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รูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
Education Quality Reform Model Strengthened by Active Participation of
Stakeholders for Education Effectiveness Elementary Schools
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบ กําหนดรูปแบบ และประเมินรูปแบบ
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑล โรงเรียนละ 9 คน จาก 761 โรง รวมทั้งสิ้น 6,849 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบประเมินรูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบหลัก และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย 4 องค
ประกอบหลัก ไดแก (1) การปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (2) การปฏิรูปการจัดทําหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู (3) การปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา และ (4) การปฏิรูปการวัดและประเมินผล
ซึ่งรวมไดเปน 15 องคประกอบยอย 2) รูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาฯ เปนชุดของการเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจ การปฏิบตั ิ การรับผลทีเ่ กิดขึน้ และการประเมินผล ในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงจุดเนน
วัตถุประสงค กระบวนการ และวิธีการ ใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล และ 3) รูปแบบการ
ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาฯ ในภาพรวม มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชน อยูในระดับ
มากที่สุด โดยขอมูลมีการกระจายตัวนอย
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Abstract
The objectives of this research were to study the composition, to identify the
composition and to evaluate the composition of the education quality reform with intensive
participation of the stakeholder for the efﬁcient education management in the primary
school. Population were 9 people each from the Regional Fundamental Education
School Committee which were totally 6,849 people from 761 schools. Research tools
were questionnaires, in-depth interview form, and 3) pattern evaluation form. Data were
analyzed by using mean, standard deviation, principal component analysis, and content
analysis. The research ﬁndings were as followed:
1. There were 4 major components of the education quality reform with intensive
participation of the stakeholder for the efﬁcient education management in the primary
school which were the educational personal development reform, the curriculum and
learning process production reform, the education quality assurance reform, and the
evaluation and assessment reform including 15 minor components.
2. The education quality reform model was a set of decision-making participation,
operation, end-result acceptance, and evaluation for revising the objectives, processes,
and methods in order to achieve the effective education management according to the
major components.
3. In overview, the education quality reform model was at a highest level of
accuracy, possibility, and utilization with low standard deviation of data.
KEYWORDS: EDUCATION QUALITY REFORM MODEL / ACTIVE PATICIPATION /
EFFECTIVENESS / ELEMENTARY SCHOOLS

บทนํา
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไข
ปญหาตาง ๆ ของสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการที่ชวยใหคนได
พัฒนาตนเองดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวติ ตัง้ แตการวางรากฐานพัฒนาการทางชีวติ ตัง้ แตแรกเกิด
การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถทางดานตาง ๆ ทีจ่ ะดํารงชีพและประกอบอาชีพอยาง
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มีความสุข รูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ เปนการพัฒนาใหคนมีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถและ
ปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคขอมูลขาวสาร ดังนั้น การจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงถือเปนรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเปนภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษา โดยมุงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด ว ยการบริ ห ารจั ด การแบบมี ส  ว นร ว ม บนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
จุดเนนทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหความสําคัญในการแกปญ
 หา
ประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษา ไดแก การใชกระบวนการมีสว นรวมของผูป กครองและชุมชน
ในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ภายใตแนวทาง
การสรางความรับผิดชอบสายสั้น (Short-route of accountability) โดยการใหโรงเรียน
มีความรับผิดชอบโดยตรงตอผูปกครองและนักเรียนมากขึ้นใน 4 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 2) การจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 3) การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 4) การวัดและประเมินผล ซึง่ ถือเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรปู ระบบการศึกษา
ที่ มุ  ง ตอบโจทย ด  า นความเป น อิ ส ระของสถานศึ ก ษาในฐานะหน ว ยงานหลั ก ของการจั ด
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู สนองกลไกที่จะกอใหเกิดผลตอการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ครู
หลักสูตร สถานศึกษา และกระบวนการสรางและถายทอดความรู ประเด็นสําคัญที่สุด
ในการปฏิรปู การศึกษานี้ คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และ บุคลากรทางการศึกษาอยางยัง่ ยืนซึง่ เปนวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ คา
ปจจัยสําคัญอื่น ๆ ไดแก ระบบการบริหาร จัดการที่มีธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจและ
ทรัพยากรสูทองถิ่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน สงผลใหการศึกษามีสัมฤทธิผลสําหรับผูเรียนทั้งประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งที่
มีฐานะดีและยากจน โดยระบบการเรียนรู คือ ระบบที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู โดยอาจอยูในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา และมีปจ จัยและเครือ่ งมือตาง ๆ เพือ่ สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอ ยางเหมาะสมและ
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เต็มศักยภาพ ทัง้ ทีม่ าจากระบบการศึกษาปกติ และจากนอกระบบการศึกษา เชน สือ่ การเรียนรู
ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดทุกแหงทุกเวลา ประเด็นสําคัญในการปฏิรูประบบการเรียนรู คือ
การเนนความสําคัญของปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู นับตั้งแตครู ผูปกครอง ชุมชน
บุคคลตัวอยาง สื่อมวลชน รวมถึงสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) สอดคลองกับที่ ธีระ รุญเจริญ (2550) กลาววา
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม คือ การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาท
ในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกันรวมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอยาง เพื่อ
ประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาที่ของผูบริหาร และ ศิริพร ตันติยมาศ
(2550) ที่สรุปความหมายของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมวา หมายถึง กระบวนการ
ทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและสมาชิกในการตั้งวัตถุประสงค วางแผนรวมกัน ผูบริหาร
แบงปนอํานาจใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจและในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญ ทําใหเกิด
ความรวมมือ เกิดความผูกพันและไววางใจฝายบริหารมากขึ้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวา
กอใหเกิดทีมงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จันทรานี สงวนนาม (2553) ที่ให
ความหมายวา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลไดมีสวนเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การประเมินผล
ผูว จิ ยั สังเคราะหเนือ้ หาของการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผลในลักษณะของการมีสว น
รวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการรับผลที่เกิดขึ้น และ
การมีสวนรวมในการประเมินผลของ ธีระ รุญเจริญ (2550) จันทรานี สงวนนาม (2553)
เมตต เมตตการุณจิต (2553) Shaded, Prins, and Nas (1982) Cohen and Uphoff (1997)
เพื่ อ นํ า มาสร า งเป น รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบดวย ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการวัดและประเมินผล ตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) สมาน อัศวภูมิ (2553) ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553)
และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560)
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การแกปญหาประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษาตองเกิดขึ้นจากการรวมมือรวมใจ
ของผูม สี ว นเกีย่ วของกับการจัดการศึกษา การสรางรูปแบบการดําเนินงานอยางเปนระบบโดย
ผูม สี ว นไดสว นเสียเขามามีสว นรวมแบบเขมในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนแนวทาง
ที่นาจะเปนประโยชนตอการปฏิรูปคุณภาพการจัดการศึกษา อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและลดอัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขม
ของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อกําหนดรูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
3. เพื่อประเมินรูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑล โรงเรียนละ 9 คน จาก 761 โรง รวมทั้งสิ้น 6,849 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 ชุด ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม เรื่อง สภาพการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวม
แบบเขมของผูม สี ว นไดสว นเสียเพือ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผล
2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึกการปฏิรปู คุณภาพการศึกษาดวยการมีสว นรวมแบบเขม
ของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
2.3 แบบประเมินรูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสว นรวมแบบเขม
ของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
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3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาดวยการมีสว นรวมแบบเขมของผูม สี ว นไดสว นเสียเพือ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยการหาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช
การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal-Component analysis-PC) และใชวิธีหมุน
แกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ (Varimax orthogonal) ดวยเกณฑในการตัดสินใจ
เลือกตัวแปรที่สําคัญจากองคประกอบตาง ๆ ที่มีคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor
score coefﬁcients) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
3.2 ผูว จิ ยั วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา
3.3 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินรูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษา
ดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถม
ศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใชหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้
1. องคประกอบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมี
สวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย
4 องคประกอบหลัก ไดแก (1) การปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (2) การปฏิรูป
การจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (3) การปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา และ
(4) การปฏิรูปการวัดและประเมินผล ซึ่งรวมไดเปน 15 องคประกอบยอย
2. รูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนได
สวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล เปนชุดของการเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ การรับผลที่เกิดขึ้น และการประเมินผล ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจุดเนน วัตถุประสงค กระบวนการ และวิธีการใหการจัดการศึกษาเปนไป
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อยางมีประสิทธิผล ตามองคประกอบการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูป
การจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การปฏิรูปการวัดและประเมินผล ดังแผนภาพตอไปนี้

ภาพ 1 รูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
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3. รูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนได
ส ว นเสี ย เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ในภาพรวม
มีความถูกตอง ความเปนไปได และความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุด และขอมูลมี
การกระจายตัวนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความถูกตอง ความเปนไปได และ
ความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
อภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังประเด็นตอไปนี้
1. ผลการวิจัย พบวา สภาพการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขม
ของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลใน
ภาพรวม มีการปฏิรูปอยูในระดับมาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีการปฏิรูปในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการวัดและประเมินผล ดานการจัดทําหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู และดานการประกันคุณภาพการศึกษา แสดงใหเห็นถึงการมุง ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงจุดเนน วัตถุประสงค กระบวนการ และวิธกี ารในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ดานการวัดและประเมินผล ซึง่ เปนเรือ่ งทีส่ ามารถทําไดงา ยกวา และสามารถแสดงผลทีเ่ กิดขึน้
จากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไดอยางเปนรูปธรรม เปนการเริ่มการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ที่บุคลากรทางการศึกษากอน อาจดวยความเชื่อที่วา เมื่อบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยน ยอม
สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิรูปกับการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูได
เพราะการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษายังคงตองใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากครู
เปนหลัก หรือจากครูเปนผูให ซึ่งเปนแบบนี้มานานตั้งแตกอนการปฏิรูปการศึกษาในครั้งแรก
สอดคลองกับผลการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 1 (2542–2551) ของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ที่พบปญหาดานเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา ซึง่ มีปญ
 หาการดําเนินการเนือ่ งมาจากขาดการพัฒนาเนือ้ หาผานสือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รวมทั้งการเรียนการสอนและการพัฒนาผูสอน ครูและนักเรียนนําความรูดานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรูดวยตนเองนอย สถานศึกษา
มีจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย สงผลใหในทางปฏิบัติจริง บุคลากร
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ทางการศึกษาตองดําเนินการปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาภายใตขอจํากัดดังกลาว เพื่อสรางให
เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา
2. ผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบ
เขมของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
ซึ่งเปนชุดของการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ การรับผลที่เกิดขึ้น และ
การประเมินผล ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจุดเนน วัตถุประสงค กระบวนการ และวิธีการ
ใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล ตามองคประกอบดานการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ดานการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการวัดและประเมินผล ซึ่งมีวิธีการที่ละเอียด เปนขั้นเปนตอนตั้งแต
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ที่สงผลใหเกิดการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
สงผลใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลใหเกิดการวัดและประเมินผล ที่มี
การสะท อ นผลเพื่ อ ให ส ามารถนํ า กลั บ มาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงจุ ด เน น วั ต ถุ ป ระสงค
กระบวนการ และวิธกี าร จนกวาจะสามารถสงผลใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล
ไดอยางแทจริง ครอบคลุมจุดเนนการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผลสอดคลองกับ
อรวรรณ แสงสุวรรณ (2557) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในประเด็นที่วา รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบด ว ย 7 องค ป ระกอบ คื อ
(1) เปาหมาย ความสําเร็จ (2) การทํางานเปนทีม (3) ความเปนประชาธิปไตย (4) การกระจาย
อํานาจ (5) ความรับผิดชอบ (6) ความสัมพันธเชิงบวก และ (7) การใหขอ มูลขาวสาร ผลการประเมิน
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และนําไปใชประโยชนไดจริง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล สามารถนํารูปแบบการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาดวยการมีสว นรวมแบบเขมของผูม สี ว นไดสว นเสียเพือ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล ไปจัดทําเปนแผนพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา และกําหนด
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โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล สามารถนํารูปแบบการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาดวยการมีสว นรวมแบบเขมของผูม สี ว นไดสว นเสียเพือ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผล ไปจัดทําเปนแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางสอดคลอง
กับการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561) ทีม่ งุ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรูของคนไทย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาลงลึกเพื่อเปรียบเทียบ และแบงกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ปริมณฑล ที่มีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล ในดับตาง ๆ เพื่อใหสามารถ
ทําแผนการปฏิรูปการศึกษาใหไดอยางสอดคลองกับความตองการมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาลงลึกใหไดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชกํากับการจัด
การศึกษาใหไดอยางสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
สงผลใหบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตรงตามทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21
3. โรงเรียนประถมศึกษาแตละโรงเรียนในเขตปริมณฑล ควรนํารูปแบบการปฏิรูป
คุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมแบบเขมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไปวิจัยและพัฒนาตอ
เพื่อใหกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละคนที่มาจากตางที่มา ไดทราบบทบาทและหนาที่
ที่ควรปฏิบัติใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเปนไปไดอยางมีประสิทธิผล
รายการอางอิง
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