
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน
The Development of the Participation Model for Informal 
Education Management in Secondary School under the Office 
of Basic Educational Committee

ยุวธิดา ศรีชนะ1, สุวิมล โพธิ์กลิ่น2, อนุศักดิ์ เกตุสิริ3

Yuwathida Srichana1, Suwimon Phoglin2, Anusuk Ketusiri3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม

อธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมวัีตถปุระสงค์
เฉพาะเพื่อดำาเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการมีส่วน
รว่มในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 2) เพ่ือสรา้งรปูแบบ 3) เพือ่ทดลองใชร้ปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย และ4) เพื่อประเมินรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จำานวน 249 คน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร จังหวัด ศรีสะเกษ จำานวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่1) แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและ ความต้องการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3) แบบสนทนากลุ่ม 4) แบบประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ 5) แบบประเมินคู่มือ และ6) แบบประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบจากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเครื่องมือทุก
ฉบบัมกีารหาคา่ความสอดคลอ้งของเครือ่งมอืวจิยั ซึง่มคีา่ตัง้แต ่0.50-1.00 และสถติ ิทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้าและการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มและหลายวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหา การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษาตามอธัยาศยัในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในภาพรวมและรายดา้นทกุดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และความตอ้งการการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา พบวา่ มอีงค์ประกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ มอีงคป์ระกอบยอ่ย 20 องคป์ระกอบ 
ตัวบ่งชี้ 89 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การจัดทำาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนรู้ 3) การจัดหาแหล่งเรียนรู้ และ4) 
การวัดและประเมินผล และผลการประเมินคู่มือ มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ผลการทดลองใชร้ปูแบบการมสีว่นรว่มในการจดัการ
ศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสภาพจรงิ กอ่นและหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการมสีว่นรว่ม
ในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา พบวา่ กอ่นการทดลองใชร้ปูแบบ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัคณุภาพพอใช้ การประเมนิหลงัการทดลองใชร้ปูแบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคณุภาพดมีาก 
4. ผลการประเมนิรปูแบบการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละความ
เป็นประโยชน์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน
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Abstract
This research general purposed to develop the participation model for Informal  

education management in Secondary school under the office of basic educational  
committee and the specific objectives for the 4 steps as follow: 1) Study situations, problems  
and needs of the participation in Informal education management in Secondary school,  
2) Construct the participation model for Informal education management in Secondary  
school, 3) Implement the participation model for Informal education management in  
Secondary school. And 4) Evaluate the participation model for Informal education  
management in Secondary school. The sample used in the research consisted of school,  
the teacher and the guardians total 249 people in Secondary Educational Service Area  
office 28 and 30 people in Khuenchangwittayakarn School Namkliang district Sisaket,  
by multi-stage random sampling. The research tool was a questionnaire, in-depth interview, 
group discussion and an evaluation by all instruments were conformed to the question and 
idea or the research object were 0.50-1.00. The data were analyzed using percentage, 
means, standard deviation, verification the data with triangulation and content analysis.

The research findings were as follows:
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1. The current situations of the participation in informal education management as a 
whole and each aspect were at the moderate level. Problems of the participation in Informal  
education management in secondary school as a whole and each aspect were at the  
moderate level. Needs of the participation in Informal education management in secondary  
school as a whole and each aspect were at the high level. 2. The construction of the  
participation model for Informal education management in Secondary school under the  
office of basic educational committee. There are 4 major components, 20 minor  
components and 89 indicators such as 1 major component of the curriculum 2 major  
component of the administration 3 major component of the learning place and 4 major 
component of the measurement and evaluate. The initial evaluation of the suitability and  
possibility were at high level. 3. The results of implementing the participation model for 
informal education management in secondary school under the office of basic educational 
committee in real conditions that before and after were at high level before the implementing 
and at very fair level after the implementing and the evaluating results by the teachers using 
the model found that overall at the highest level. Regarding each aspect, the mean was at 
the highest level in every aspect. 4. The evaluation of the participation model for Informal 
education management in secondary school under the office of basic educational committee 
found that the elements of the model on objectives, principles, operating mechanic, operating 
methods, efficiency and achievement condition had suitability, possibility and advantages at 
the highest level in all items and each aspect. 

Keywords: The participation Model , Informal Education Management, Secondary School

บทนำา
แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2545-2549 

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
2545: 1-9) ได้นำาเอาสาระของการปฏิรูปการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2545 สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์และ
แนวนโยบายเพื่อการดำาเนินการในการพัฒนาคน
อย่างรอบด้านและสมดุล ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ 
ในการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้แก่นักเรียนที่มีความจำาเป็นและความสนใจ ใน

การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถจัดการศึกษาได้
อยา่งมคีณุภาพและไดต้ามมาตรฐานทีก่ำาหนด โดย
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง
คณะกรรมการและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรงให้ทุกภาคส่วนในสังคม 
ประกอบด้วยครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบนัทางสงัคมอืน่ ไดพ้ฒันาชมุชนใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธี
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การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน (สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา องคก์าร
มหาชน, 2547: 5-7) จากการศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสำาเร็จในระดับที่
พอใจในระดับต่ำา และยังพบปัญหาที่เป็นอุปสรรค 
ได้แก่ ชุมชุมมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดการ
ศึกษาน้อย และมีอิสระในการบริหารจัดการค่อน
ข้างน้อย โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผน การ
บริหารงานบุคคล และงบประมาณ ซึ่งถูกควบคุม
จากส่วนกลาง ส่วนใหญ่สนับสนุนทรัพยากรใน
เรือ่งการบริจาคทีดิ่นและเงนิงบประมาณ วทิยากร
ท้องถ่ินขาดทักษะในการถา่ยทอดความรู ้และสว่น
มากคดิวา่ตนเองมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาอยู่
ในระดบัต่ำา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการมสีว่นรว่ม
น้อยของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า มี 2 ประการ คือ ชุมชนขาดความรู้ในเรื่องการ
ดำาเนินการของโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการ
สอน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบราชการ บริบทที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเปน็หุน้สว่นของผู้
ปกครองและชมุชนเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีนประกอบด้วย 
ผู้บริหารและครูขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีเวลา
เน่ืองจากมีภาระงานมาก ผู้ปกครองและชุมชน
ขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งขาดโอกาสในการ
เข้ามาแสดงบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนและสนับสนุนที่ไม่ทันท่วงทีของหน่วยงาน 
ในชมุชน (ศริกิาญจน ์โกสมุภ,์ 2542: 171-176 ;  
กรมสามัญศึกษา, 2543: 95-100 ; สามารถ  
กมขุนทด, 2548: 156-163)

จากการศึกษาความเป็นมาและความ
สำาคัญปัญหา พบว่า การจัดการศึกษาเป็นการ
สรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล

เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โรงเรียน
มัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอยู่ใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แตก่ารจดัการศกึษาใน
ระบบยงัไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้
เรยีนและยงัมขีอ้จำากดัหลายสาเหตทุีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การออกกลางคนัของนกัเรยีน (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 12) รูป
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบความสำาเร็จใน
การพัฒนาคณุภาพการศกึษา ซึ่งผูว้ิจยัในฐานะครู
ผู้สอนเกิดความตระหนักในการพัฒนาการจัดการ
ศกึษาตามอธัยาศยัในโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่หมาะ
สม เพื่อให้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็ไปอยา่งมคีณุภาพ และใช้
เปน็แนวทางในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยให้มั่นคง
และยัง่ยนืการนำารปูแบบ ทีป่รบัปรงุแกไ้ขอนันำาไป
สู่เป้าหมายของการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษา ตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. เพือ่สรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
จดัการศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
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4. เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

วิธีการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้น
ฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้ปกครองจากสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ทั้ง 83 โรงเรียน จำานวน 
249 คน สมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา จำานวน 3 คน ครู จำานวน 27 คน คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 6 คน ผู้
ปกครอง จำานวน 6 คน และนักเรียน จำานวน 6 
คน รวมทั้งหมดจำานวน 48 คน

2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย จำานวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นโยบาย ได้แก่ กลุ่มเคยเป็นหรือเป็นผู้บริหาร
ระดบักระทรวงศกึษาธกิารและเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้ปฏิบัติ จำานวน 15 คน 
และประเมินคู่มือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 คน 

3. ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กลุม่ตวัอย่าง ได้แก ่
ผู้บรหิารสถานศกึษา คร ูและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 
ที่ทดลองใช้รูปแบบ จำานวน 15 คน 

4. ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิรปูแบบการมสีว่น
ร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 3 คน ครู จำานวน 10 คน 
และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 
2 คน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ทดลองใช้
รูปแบบ จำานวน 15 คน 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แนว
คำาถามสนทนากลุ่ม 3) แบบสังเกต 4) แบบ
ประเมินร่างรูปแบบ คู่มือการนำารูปแบบไปใช้ 5) 
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ และ 6) 
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ โดยเครื่องมือทุกฉบับมีการประเมินค่า
ความสอดคล้องข้อคำาถามกับกรอบแนวคิด โดยผู้
เชีย่วชาญและมคีา่ IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และประเมิน
ความเหมาะสมของข้อคำาถามว่ามีความเหมาะ
สมจริงสามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้

	 การดำาเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ โดย 1) ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการการมสีว่น
ร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จำานวน 83 โรงเรียน รวม 249 คน 
3) เก็บข้อมูลจากโรงเรียนต้นแบบท่ีจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนา
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กลุ่มและสังเกต จำานวน 3โรงเรียน 4) สังเคราะห์
องค์ประกอบหลักของรูปแบบ และ5) ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบองค์ประกอบหลักของรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบโดยการยกร่าง
รปูแบบครัง้ที ่1 ประเมนิยกรา่งรปูแบบโดยใช้แบบ
ประเมินปลายเปิด ยกร่างครั้งที่ 2 ประเมินความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบ จัดทำาคู่มือการนำารูป
แบบไปใช้ในสภาพจริงและประเมินความเหมาะ
สมของคู่มือ

ขั้นตอนที่ 3 กำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ทดลองใช้รูปแบบ และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การนำารูปแบบไปใช้โดยดำาเนินการ
ตามคู่มือ ประเมินผลก่อนและหลัง โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการนำารูปแบบไปใช้ประเมินบริบท
ก่อนและหลัง 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นขั้นตอนการประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบ โดยดำาเนินการประชุมและ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้รูปแบบ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลู นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้าก 1) 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
มาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) 
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ทำาให้ได้
แนวคดิและขอ้มูลเพ่ือสงัเคราะหเ์ปน็องค์ประกอบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
4 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย 89 
ตัวบ่งชี้ 2) สร้างรูปแบบจากการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเก่ียวกับการยกร่างรูปแบบ การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 3) นำารูปแบบไป
ใช้ตามคู่มือการนำารูปแบบ ไปใช้มีการวิเคราะห์
เน้ือหา สรุปสาระสำาคัญ แจกแจงความถี่ของ 

ผู้ตอบแต่ละรายการ ตามกรอบภารกิจการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยและ4) การประเมินรูปแบบ
ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การแปลความหมายของคา่เฉลีย่ ทีค่ำานวณไดเ้ปน็ 
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

ผลการวิจัย
จากการดำาเนนิการวจิยัตามขัน้ตอน 4 ขัน้

ตอน ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยั โดยมรีายละเอยีดใน
แต่ละขั้นตอนตามลำาดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สภาพปัจจุบันโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับ ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการจัดหา
แหล่งเรียนรู้ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้าน
การวัดและประเมินผล และ4) ด้านการจัดทำา
หลกัสตูร ปญัหาการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
ตามอัธยาศัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเรียง
ลำาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
1) ด้านการวัดและประเมินผล 2) ด้านการจัดทำา
หลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 4) ด้าน
การจัดหาแหล่งเรียนรู้ ส่วนความต้องการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัดา้นทีม่คีา่เฉลีย่จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการจัดหาแหล่งเรียนรู้ 2) 
ด้านการวัดและประเมินผล 3) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และ4) ด้านการจัดทำาหลักสูตร โดยการ
มีส่วนร่วมของข้าราชการครู คณะกรรมการสถาน
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ศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ และชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีองค์
ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบ
ย่อย 20 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 89 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
องค์ประกอบหลักที่ 1 การจัดทำาหลักสูตร มีองค์
ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 22 ตัวบ่ง
ชี้ องค์ประกอบหลักที่ 2 การจัดการเรียนรู้ มีองค์
ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 26 ตัวบ่ง
ชี้ องค์ประกอบหลักที่ 3 การจัดหาแหล่งเรียนรู้ 
มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 19 
ตัว องค์ประกอบหลักที่ 4 การวัดและประเมินผล 
มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 22 
ตัวบ่งชี้ การตรวจสอบความเหมาะสม โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และความเปน็ไปได ้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และคู่มือประกอบด้วย 
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ของรูป
แบบ 3) ขอ้จำากัดในการนำาคู่มอืไปใช้ 4) วธิดีำาเนนิ
การตามรูปแบบ 5) เกณฑ์การประเมินการใช้รูป
แบบ 6) แบบประเมินการใช้รูปแบบ 7) เงื่อนไข
ความสำาเร็จของรูปแบบ 8) บรรณานุกรม และ9) 
ภาคผนวก

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสภาพจริง 
ผลการประเมินการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ในสภาพจริงของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทดลองใช้ 
พบว่า ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ โดยรวมผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 64.00 หลังการทดลองใช้ รูปแบบ โดยรวม
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 91.67

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากผลการประเมนิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบ
ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ความเป็นไปได้ (  = 4.71) ความเป็น
ประโยชน์ (  = 4.69) และมีความเหมาะสม (  
= 4.56) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาในรายการย่อย 
พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 10 
ข้อ และมีผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก 2 ข้อ 
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับ 
เป็นรายด้าน 

 

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อภปิรายผลไดด้งันี้

 1. ผลการวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั ปญัหา 
และความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พบว่า สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงาน
วิจัยของธีระ รุญเจริญ (2545: ข) ทั้งนี้เนื่องจาก
ได้ศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในประเทศไทย พบ
ว่า ปัจจุบันชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมยังไม่มาก
พอ ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความสามารถในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง และปญัหาการมสีว่นรว่มในการจดัการ
ศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับสุรี
รัตน์ นนท์ตุลา (2555: 137-149) พบว่า ปัญหา
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความรู ้ความเขา้ใจไมเ่พยีงพอเกีย่วกบัการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
หรือให้ข้อเสนอแนะ หลักสูตรสถานศึกษามีเป้า
หมาย วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ไม่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน และชุมชนอย่างแท้จริง และ
ขาดการติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ส่วนความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับรุ่งเรือง 
ราชมณี (2555: 241-250) เนื่องจากได้ศึกษา
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษา ซึง่คร ูผูป้กครอง นกัเรยีนและชุมชนมคีวาม
ต้องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถจัด
สาระการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียน

2. ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ การ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 
4 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 20 องค์
ประกอบ 89 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ที่ 1 การจัดทำาหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 การ
จัดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 การจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมิน
ผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุวิมล โพธิ์
กลิ่น (2549: 143-149) สรุปได้ว่า รูปแบบเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและ 33 องค์
ประกอบยอ่ย โดยเฉพาะองคป์ระกอบหลกัที ่2 คอื 
ขอบขา่ยและภารกจิงานดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การประเมนิผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ และสอดคล้องกับอารักษ์ อินทร์พยุง (2554: 
289-290) สรุปได้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
วา่ 4 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย 92 
ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบหลักที่ 3 กระบวนการนำา
หลักสูตรไปใช้ มี 3 องค์ประกอบย่อย 33 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบหลักที่ 4 ปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการ
ศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 
ภาคีเครือข่าย สื่อและแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชน การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบ 
พบว่า ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ โดยรวม อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 64.00 และ
ผลการประเมนิหลงัการทดลองใชร้ปูแบบ โดยรวม



Journal of Education, Mahasarakham University 161 Volume 9 Number 4 October-December 2015

อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.67 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมัพร พงษก์งัสนานนัท ์ 
(2550: 119-126) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนทั้งสามฝ่ายต้อง
ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน ร่วม
กิจกรรมและสนับสนนุสือ่การสอน และสอดคลอ้ง
กับสะอาด ขันอาษา (2553: 305-314) สรุปได้
วา่ เปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่มของชุมชนหลงันำารปู
แบบไปทดลองใช้ผลการประเมินความพึงพอใจที่
ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละการสะทอ้นผลการปฏิบตัิ
งาน โดยภาพรวมทุกกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้
ทดลองใช้รูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารักษ์ อินทร์พยุง 
(2551: 287-289) ที่ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้
การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียน
รู้ตลอดชีวิตตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 พบ
วา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาม ีความคิดเหน็เกีย่วกบัความเหมาะ
สมในการนำาตัวบ่งชี้ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
สอดคล้องกับปริชาติ ชมชื่น (2555: 113-123) 

เนื่องจากได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถาน
ศึกษา จากการประเมินรูปแบบนั้นพบว่า รูปแบบ
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริม
การนำารูปแบบไปใช้ในสถานศึกษา โดยเน้น การ
ขับเคลื่อนการดำาเนินการตามกรอบวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย 
จะทำาให้เกิดผลของการนำารูปแบบไปใช้ได้เหมาะ
สมและเกิดประโยชน์ได้จริง

1.2 สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนร่วมที่จะ
นำารูปแบบไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ควรต้องศึกษา
เกี่ยวกับวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างชัดเจน เพื่อนำามาบูรณาการการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2.2 ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาและศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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