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บทคัดย่อ
บทความวิจั ยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อเสนอการพั ฒ นาการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มหลั กสั งคหวัต ถุ 4
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี มีขั้นตอนการวิจัย 3
ขั้น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มในโรงเรี ย นสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 20 คน และขั้นตอนที่ 3 เสนอการพัฒนาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหลักสังคหวัตถุ 4 ด้วยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย 11 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การบริห ารแบบมีส่ วนร่ว มในโรงเรียนสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมมีการ
บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่วมจัดกิจกรรม ด้านร่วม
กำกับ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ ด้านร่วมคิดวางแผน 2) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่
(1) หลักการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานทั่วไป (2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่วมคิดวางแผน
ด้านร่วมจัดกิจกรรม ด้านร่วมกำกับ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ (3) หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน
การให้ ปิยวาจา วาจาไพเราะ อ่อนหวาน อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ สมานัตตตา วางตนเหมาะสม
และ 3) การพัฒ นาการบริห ารแบบมีส่ ว นร่วมหลั กสั งคหวัตถุ 4 สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย ระบบการดำเนินการ และกระบวนการดำเนินการ
คำสำคัญ: การพัฒนา, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, สังคหวัตถุ 4
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Abstract
This research article aimed to propose the development of participative
administration according to Sangahavatthu IV principles for schools under Office of Primary
Educational Service Area. Mixed methods research with 3 research steps was designed
consisted of: Step 1 was to study the state of participative administration for schools under
Office of Primary Educational Service Area. Questionnaires was used for data collection from
400 samples. Step 2 was to develop participative administration according to Sangahavatthu
IV by interviewing 20 key informants. Step 3 was to propose the development participative
administration according to Sangahavatthu IV principles by using focus group discussion with
the target group of 11 experts. The findings were as follows: 1 ) the state of participative
administration for schools under Office of Primary Educational Service Area in overall result
was at high level. For each aspect, there were at high level of management in all 3 aspects:
co-organizing activities, coordinated on follow up, evaluate and publicize, and coordinated
on planning. 2 ) The process of participative administration according to Sangahavatthu IV
principles for schools under Office of Primary Educational Service Area consisted of 3 parts,
namely (1 ) school administration principles in 4 areas: academic administration, budget
management, personnel management, and general administration. (2 ) Participatory
management for schools in three areas which were joint planning, participating activities, and
co-supervising, following-up, evaluation and public relations. (3) Sangahavatthu IV principles,
which consisted of giving, kindly speech, useful conduct, and equality consisting in
impartiality. 3) The development of participative administration according to Sangahavatthu
IV principles for schools under Office of Primary Educational Service consisted of principles,
objectives, operating system, and operation process.
Keywords: Development, Participative Administration, Sangahavatthu 4
บทนำ
จากผลจากการผลั กดัน ของรัฐธรรมนูญ ที่ส่งผลให้เกิดพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2562 ซึ่ งตามพระราชบั ญ ญั ตินั้ น ได้ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคมสามารถจั ดการศึก ษาได้ (All for
Education) ให้โรงเรียนร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดย จัดกระบวนการเรียนรู้ภ ายในชุมชน เพื่อให้ ชุมชนมี การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒ นาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชนให้โรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, หน้า 12)

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- 55 –

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2563

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 วรรค 2 ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาที่รัฐ
มุ่ ง เน้ น ให้ สั งคมเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ตามความมาตรา 9 การจั ด ระบบโครงสร้ า ง และ
กระบวนการจั ด การศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามความในวรรค 2 กำหนดให้ มี ก ารกระจายอำนาจไปสู่ เขตพื้ น ที่
การศึกษา โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวรรค 6 การจัดการศึกษามุ่งการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบั น สั งคมอื่น ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระตามพระราชบัญญัติเพื่อที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และส่งผลให้
บรรลุนโยบายเป้าหมายและมาตรฐานด้านการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ การ
พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านวิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ การบริหาร และการ
จัดการ ด้านอื่นๆ พร้อมกันนี้มีเป้าหมายที่จะให้ครู ผู้บริหารศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้มีป ระสิทธิภ าพ และมีรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของ ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
ลักษณะที่พึงประสงค์ ภารกิจดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่ายไม่ว่าผู้บริหารโรงเรียน
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน จะต้องวางแผนและปฏิบัติภารกิจ ตาม
บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิชาการ งานธุรการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และ
งานสัมพันธ์กับชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการจัด นอกจากนี้ แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน คือ 1) ด้านแหล่งเรียนรู้ ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 2) ด้านบรรยากาศ
การเรียนการสอน จัดสถานที่เหมาะแก่การเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมี
การสอนเพิ่มเติมในเวลาว่างหรือหลังเลิกเรียน 4) ด้านการวัดผลประเมินผล ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนรับ รู้ใน
กระบวนการวัดผลประเมินผล 5) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 6) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ 7) ด้านการ
ส่งเสริมพัฒ นาสื่อนวัตกรรม ควรใช้สื่อการสอนทุกครั้งในกระบวนการเรี ยนการสอน (สินทัย ไชยเสริฐ , สิน
งามประโคน และพระมหาญาณวัฒน์ ิตวฑฺฒโน, 2562, หน้า 15-27)
การศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร การที่ผู้เรียนจะเกิด
คุณลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ต้องเป็นผลจากหน่วยงานทุกๆ ระดับ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกันจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, หน้า 3) ซึ่งหลักการมีส่วน
ร่วมนั้นได้มีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2562 อันระบุว่าในการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ
ให้ สั งคมมีส่ ว นร่ วมในการจั ดการศึกษา (มาตรา 8) และในกระบวนการจัดการศึกษาให้ ยึดหลั กการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น
และการที่จะทำให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมทางการศึกษาได้นั้น จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
การศึ ก ษาก่ อ นกล่ า วคื อ ต้ อ งให้ ป ระชาชนมี ค วามพร้ อ มในการเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มก่ อ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย น
พระภิกษุบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงประชาชนทั่วไป ในชุมชนต้องเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
เนื้อหาสาระและเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้มีการประชุมชี้แจงให้ทราบถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพและความรู้จากผู้คน ที่อยู่นอกรั้วโรงเรียน แต่ที่สำคัญคือ การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ความเข้าใจของโรงเรียนเสียใหม่ ในสิทธิการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน เพื่อโรงเรียนจะเปิด
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ใจกว้างต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ซึ่งกำลังเป็นแนวโน้ มใหญ่ที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษา บทบาท การมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น มีได้ตั้งแต่ในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายในระดับปฏิบัติ ได้แก่ การเป็นครู
ร่วมสอนที่มีสาระสำคัญมากกว่าการเป็นอาสาสมัครคือการที่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการกำหนดบทเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครูในชั้นเรียนของลูก เนื่องจากผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยมีประสบการณ์ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ ที่อาจให้ข้อมูลความรู้ ความชำนาญเฉพาะที่มากไปกว่าตำราเรียน ทั้งนี้ ครูร่วมสอน
ควรจะต้องวางแผนหลั กสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างกิจกรรมหนุนเสริมไปจนถึงการติดตาม
ประเมิ น ผลร่ ว มกั บ ครู ควรสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เกื้ อ หนุ น ร่ว มมื อ กั น ต่ อ ไป (สุ ช าดา จั ก รพิ สุ ท ธิ์ , 2550,
หน้า 23)
ในการที่จะบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลสำคัญนั้นมีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ
คือ หลักสูตรการบริหารการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอน แล้วการจัดการศึกษาที่จะบรรลุ
เป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยพลังของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการจัดการศึกษา เพราะปัจจุบันการ
จัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย ที่ผู้จัดการศึกษารวมทั้งชุมชนได้ตั้งเป้า
และกำหนดเกณฑ์เอาไว้ ซึ่งจะเห็ นได้ว่าการที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษานั้นเป็นตัวกำหนด
ทิศทางของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งหลักธรรมที่มีความเหมาะสมกับการบริหารการศึกษา
นั้น คือ หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทาน การให้ 2) เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก 3) อัตถจริยา
ความประพฤติ ป ระโยชน์ และ 4) สมานั ต ตา ความเป็ น ผู้ มี ต นเสมอ (องฺ. จตุก ก. (ไทย) 21/32/42) ซึ ่ง
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็น หลักธรรมสำคัญ ในการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อยึด
เหนี่ยวจิตใจคนและกำกับดูแลความประพฤติของผู้ปฏิบัติให้อยู่ในทำนองคลองธรรม ความถูกต้อง ความ
โปร่งใส เป็นบุคคลที่น่าเคารพและนำความร่วมมือมาสู่ระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ
4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่งผลวิจัยนี้จะเป็น
แนวทาง ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผน การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากระบวนการ
บริหารงานด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และนำไปสู่รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุง การดำเนินงานการบริหารด้านการศึกษาในท้องถิ่น
และโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนในการจัดการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มในโรงเรียนสั งกัด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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3. เพื่อเสนอการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methodology Research) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มในโรงเรีย นสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา มีการดำเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม และใช้เป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
2. ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 1) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,709 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุ น ายน 2561) 2) กลุ่ ม ตัว อย่ าง ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัย กำหนดจากตารางสำเร็จรูป ของ Taro Yamane
(อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552, หน้า 45) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากรและกำหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากนั้นดำเนินการสุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มของประชากร
ตามจำนวนสัดส่วน
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด ตามกรอบแนวคิ ด ซึ่ ง
สังเคราะห์จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) นำเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณาตรวจสอบประเด็นคำถาม เนื้อหาสาระ ให้มีความครอบคลุม
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 2) นำแบบสอบถามปลายเปิด เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 รูป/คน เพื่อตรวจสอบ
เนื้ อ หาและความสอดคล้ อ งของข้ อ คำถามกั บ กรอบแนวคิ ด แล้ ว วิ เคราะห์ ห าค่ า IOC (Index of Item
Objective Congruence) ซึ่งได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.7-1.00 ถือได้ว่าแบบสอบถามได้รับการยอมรับจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3) นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แล้วนำไปทดลองใช้
(Try Out) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทดสอบในการวิ จั ย จำนวน 30 คน เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยคำนวณค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา หรือวิธีของ Cronbach ซึ่งมีค่าสั มประสิ ทธิสหสั มพั นธ์
เท่ากับ .798 จากนั้นทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนนำไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถาม ด้วยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
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ขั้ น ตอนที่ 2 พั ฒ นาการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มตามหลั ก สั งคหวั ต ถุ 4 สำหรั บ โรงเรี ย นสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสารที่
เป็นหนังสือ ตำรา งานเขียน บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาแนวคิดการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมแนวคิด หลักสังคหวัตถุ 4 และการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล สำคัญ 20 คน ด้วยการเลือกเจาะจง
(Purposive Selection) ด้วยแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาตามแบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 3 เสนอการพัฒ นาการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 11 รูป/คน ด้วยแนวคำถาม
สำหรับการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริห ารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่วมจัดกิจกรรม ด้านร่วมกำกับติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ และ
ด้านร่วมคิดวางแผน ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีต่ ่อสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวม
สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1. ด้านร่วมคิดวางแผน
2. ด้านร่วมจัดกิจกรรม
3. ด้านร่วมกำกับ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์
ภาพรวม



S.D.

แปลผล

4.23
4.38
4.29
4.30

0.53
0.60
0.68
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
3
1
2

2. การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นได้ แก่ 1) หลั ก การบริห ารโรงเรีย น 4 ด้าน ได้แ ก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 2) การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่วมคิดวางแผน ด้านร่วมจัดกิจกรรม ด้านร่วมกำกับ ติดตาม
ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ 3) หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน การให้ ปิยวาจา วาจาไพเราะ อ่อนหวาน อัตถ
จริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ สมานัตตตา วางตนเหมาะสม
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) ระบบการดำเนินการ 4) กระบวนการดำเนินการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลั ก การ หลั ก การในการพั ฒ นาการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มหลั ก สั งคหวัต ถุ 4 สำหรั บ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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1.1 หลักการบริหารโรงเรียน เป็นการดำเนินการในการทำงาน 4 ด้านของโรงเรียน ได้แก่
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
1.2 หลั กการบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ว มสำหรับโรงเรียน เป็ นการที่ทุกภาคส่ วนมีส่ วนร่ว ม
ทางด้านความคิดวางแผน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมลงทุน ร่วมกำกับติดตาม ประเมินผล
และประชาสัมพัน ธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี 3 ประการ ได้ แก่ ด้านร่วมคิดวางแผน ด้านร่วมจัด
กิจกรรม และด้านร่วมกำกับ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์
1.3 หลั ก สั งคหวัต ถุ 4 เป็ น ธรรมที่ เป็ น เครื่องยึด เหนี่ ย วน้ ำใจของกัน และกั น ผู ก ไมตรี
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประสานใจกัน ในการบริห ารแบบมีส่ วนร่วมของโรงเรียน มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทาน การให้
2) ปิยวาจา วาจาไพเราะ 3) อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 4) สมานัตตตา วางตนเหมาะสม
2. จุดมุ่งหมาย
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ดำเนินการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยใช้การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริ หาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา สามารถนำหลักการพัฒ นาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
3. ระบบการดำเนินการ วิธีดำเนินการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4
สำหรับ โรงเรียนสั งกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ 2) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในทิศทางนโยบายและมาตรการการพัฒนาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3) คณะกรรมการบริหารนำเสนอการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ 5) ประชุม
ชี้แจงคณะครู กรรมการ และชุมชนเครือข่ายรับฟังความคิดเห็นและวางแผนดำเนินการร่ว มกัน 6) ร่วมจัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามแผนงานที่กำหนดร่วมกัน 7) ร่วมตรวจสอบงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการในการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 อย่างเป็นระบบ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 8) ดำเนินการการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน โดยมีการประเมินผล สรุป
รายงานผลการดำเนินการในภาพรวม และเผยแพร่ให้แก่ทุกภาคส่วนต่อไป
4. กระบวนการดำเนินการ กระบวนการดำเนินการการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยการดำเนินการ
ตามองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ร่วมคิดวางแผน
1. ทาน การให้ 1) ร่วมวางแผนเตรียมจัดหาวัส ดุอุป กรณ์ เครื่องใช้เพื่อพั ฒ นาโรงเรียน
2) ร่วมวางแผนเตรียมจัดหาทุนในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 3) ร่วมวางแผนเตรียมสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนาโรงเรียน
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2. ปิ ย วาจา วาจาไพเราะ 1) ร่ว มวางแผนวิเคราะห์ ปัญ หาของโรงเรียนด้วยถ้อยคำอัน
สุภ าพ 2) เข้าร่วมการประชุมหรือวางแผน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาโรงเรียนจะพูดจาด้วยไมตรีจิต 3) ร่วม
วางแผนในการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยวาจามีเมตตา
3. อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 1) มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2) ร่วมเตรียมจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 3) ร่วมวางแผน
เตรียมบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน
4. สมานัตตตา วางตนเหมาะสม 1) มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยมิได้ก้าว
ก่ายการบริหารของโรงเรียน 2) มีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาโรงเรียน 3) ร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การพัฒนาโรงเรียน
ด้านที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรม
1. ทาน การให้ 1) ร่วมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 2) มี
ส่วนช่วยในการจัดหาอาหารมาเพื่อเลี้ยงดูในการพัฒนาโรงเรียน 3) มีส่วนช่วยในการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. ปิยวาจา วาจาไพเราะ 1) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยทุกครั้ง
ท่านจะเจรจาด้วยที่สุภาพ 2) พูดชักชวนหรือสร้างกำลังใจให้ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมกันการพัฒนาโรงเรียน
3) พูดถึงการพัฒนาโรงเรียนในเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ
3. อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 1) มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนปราศจากอบายมุขสิ่ง
มอมเมา 2) มีส่วนร่วมจัดให้มีการสอนที่สร้างสรรค์และทันสมัย 3) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น นำนักเรียนเข้าค่าย เป็นต้น
4. สมานัตตตา วางตนเหมาะสม 1) มีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรเพื่อสอนในโรงเรียน
2) มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณและทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 3) มีส่วนร่วมในการนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
ด้านที่ 3 ร่วมกำกับ ติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธ์
1. ทาน การให้ 1) มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนได้รับรู้ร่วมกัน
2) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล ต่างๆ ในการประเมินผลโรงเรียน 3) มีส่ วนร่วมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ติดตามการบริหารงานของโรงเรียน
2. ปิยวาจา วาจาไพเราะ 1) มีการรับฟังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอแนะการประเมิน
คุณภาพของโรงเรียน โดยมิได้โต้เถียง 2) มีส่วนร่วมในการประเมินผลของโรงเรียน และรายงานผลด้วยวาจาที่
สุภาพ 3) มีส่วนร่วมในการเผยแพร่การประเมินผลของโรงเรียนโดยการใช้คำพูดที่เหมาะสม
3. อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 1) นำข้อมูลจากการประเมินผลการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 2) มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมินผล เพื่อให้ ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการพัฒ นาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
3) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการประเมิณคุณภาพของการพัฒ นาเพื่อ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
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4. สมานั ตตตา วางตนเหมาะสม 1) มีส่ ว นร่ว มประเมิ นผลในการพัฒ นาบุ คลากรของ
โรงเรียนอย่างยุติธรรม 2) มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยใจที่เป็นกลาง 3) มีส่วนร่วมในการนำ
ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณะด้วยความเที่ยงตรง
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิ ป รายผลการวิจั ย เรื่ อง การพั ฒ นาการบริห ารแบบมีส่ วนร่ว มหลั กสั งคหวัต ถุ 4 สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้วิจัยจะได้นำประเด็นที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพการบริห ารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่วมจัดกิจกรรม ด้านร่วมกำกับติดตามประเมินผลและประชาสั มพันธ์ และ
ด้านร่วมคิดวางแผน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกสิณี ชิวปรีชา (2554) ที่ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึ งประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนดี
ประจำตำบลในภาพรวมใช้รูปแบบโดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลักอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการ
นำแผนไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของประหยัด สุขสำราญ (2554) ที่ผลการวิจัย
พบว่า สภาพปัจจุบันในการดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และมีความสอดคล้ องกับผลการวิจัยของพระมหาสุช าติ ธมฺมกาโม (ปิติ) (2560)
ที่ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องทำ
การพัฒนาบนพื้นฐานการบริหารงาน 4 ด้าน เช่นกัน คือ วิชาการ บุคคล งบประมาณ และ บริหารงานทั่วไป
ภายใต้การมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ 1) ร่วมตัดสินใจ 2) ร่วมปฏิบัติ 3) ร่วมรับประโยชน์ 4) ร่วมประเมินผล
2. การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นได้ แก่ 1) หลั ก การบริห ารโรงเรีย น 4 ด้าน ได้แ ก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 2) การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่วมคิดวางแผน ด้านร่วมจัดกิจกรรม ด้านร่วมกำกับ ติดตาม
ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ 3) หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน การให้ ปิยวาจา วาจาไพเราะ อ่อนหวาน อัตถ
จริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ สมานัตตตา วางตนเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหา
สุ ช าติ ธมฺ ม กาโม (ปิ ติ ) (2560) ที่ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มสำหรั บ ศู น ย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 มีลักษณะ ได้แก่ การบริหารงาน 4 ด้าน ด้วยความ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคิด การปฏิบัติ การตัดสินใจ รับประโยชน์ และติดตามผลโดยบูรณาการหลัก
พุทธธรรม 1) การบริหารงานวิชาการด้วยจัดการเรียนการสอนด้วยหลักไตรสิกขาให้เด็กเกิดพัฒ นา 4 ด้าน
2) การบริ ห ารงบประมาณ ด้ ว ยความเสี ย สละ ซื่อ สั ต ย์ และโปร่งใส 3) การบริห ารงานบุ ค คลด้ว ยเมตตา
มโนกรรม การคิดดี การมองกันในแง่ดี เมตตาวจีกรรม การพูดแต่สิ่งที่ดี เมตตากายกรรม การทำความดีต่อกัน
และ 4) การบริหารงานทั่วไป ด้วยกิจกรรมเชิงพุทธ
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) ระบบการดำเนินการ 4) กระบวนการดำเนินการ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกสิณี ชิวปรีชา (2554) ที่ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- 62 –

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2563

สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบลควรใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำโดยครูและ
ชุม ชนเป็ น หลั ก โดยมี ห ลั ก การ แนวคิด และวั ตถุ ป ระสงค์ข องรูป แบบ และองค์ ป ระกอบของการบริห าร
ประกอบด้ ว ย การวางแผน การนำแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลโดยครู แ ละชุ ม ชนเป็ น หลั ก
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศักดา สถาพรวจนา (2549) ทีผ่ ลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 10 หลักการ คือ เป้าหมาย
หรือภาพวาดความสำเร็จ ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย การกระจายอำนาจหรือความเป็นอิสระใน
ตนเอง การทำงานเป็นทีม ข้อตกลงความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์เชิงบวก การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังอำนาจ 2) ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 2 มิติคือ มิติที่
หนึ่งเป็นมิติสถานศึกษา 4 ระบบย่อย คือ ระบบย่อยด้านคน ระบบย่อยด้านโครงสร้าง ระบบย่อยด้านงาน และ
ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี มิติที่สองเป็นมิติการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ส่วนคือ บุคคลที่มีส่วนร่วม เรื่องที่มี
ส่วนร่วม วิธีการมีส่วนร่วม ขั้นตอนการมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วม 3) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 4
ขั้นตอนคือ การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตามรูปแบบ การประเมินผลการนำรูปแบบไปใช้ และการ
รายงานผล 4) เงื่อนไขของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของใช้รูปแบบ และปั จจัยที่เป็น อุปสรรคต่อการใช้รูปแบบ ส่วนที่ 2 คือ แหล่งที่มาของปัจจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ผู้ ร่ ว มงาน และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง 2) ผลการประเมิ น รูป แบบการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ความรู้การวิจัยเป็นการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางด้านความคิดวางแผน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมลงทุน ร่วมกำกับติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สรุปองค์ความรู้การวิจัยดังภาพที่ 1
Praticipative
Administration
การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Sangahavatthu
สังคหวัตถุ

ทาน
ร่วมกากับ
ติดตาม

ร่วมคิด
วางแผน

สมานัตตา

ปยวาจา

โรงเรียน
ร่วมจัดกิจกรรม

อัตถจริยา

ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย

School
การบริหารโรงเรียน
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จากภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย มีคำอธิบายดังนี้
การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักสังคหวัตถุ 4 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ สรุปเป็น PSS ประกอบด้วย
P = Praticipative Administration การบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียน เป็นการที่ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มี 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านร่วมคิดวางแผน 2) ด้านร่วมจัดกิจกรรม
3) ด้านร่วมกำกับ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์
S = Sangahavatthu หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมที่เป็นเครื่ องยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกัน ผูก
ไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประสานใจกัน ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทาน การให้
2) ปิยวาจา วาจาไพเราะ 3) อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 4) สมานัตตตา วางตนเหมาะสม)
S = School การบริห ารโรงเรียน เป็นการดำเนินการในการทำงานในการบริหารโรงเรียนทั้ง 4
ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงาน
ทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านร่วมคิดวางแผน ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน รวมถึงรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และรับรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน เพื่อกำหนด
วิสัย ทัศน์ เพื่อพัฒ นาโรงเรียน ที่จะทำให้เป็ น คณะกรรมการในการพัฒ นาโรงเรียน โดยมี เตรียมจัดทำข้อมู ล
ข่าวสารเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ในการวางแผนเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทุนการศึกษา เพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
1.2 ด้ านร่ ว มจั ด กิจ กรรม ควรส่ งเสริม ให้ ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ว มรับ ผิ ดชอบในการจัดสภาพ
ห้องเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้ เอื้อต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงการทำให้
โรงเรียนปราศจากอบายมุขสิ่งมอมเมา นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการสอนที่สร้างสรรค์
และทันสมัย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น การเข้าค่ายต่างๆ เป็นต้น
1.3 ด้านร่วมกำกับ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมคิดวางแผน รูปแบบการวัดผลประเมินผลในโรงเรียน การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมประเมินผลพฤติกรรมของ
นักเรียน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยการนำข้อมูลจากการประเมินผลการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาการนำหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาอื่ น ๆ เช่ น ไตรสิ ก ขา อริ ย สั จ 4
พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น มาใช้ร่วมกับการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
2.2 ควรนำผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ในองค์การ หรือหน่วยงานต่อไป เพื่อจะได้พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาต่อไป
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