินผลการระดม
เงินทุนเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียน 

88.50 415.36 0.65 0.95 

การวางแผนเก่ียวกับการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

88.57 408.87 0.77 0.95 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

การตัดสินใจด า เ นินการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

88.57 404.46 0.81 0.95 

การรับประโยชน์จากการ
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

88.90 418.71 0.56 0.95 

การประเมินผลการจัดหา
ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอน  

88.50 414.25 0.68 0.95 

การวางแผนเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน 

88.90 415.19 0.64 0.95 

การตดัสินใจด าเนินการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน 

88.60 413.62 0.73 0.95 

การรับประโยชน์จากการ
จดักิจกรรมของโรงเรียน 

88.83 420.62 0.72 0.95 

กา รประ เ มิ นผลก า รจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

88.53 422.80 0.49 0.96 

ก า ร ว า ง แ ผ น เ ก่ี ย ว กั บ
ระบบงานช่วยเหลือดูแล
นกัเรียน 

88.97 415.41 0.67 0.95 

การตัดสินใจด า เ นินการ
เก่ียวกบัระบบงานช่วยเหลือ
ดูแลนกัเรียน 
 

89.07 419.37 0.67 0.95 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

การรับประโยชน์จากการ
ด า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ ง า น
ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

88.77 419.01 0.61 0.95 

การประเมินผลระบบงาน
ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน  

88.93 421.23 0.58 0.95 
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ภาคผนวก ซ 
 
 

แบบประเมินความเหมาะสมแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ 

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวดัเชียงราย  
 

ผูป้ระเมิน ...................................................................................................................................... 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมินท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตาม

ประเด็นของแต่ละรายการวา่อยูใ่นระดบัใด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี   

    5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  

   4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

   3  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

   2  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 

   1   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมของแนวทาง 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

A1 แต่งตั้งผูป้กครองเป็นคณะท างานแต่ละระดบัชั้น

เรียน 

     

A2 จดัท าแผนการขบัเคล่ือนอยา่งมีส่วนร่วมในแต่ละ

ระดบัชั้น 

     

A3 มีการน าเสนอการจดัท าแผนเขา้สู่การประชุมของ

โรงเรียน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้
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ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมของแนวทาง 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 ดา้นบริหารวิชาการ       

B1 การสร้างการรับรู้ หรือความรู้แก่ผู ้ปกครอง

เก่ียวกับหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ใหก้บันกัเรียน 

     

B2 โรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูป้กครองท่ี

เป็นปราชญ์ หรือมีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เข้ามาร่วมในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการ

สอนทอ้งถ่ิน และร่วมเป็นวทิยากรของโรงเรียน 

     

B3 โรงเรียน ชุมชน และผูป้กครองร่วมกนัพิจารณา

แหล่งเรียนรู้ในระดบัชุมชน 

     

B4 มีการปรับปรุง พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้

มีความทนัสมยั และสามารถสร้างการเรียนรู้ทั้ง

นกัเรียนและผูป้กครอง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั

ระหวา่งนกัเรียน ผูป้กครอง โรงเรียน 

     

B5 ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้

ผูป้กครองเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน 

     

 ดา้นงบประมาณ       

C1 โรงเรียนแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้

ผูป้กครองทราบถึงสถานการณ์ทางด้านการเงิน

ของโรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจสาเหตุท่ีตอ้งมี

การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา  
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ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมของแนวทาง 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

C2 ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมี ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

เช่น การจดัผา้ป่า ฯลฯ 

     

C3 ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมี ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

เช่น การจดัผา้ป่า ฯลฯ 

     

 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป      

D1 โรงเรียนควรแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือปฏิทิน

กิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษาใหผู้ป้กครองได ้

รับทราบ 

     

D2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ี เป็นการสืบสาน

วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ิน โดยน านกัเรียน

เขา้ไปร่วมท ากิจกรรมกบัชุมชน ผูป้กครอง 

     

D3 โรงเรียนควรมีการด าเนินการคดักรองนกัเรียนแต่

ละคน ทั้ งน้ีครูประจ าชั้ นจะต้องเป็นผูค้ ัดกรอง 

จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้เข้าสู่การประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการแต่ละชั้นเรียนเพื่อวางแผนการดูแล

และพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

     

D4 โรงเรียนจดัให้มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใน

การดูแลนักเรียนท่ีบา้น ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการเป็น

รายบุคคล และช้ีแจงถึงความส าคญัในการดูแล

นกัเรียนแก่ผูป้กครอง 

     

D5 ส่งเสริมใหผู้ป้กครองสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีบา้น 
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ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมของแนวทาง 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

D6 โรงเรียนจดัใหมี้กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 

ทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมีการบันทึก

พฤติกรรมนกัเรียน และแนะน าผูป้กครองในการ

ดูแลนกัเรียนในความปกครองเก่ียวกบัสุขอนามยั 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

     

D7 โรงเรียนควรมีระบบการแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับการ

ช่วยเหลือเด็กและการปรับปรุงทกัษะ พฒันาการ

ของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ผูป้กครองได้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการจดัการเรียนการสอน การ

จดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน   

     

ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

E1 การส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ มีความ

รับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

     

E2 การจดัการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง

ผูป้กครองและนักเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัว

เขม้แข็ง อบอุ่น ลดปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัว 

     

E3 การส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามีบทบาท

ในการดูแลนกัเรียนเพิ่มข้ึน 
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ขอ้  

 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมของแนวทาง 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

F1 คณะกรรมการระดบัชั้นเรียน ท าหน้าท่ีในการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของ

โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ ด้าน

งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป 

โดยครูประจ าชั้ นเรียนจะต้องน าผลการ

ประเมินเขา้สู่การประชุมโรงเรียน ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาต่อไป 

     

F2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วน

ร่วมในการประเมินผลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

F3 โรงเรียนควรมีการช้ีแจงผลการประเมินจาก

การมี ส่ วนร่วม รวมทั้ งแนวทางในการ

พฒันาการบริหารสถานศึกษาแก่ผูป้กครอง

ได้รับทราบ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งการแสดง

ให้เห็นวา่โรงเรียนไดเ้ห็นความส าคญัในการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันานกัเรียน

ในทุก ๆ ดา้น 
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ภาคผนวก ฌ  
 
 

ค่าคะแนนประเมินความเหมาะสมแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ 

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย  
 

  a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 b5 c1 c2 c3 

N Valid 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.67 4.67 4.33 4.67 4.33 4.67 4.67 5.00 4.33 4.67 4.33 

Std. Deviation .577 .577 .577 .577 .577 .577 .577 .000 .577 .577 .577 

  

  d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 e1 e2 e3 

N Valid 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.67 4.33 4.00 4.67 4.33 4.33 4.33 4.67 4.67 5.00 

Std. Deviation .577 .577 1.000 .577 .577 .577 .577 .577 .577 .000 

 

  f1 f2 f3 

N Valid 3 3 3 

Missing 0 0 0 

Mean 4.67 4.67 4.33 

Std. Deviation .577 .577 .577 
 
 
 
 
 



122 

 

  การมีส่วน
ร่วมในการ
ตดัสินใจ 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินการ 

การมีส่วน
ร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล รวมเฉล่ีย 

N Valid 3 3 3 3 3 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4.56 4.63 4.78 4.56 4.50 

Std. Deviation .192 .082 .192 .509 .082 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวพิมพพ์ิชมญช์ุ   สุภายอง  
 
วนั เดือน ปีเกดิ 21 พฤศจิกายน 2534   
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 262/1 หมู่ 2 ต าบลม่วงนอ้ย  อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน   
  รหสัไปรษณีย ์51120 
 
อเีมล์แอดเดรส pimpitchamon.s@gmail.com  
 
ประวตัิการศึกษา   
  พ.ศ. 2553 - 2558   หลกัสูตร ครุศาสตรบณัฑิต 
   สาขาวชิา การประถมศึกษา 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  
ประสบการณ์การท างาน   
  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ต าแหน่ง ครู คศ.1 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
   เชียงราย เขต 3     
    โรงเรียนบา้นกลาง จงัหวดัเชียงราย 
   พ.ศ. 2558 – 2559  ต าแหน่ง พนกังานราชการ  
   ส านกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31   

   จงัหวดัเชียงใหม ่
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