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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ องนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาสภาพและหาแนวทางการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ว นร่ วม ของ
โรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ เนื้ อหาสาคัญ นาเสนอในรู ปแบบตารางและความเรี ยง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู
ศึกษานิเทศก์ จานวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ของโรงเรี ย นแกนน าจัด การเรี ย นร่ ว ม สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 คื อ สถานศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
วางแผนพัฒนาปรับปรุ งงานวิชาการของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ วาง
แผนการประชาสัมพันธ์ จัดหาทรัพยากร ประสานงานขอความร่ วมมือจากชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
มีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ วางแผนพัฒนาระบบเครื อข่ายงานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ โดยเน้นความโปร่ งใส ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ มีส่วนร่ วมในการประเมินผล วางแผนนิ เทศ
กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาแก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ

1

นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (2565)
Master of Education program students Department of Educational Administration Chiang Rai Rajabhat
University (2022)
2
3

2

Abstract
Research on this have a purpose To study the condition and find a way to manage educational institutions with
participation of the main school organized joint learning Under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office,
Region 3 Tools used to collect data consists of a questionnaire and group chat logs The statistics used include mean
analysis Standard Deviation and Key Content Analysis It is presented in tabular and colloquial form. The sample
population consisted of 160 administrators, teachers, and supervisors.
1. The state of educational institution administration with participation of the main school organized joint
learning Under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3, the overall picture is at a high level.
2. Guidelines for the development of participatory school administration of the main school organized joint
learning Under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office, Region 3 is that educational institutions should
allow teachers to participate in decision-making. Plan to develop and improve academic work of educational institutions.
to be in accordance with the objectives set take part in the operation public relations planning provide resources
Coordinate requests for cooperation from the community and those involved in educational management. get involved
Planning to develop a network of technology and information systems for education Make good use of available
resources with an emphasis on transparency accountability verifiable Participate in the evaluation, planning, supervision,
monitoring and reporting of educational management results to those involved.

คาสาคัญ: แนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Key word: Guidelines for participatory school management of the core schools in joint learning management Under the
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office District 3
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บทนา
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็ นการเตรี ยมมนุษย์ให้เป็ นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู ้แล้วต้องทาให้ผเู ้ รี ยน
เป็ นคนที่รักที่จะเรี ยน มีคุณธรรมและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดว้ ย นัน่ ก็คือ การสร้างคนให้มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็ นหลัก คนพิการเป็ นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่ งเสริ มอย่างถูกต้อง ย่อมมี
ความรู ้ ความสามารถ มีศกั ยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข รวมทั้งการช่วย
สร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม หรื อแรกพบความพิการให้การศึกษาอบรมให้รู้จกั สิ ทธิ
และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทา สามารถดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกับผูอ้ ื่นในสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่ ง
บัญญัติไว้วา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ระบุวา่ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ ง
มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ
หรื อบุคคลซึ่ ง ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มีผูด้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะการศึกษาสาหรับคนพิการ ให้จดั ตั้งแต่แรกเกิดหรื อแรกพบ ความพิการโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึ กษา
พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบุไว้วา่ คน
พิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั้งแต่ แรกเกิดหรื อพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี
สิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กบริ ก ารทางการศึ ก ษา
สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึกษา โดยคานึ งถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ของ บุคคลนั้น
กระทรวงศึ กษาธิ การ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนพิการ จาก
เดิมที่จดั ให้เด็กและเยาวชนพิการเรี ยนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ มาเป็ นนโยบายให้เรี ยนร่ วมกับเด็กและเยาวชนทัว่ ไป
ได้กาหนดนโยบายให้คนพิการทุกคนที่อยากเรี ยนต้องได้เรี ยน รวมทั้งได้มีการจัดระบบโครงสร้างการจัดการศึกษา เพื่อคน
พิการเพื่อขยายโอกาสให้กบั คนพิการทุกกลุ่ม ทุกประเภท และปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อคนพิการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เบญจา ชลธาร์ นนท์, 2548 : 2) และได้
ตระหนักถึงสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของเด็กทุกคนที่จะได้ รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจึงได้ให้ความสาคัญเป็ น
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อย่างยิง่ ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ จึงเป็ นการรวมพลังระหว่างหน่วยงานทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรคนพิการ ผูป้ กครองคนพิการ
และองค์กรอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดการประสานความร่ วมมือและสนับสนุ นการดาเนิ นการจัดการศึ กษาสาหรับคน
พิการทุกระบบและครบวงจร จึงจาเป็ นต้องมีการส่งเสริ มพัฒนาระบบการทางานร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจัง หวัด เชี ย งรายร่ ว มกับ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 3ได้
ดาเนิ นงานโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมตามบทบาทการดาเนิ นงานในหน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้เป็ นไป
ตามกฎกระทรวงและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ซึ่ งว่าด้วย การจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรี ยนรวม และประสานงาน
การจัดการศึ กษาสาหรับคนพิการในจังหวัด และได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่ มีความบกพร่ องตามประเภทความพิการทาง
การศึกษา 9 ประเภท ที่มีความพร้อมเข้าศึกษาและเรี ยนร่ วมในระบบโรงเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการ
เรี ยนร่ วม ในสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 จากข้อมูลรายงานผลผลการสรุ ปงานด้านการจัด
ศึกษาแบบเรี ยนร่ วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2563 (ศูนย์การศึกษาพิเศษฯเชียงราย,2563,
หน้า 20) มีขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการดาเนิ นงาน พบว่า การบริ หารงานในสถานศึกษาของโรงเรี ยนแกนนาจัดการ
เรี ยนร่ วมในเครื อข่ายไม่มีรูปแบบและแนวทางการดาเนิ นงานที่ชดั เจนและเป็ นระบบ ครู ขาดความรู ้และประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษาให้กบั เด็กพิเศษ ไม่มีการประสานงาน และความร่ วมมือระหว่างครู ชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวเพื่อจัดสรร
ทรัพยากรที่ มาสนับสนุ นการดาเนิ นงาน รวมไปถึงการดูแลกากับติดตามและประเมินผลของสถานศึ กษาจากผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็ นปั ญหาสาคัญอีกประการหนึ่ ง ที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนแกนนาเครื อข่าย
และส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้กบั เด็กพิการที่จะขาดโอกาสทางการศึกษา และได้รับสิ ทธิ ทางการศึกษาที่กาหนดเบื้องต้น
แล้วนั้น
จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นได้วา่ สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมจาเป็ นต้องมีแนวทาง หรื อวิธีการที่
ใช้ในการบริ หารงานในสถานศึกษาที่อย่างเป็ นระบบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อเด็กพิการที่เรี ยนร่ วมในสถานศึกษา
ปั จจุบนั ผูศ้ ึกษารับผิดชอบการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม มีความสนใจที่ จะศึกษา แนวทางการ
บริ หารสถานศึ กษาแบบมี ส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 3 โดยทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีทางการบริ หารที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของ Cohen and Uphof
(1977 ,อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์, 2550,หน้า 21 -22) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมของสถานศึ กษาที่จะสามารถนาไปใช้การจัดการศึกษาที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อเด็ก
พิการเรี ยนร่ วมในสถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้
ผลจากการศึ กษาสภาพเหตุปัจจัยการบริ หารสถานศึ กษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 ในปั จจุ บนั สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรั บผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการวางแผนและหาแนวทางเพื่อพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของ
โรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้
2. ด้านการนาไปใช้
-ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความรู ้ ความเข้าใจสามารถนาไปปรับ ประยุกต์ใช้และเป็ นแนวทางในการบริ หารและ
พัฒนาสถานศึกษาได้
-ครู มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึ กษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และแนวทางการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดของ
Cohen and Uphof ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
2. ขอบเขตด้านประชากร
วัตถุประสงค์ ข้อ 1
ประชากรในการศึ กษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การ
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปี การศึกษา 2564 จานวน 160 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
วัตถุประสงค์ ข้อ 2
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ครู 1 คน จานวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึ กษาสภาพการบริ หารสถานศึ กษาแบบมี ส่วนร่ วมของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิง
ปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนา
จัดการเรี ยนร่ วมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 160
คน น าแบบสอบถามไปยัง สถานศึ กษาเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมผลข้อ มู ล จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของการศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ขั้นที่ 2 แนวทางการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจยั คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2 คน
ศึกษานิ เทศก์ 1 คนและครู โรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จานวน 2 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) นาแบบบันทึ กร่ างการสนทนากลุ่มประสานขอความ
ร่ วมมือในการประชุมกลุ่มแบบ Focus Group ของกลุ่มเป้ าหมายที่เลือกและดาเนินการประชุม จากนั้นรวบรวมที่ได้จากการ
ประชุมของกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล จับประเด็นสาคัญวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลเนื้ อหาสาคัญ แล้วพรรณนาเชิ ง
คุณภาพ

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอผลการวิเคราะห์สงั เคราะห์ และสรุ ปผลข้อมูล
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จากการศึ กษาความคิดเห็ นโดยการตอบแบบสอบถามของผูบ้ ริ หารและครู ที่ มีต่อระดับการบริ หารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 พบว่า
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1
การบริหารงานสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
SD
ระดับความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making)
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ (Implementation)
การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ (Benefits)
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)
ภาพรวม

4.31
4.32
4.30
4.22
4.29

.63
.65
.68
.71
.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ(Implementation) อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
(Decision Making) อยูใ่ นระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation) อยูใ่ นระดับมาก
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เสนอแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยน
ร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการวิเคราะห์การเสนอแนวทางการบริ หารสถานศึ กษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีรายละเอียด ดังนี้
1.) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ(Decision Making)
1.1 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และ
แผนปฏิบตั ิการของสถานศึกษา
1.2 สถานศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนปฏิบตั ิงาน โครงการ กิจกรรมงานวิชาการของ
สถานศึ กษา ร่ วมกันจัดทาหลักสู ตร แผนจัดการศึ กษา การกาหนดอาคารสถานที่ การจัดหาสื่ อสิ่ งอานวยความสะดวก
จัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลที่มีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนเรี ยนร่ วมภายใน
สถานศึกษา
1.3 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการกาหนดคุณสมบัติ การสรรหาบุคลากรที่ดาเนิ นงานสาหรับ
นักเรี ยนเรี ยนร่ วม โดยเฉพาะครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบหลักงานการศึกษาพิเศษของสถานศึกษา ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งและต้องมีคุณสมบัติโดยตรง
1.4 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนเรี ยนร่ วมในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ เช่น การอบรม
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเด็กพิการ 9 ประเภท การจัดทาแผนการจัดการศึกษารายบุคคล การอบรมคัดกรอง เป็ นต้น
1.5 สถานศึก ษาควรเปิ ดโอกาสให้ ค รู ร่ ว มกัน ท ากิ จ กรรมที่ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ตระหนัก รั บ ผิ ด ชอบงานหรื อ
ภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา สาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วมอย่างเคร่ งครัด
1.6 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงาน การนิ เทศ กากับ ติดตามและประเมินผล สาหรับ
นักเรี ยนเรี ยนร่ วม
2.) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ(Implementation)
2.1 สถานศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนปฏิ บตั ิงาน โครงการ กิจกรรม งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ร่ วมกันประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อระดมทุนการศึกษา จัดระบบสวัสดิการให้กบั นักเรี ยน
เรี ยนร่ วม รวมถึ งจัดหาปั จจัยสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบุคลากรที่ สอนนักเรี ยน เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั นักเรี ยน
ผูป้ กครองในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนเรี ยนร่ วมภายในสถานศึกษา
2.2 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูป้ กครอง ด้านประสานงานกับชุมชน ผูน้ าชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการขอความช่วยเหลือหรื อร่ วมมือ
ในการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษา สาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
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2.3 สถานศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการรายงานผลการดาเนิ นงานจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บ
นักเรี ยนเรี ยนร่ วมของสถานศึกษา ต่อผูม้ าตรวจเยีย่ มหรื อต่อสาธารณชน อย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง
(3.) การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์(Benefits)
3.1สถานศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมนาเสนอผลการดาเนิ นงานการปรับปรุ งพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ สาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
3.2 สถานศึ กษาเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการทาความเข้าใจกับนักเรี ยนทัว่ ไป ในการจัดการศึ กษาให้กบั
นักเรี ยนเรี ยนร่ วม เช่น การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล การทากิจกรรมสาคัญ หรื อการดูแลช่วยเหลือต่างๆ
เป็ นต้น
3.3 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมรับการนิ เทศ การให้ขอ้ มูลสารสนเทศนักเรี ยน และจัดป้ ายนิ เทศ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับนักเรี ยนเรี ยนร่ วมต่อสาธารณชน
3.4 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการปรับและจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาที่คานึงถึงศักยภาพ
ของนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
3.5 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปรับปรุ ง
หลักสูตรของสถานศึกษา สาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
(4.) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล(Evaluation)
4.1 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการ นิเทศ กากับติดตาม ตรวจสอบการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
เช่ น การตรวจความพร้ อ มการใช้ง านของสื่ อ การสนับสนุ นพัฒ นาการผลิ ต สื่ อ การเน้นย้ า ให้ค รู ใ ช้แ หล่ งเรี ย นรู ้ ผ่า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึ งเว็บไซต์ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู กับนักเรี ยน และรวมถึงการวัดและประเมินผล
นักเรี ยนเรี ยนร่ วม
4.2 สถานศึ กษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู ร่วมกันวางแผนในการวัดและประเมินผลสาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม เป็ น
รายบุคคล ตามประเภทความพิการ และหลากหลายรู ปแบบที่นาไปสู่การพัฒนานักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
4.3 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมรายงานผลการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานักเรี ยนเรี ยน
ร่ วมให้บุคคลภายนอก หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู ้และเข้าใจแนวทางของสถานศึกษา
4.4 สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม สาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผลการศึกษาในภาพรวมเมื่อพิจารณาตามรายข้อ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
พบว่า ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการให้ความเห็นชอบการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้
อาจเนื่ องจากการที่ ผบู ้ ริ หารขาดทักษะและความสามารถในการวางแผนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดระเบียบงานวิชาการ
ความสามารถในการมอบหมายงานและการสื่ อสารที่ชดั เจนไม่สามารถสื่ อสารกับครู และชี้ แจงการทางานวิชาการได้เต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ เพื่อร่ วมกันคิด
ร่ วมกันทาและร่ วมกันพัฒนาปรับปรุ งสถานศึกษาหรื อหน่วยงานให้บรรลุเป้ าหมายหรื อตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่ งจะทาให้
การบริ ห ารงานวิช าการและด้า นต่ า งๆ ภายในสถานศึ ก ษาง่ า ยขึ้ น ความขัด แย้ง ลดน้อ ยลงเพราะบุ ค ลากรทุ กคนใน
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สถานศึกษา มีความตระหนักว่าตนเองมีส่วนเป็ นเจ้าของสถานศึกษาร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไกรประสิ ทธิ์ พัน
สอาด (2555, หน้า 17) กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการศึ กษาที่ ต้องการให้ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรื อเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ทั้ง
ในด้านการวางแผนการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ เช่น การกาหนดยุทธศาสตร์ หลักสู ตร งบประมาณ การสนับสนุนสื่ อต่างๆ
เพื่อการเรี ยนการสอน การร่ วมกัน คิดร่ วมกันทา ร่ วมกันประเมินและร่ วมกันปรับปรุ งเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนิ นการ
ให้เป็ นไป ตามความต้องการของชุมชน
1.2 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ ผลการศึกษาในภาพรวมเมื่อพิจารณาตามรายข้อ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
พบว่า ผูบ้ ริ หารขาดการเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากการที่ผบู ้ ริ หารขาดทักษะความเข้าใจเรื่ องกาหนดการ ซึ่งเป็ นการวางแผนการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ ง
เหล่านี้จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารควบคุมโครงการต่างๆได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมไปถึงการจัด
ระเบียบทรัพยากรที่ช่วยในการบริ หารทรัพยากรหรื อทุนที่มีเพื่อประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารควรเปิ ด
โอกาสส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนการทางานร่ วมกัน ประชาสัมพันธ์
จัดหาสนับสนุ นทรั พยากร และประสานงานความร่ วมมื อร่ วมใจระหว่างชุ มชน และบุ คลากรภายนอกและผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้อง ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาทรัพยากรที่ ได้รับมาส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัด
การศึกษาและส่งเสริ มความสามารถของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อ้างถึง
ใน ปรี ดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ ยวข้องในการดาเนิ นงานพัฒนาร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมี ส่วนเกี่ ยวข้องอย่างแข็งขันกับ
ประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชานาญของประชาชนแก้ไขร่ วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุ น
ติดตามการปฏิ บัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ เกี่ ยวข้อง และสอดคล้องแนวคิ ดของรุ่ งทิ พย์ เข็มทิ ศ (2559) การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน หมายถึ ง การวางแผนดาเนิ นการบริ หารงาน ติดต่อประสานความร่ วมมือกับ
ชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยน บุคคลในชุมชน สร้างความเข้าใจระหว่างชุมชน ผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์และสร้างความรู ้สึกว่า
โรงเรี ยนเป็ นของชุมชนอย่างแท้จริ ง ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยน และชุมชนจัด
ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทั้งโรงเรี ยนและชุมชน
1.3 การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ ผลการศึกษาในภาพรวมเมื่อพิจารณาตามรายข้อโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
พบว่า ผูบ้ ริ หารขาดการเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการเสนอผลการดาเนิ นงานด้านบริ หารทัว่ ไปของสถานศึกษา ทั้งนี้
อาจเนื่ องจากการที่ ผูบ้ ริ หารขาดทักษะและความสามารถในการวางแผนมอบหมายงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ขาดการ
ตั้งเป้ าหมายและการกาหนดเป้ าหมายการทางานที่นามาซึ่งแนวทางการดาเนินการต่างๆ ให้สาเร็ จและการสื่ อสารที่ชดั เจนทา
ให้ครู มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ไม่สามารถดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หาร
ควรเปิ ดโอกาสส่ งเสริ ม สนับสนุ น และอานวยความสะดวกให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการทางานร่ วมกันเกี่ ยวกับการพัฒนา
ระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา รวมไปถึงการดาเนิ นงานวิจยั เพื่อพัฒนาแผนการจัด
การศึกษา การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและมีส่วนร่ วมในการดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมแหล่งเรี ยนรู ้ การกาหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึ กษา สร้างความรับผิดชอบในการบริ หารสถานศึกษาร่ วมกัน ประสานงานความ
ร่ วมมือร่ วมใจระหว่างครู ชุมชนและบุคลากรภายนอกของสถานศึกษา และการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อการจัดการศึกษา โดยเน้นความโปร่ งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อการการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จึงสอดคล้องกับแนวคิดของพีรพล ไชยพงศ์ (2539, หน้า 8)
กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐส่ งเสริ ม ชักนาสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรู ปส่ วน
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บุคคล กลุ่มชน ชมรมสมาคม มูลนิ ธิ และองค์กรอาสาสมัครรู ปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง หรื อหลายเรื่ องร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้
1.4 การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ผลการศึกษาในภาพรวมเมื่อพิจารณาตามรายข้อ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด พบว่า ผูบ้ ริ หารขาดการเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการกากับติดตามและการตรวจสอบการใช้สื่อการเรี ยนการ
สอนของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม และให้ครู มีส่วนร่ วมในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้านการจัด
การศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมของสถานศึ กษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ อ าจเนื่ องจากการที่ ผูบ้ ริ ห ารขาดทักษะและ
ความสามารถในการวางแผนการทางานร่ วมกับครู หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องที่เป็ นผลนามาซึ่ งการเข้าใจแนวคิด พฤติกรรม
และแนวทางการทางานของแต่ละบุ คคล ที่ จะช่ วยให้สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น ดังนั้นจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสส่งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการตรวจความพร้อมการใช้งาน
ของสื่ อ สนับ สนุ นพัฒนาการผลิ ต สื่ อ เน้นย้ าให้ค รู ใ ช้แ หล่ งเรี ยนรู ้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึ งเว็บ ไซต์
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู กับนักเรี ยนและร่ วมกันวางแผนในการวัดและประเมิ นผลสาหรั บนักเรี ยนเรี ยนร่ วมเป็ น
รายบุ คคลอย่างหลากหลายรู ป แบบ รวมไปถึ ง มี ส่ว นร่ วมในการนิ เ ทศ กากับ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของ
สถานศึ กษาและรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษานักเรี ยนเรี ยนร่ วมให้บุคคลภายนอก หรื อผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ย วข้อ งได้รับ ทราบแนวแนวทางการดาเนิ นงานของสถานศึ กษา จึ งสอดคล้องกับงานวิจัย ของอลงค์ก ร แปงค าตัน
(2547)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วม ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาน่ าน เขต 1
อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า (1.) สภาพการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านที่เหนื อและ
โรงเรี ยนบ้านฟ้า ทั้ง 6 ด้าน มีระดับการปฏิบตั ิโดยรวมในระดับปานกลาง (2.) ปั ญหาการดาเนิ นการจัดการศึกษาแบบเรี ยน
ร่ วมของโรงเรี ยนบ้านเหนือและโรงเรี ยนบ้านฟ้า ทั้ง 6 ด้าน มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (3.) ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นักเรี ยนปกติที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านฟ้า ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (4.) ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนที่ มีความต้อ งการพิเศษร่ วมที่ มีต่อการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนบ้านที่เหนือเเละโรงเรี ยนบ้านฟ้า ทั้ง 6 ค้าน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้แนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนแกนนาจัดการ
เรี ยนร่ วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 และควรนาแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมในเขตพื้นที่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการทางการบริ หารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่ วม โดยกาหนดเป็ นนโยบาย แผนงานหรื อโครงการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วม ในการวางแผนกาหนดนโยบาย
กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ แผนปฏิ บตั ิการของสถานศึ กษา การกาหนดคุณสมบัติ การสรรหาบุคลากรที่ดาเนิ นงาน
สาหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วมและปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนเรี ยน
ร่ วมให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อไป
3.ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการรายงานการผลการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมมีการ
ดาเนิ นการนิ เทศ กากับ ติดตาม และนาเสนอผลการดาเนิ นงานต่อผูม้ าตรวจเยี่ยมหรื อต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่ องและ
หลากหลายช่องทาง
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
ของในสถานศึกษา
2.ควรมีการศึ กษางานวิจยั เกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมของ
สถานศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพต่อไป
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