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บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระเรื่ องแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางสู่การปฏิบัติที่มีประสิ ทธิ ผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา 3. เพื่อเสนอแนวทางบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 โดยใช้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
ประชุมสนทนากลุ่ม
สภาพการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาภาพรวมของสภาพการบริ หารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมิ น ผลอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
แนวทางการบริ หาการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สถานศึกษาผูบ้ ริ หารให้ ผูร้ ับบริ การ ผูป้ กครอง นักเรี ยน ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมกัน
ตัดสิ นใจในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนตามบริ บทของท้องถิ่น 2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการผูบ้ ริ หารเสนอนโยบาย
เพื่อช่วยจัดทาโครงการของสถานศึ กษาที่ ได้วางเป้ าหมายไว้ 3) ด้านการมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะส่งผลต่อผูเ้ รี ยน 3) ด้านการมีส่วนร่ วมรับ
ผลประโยชน์ว่าผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่ ง ต่อ
ผูเ้ รี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรท้องถิ่น 4)การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่ วมในกากับผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงความเห็นชอบ
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Abstract
An independent study on a participatory school management approach for schools to expand educational opportunities Under the
Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 1, as follows: 1. To study the condition of school with participatory school
administration to expand educational opportunities; Participation in schools to expand educational opportunities Under the Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 1, using questionnaires, interview forms, and group discussion sessions.
The state of participatory school administration expanding educational opportunities The overall picture of the state of participatory
school administration expanding educational opportunities was at the highest level. It was found that the aspect with the highest mean
was participation in the evaluation. at the highest level and the aspect with the lowest mean was the aspect of participation in decision
making. at the highest level Effective Practice Guidelines for Participatory School Management of Schools Expanding Educational
Opportunities Approaches to effective practice for participatory school administration 1) In the aspect of participation in decisionmaking, it can be concluded that school administrators provide service recipients, parents, students, and those involved in decisionmaking. on teaching and learning management according to the local context; 2) participation in the operation Executives propose
policies to help establish the project of the educational institutions that have set goals that the administrators allow the basic education
committee to use social and cultural differences that will affect learners Social and cultural differences that refer students to teaching
and learning according to the local curriculum 4) participation in the assessment. Executives provide opportunities for those involved
to take part in regulating the performance. to be approved by the Board of Basic Education Institutions Guidelines for participatory
school management of schools to expand educational opportunities 1) Participation in decision-making The committee of the basic
education institutions should be involved in the decision-making process. Missions and work plans for all 4 sides. 2) Participation in
the implementation. Vision should be set for those involved to participate in suggesting policies to help. 3) Participation in receiving
benefits. The committee of basic education institutions should be favored in the preparation of budget action plans. 4) Participation in
the evaluation. should be given to those involved Supervise the operations of the educational institutions in all 4 departments.

Keywords: Educational institution administration guidelines , Participatory form , Schools expanding educational opportunities

บทนา
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่ องการมีส่วนร่ วมไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ มีส่วน
ร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิและ
เสรี ภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนตรงตามความต้อ งการของประชาชน โดยเฉพาะผูป้ กครองต้อ งอาศัย กระบวนการมีส่วนร่ ว มและสอดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้ในมาตรา 8 (2)
ว่าให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด การศึกษา และมาตรา 9 (6) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา (พระราชกิจจานุเบกษา,2542, น. 4)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจึงเป็ นรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่ได้รับความสนใจในการบริ หารโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก
ในปัจจุบนั เพราะเป็ นรู ปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารเพื่อนาไปใช้ในสถานศึกษาจึงมีประโยชน์ดงั นี้ 1) เป็ นการระดม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูม้ ีประสบการณ์เพื่อร่ วมกันจัดการศึกษา เพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่และชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เรื่ องสาคัญของโรงเรี ยน 2) เป็ นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
3) สร้างและสนับสนุนให้เกิดผูน้ าใหม่ๆในทุกระดับ 4) เพิม่ ปริ มาณและคุณภาพการติดต่อสื่ อสาร 5) สร้างความยืดหยุ่นในการ
ทางานทาให้เกิดการคิดริ เริ่ มจัดทาโครงการใหม่ๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนมากขึ้น 6) การที่ครู และผูป้ กครองมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารงบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะต้องใช้งบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด 7) เปิ ดโอกาส
ให้สมาชิ กทุกคนในโรงเรี ยนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งการศึกษา 8) ชุมชนมีส่วนร่ วมและมีสิทธิ ในการบริ หารจัด
การศึกษา 9) การบริ หารและการตัดสิ นใจทาด้วยความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ 10) ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและทาโครงการใหม่ (อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2545, น. 49)
การมี ส่ ว นร่ ว มในส่ วนของสานัก งานเขตพื้น ที่ ป ระถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 1 กลุ่ มของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดการมีส่วนร่ วม School-Based Management ( SBM) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคอยกากับดูแลและการมี
ส่วนร่ วมของสถานศึกษาแต่ผลจากการนิเทศและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานัก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษายังไม่มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนขยายโอกาสยังไม่ส่วนร่ วมซึ่ งมีลกั เดิมกับการมีส่วนร่ วมของงสถานศึกษา
ส่ วนใหญ่ของประเทศที่มีการมีส่วนร่ วมตามกฎหมายกาหนดเท่านั้นและยังพบว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของการบริ หาร
สถานศึกษาบทบาทที่หน้าที่ไม่ชัดเจนเป็ นแต่ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจน้อยการ
แสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่การตัดสิ นใจและข้อเสอนแนะจะขึ้นอยู่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
ที่ตาแหน่ งเลขานุ การซึ่ งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นโดยตาแหน่ งตามกฎหมายระบุไว้ (สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 2563, น. 49)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพนั้นอาจมีรูปแบบการบริ หาร สาคัญหลายประการซึ่งการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมถือเป็ นรู ปแบบสาคัญประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจในวงการบริ หารสถานศึกษาเป็ นอย่างมากเพราะถือ
เป็ นแนวทางการบริ หารที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรเพื่อให้ผูร้ ่ วมปฏิบัติงานได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับความ
รับผิดชอบและความร่ วมมือในการพัฒนา ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจซึ่งจะส่ งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ได้สาเร็จประสิ ทธิภาพ

ดังนั้นผูศ้ ึกษาต้องการหาแนวทางเพื่อใช้เป็ นแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นาผลศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายจัดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาให้เป็ นแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมทางให้มี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางสู่การปฏิบัติที่มีประสิ ทธิผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
3. เพื่อเสนอแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ประโยชน์ ของการวิจัย

1. ด้านความรู้
ผลจากการศึกษาอิสระครั้งนี้ได้องค์ความรู ้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 และการบริ การและการจัดการ
ตลอดจนแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ด้านการนาไปใช้
องค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาอิสระในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
งานขององค์การ วางโครงสร้างการบริ หารและการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ ตลอดจนสามารถควบคุมการบริ หารและการจัดการ และพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ให้บรรลุเป้ าหมายการจัดสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่ วม

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาสภาพแนวทางการบริ ห ารสถานศึก ษาแบบมี ส่ ว นร่ วมของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980 ) 1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) 2) การมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิการ (Implementation) 3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Benefits) 4)การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)
เป็ นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการบริ หารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาและชุมชนในลักษณะที่เป็ นหุ้นส่วนของผู ้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงโดยให้การศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้อ ย่าง
เหมาะสม
2. ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งหมด 533 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จานวน 28 คน ครู และบุคลากร จานวน 505 คนกลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจานวน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 227 คน
2. แนวทางสู่ การปฏิบัติที่มีประสิ ทธิ ผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยาย โอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ทั้งหมดจานวน 10 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 10 คน
3. ศึ ก ษาเสนอแนวทางการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ว นร่ ว มของโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง การศึ ก ษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ทั้งหมดจานวน 5 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และครู ผสู ้ อน จานวน 2 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้ใช้ระเบียบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็ นวิธีการวิจัยเชิ งผสมระหว่าง
การวิจัยเชิ งปริ มาณและการวิจัยเชิ งคุณภาพ การดาเนิ นการศึกษาในครั้งนี้ มีวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
และเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจัยได้ออกแบบการวิจัย (Research Design) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษา
สภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ ว มของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา 2. เพื่อศึกษาแนวทางสู่ การปฏิ บัติ ที่ มี
ประสิ ทธิผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง 3. เพื่อเสนอแนวทางการบริ หารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบ
สั มภาษณ์ และการประชุ มสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) สถิ ติที่ ใช้ประกอบไปด้วย วิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความตรงเนื้อหาสาคัญ นาเสนอในรู ปแบบตารางและความเรี ยง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการบริ หารสถานศึกษแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ดงั นี้
1.สภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาพรวมของสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 2.แนวทางการ
ปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า 2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ สรุ ปได้ว่า แนวทางการปฏิบตั ิที่มี
ประสิ ทธิผลต่อการบริ หารสถานศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สรุ ปได้ว่าผูบ้ ริ หาร
ให้ ผูร้ ับบริ การผูป้ กครอง นักเรี ยน ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนตามบริ บทของ
ท้องถิ่นหรื อการเรี ยนแบบพหุปัญญาตามท้องถิ่นและบริ บทของโรงเรี ยนนั้นให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น และ
ผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในโรงเรี ยนที่มีความถูกต้อง 2.2 ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ สรุ ปได้ว่าผูบ้ ริ หารเสนอ
นโยบายของโรงเรี ยนและรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยจัดทาโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ได้
วางเป้าหมายไว้ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาส ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หน่วยงานเครื อข่ายทางการศึกษา เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการ
บริ หารของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือ และเสนอแนะโครงการของ
สถานศึกษา 2.3 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ สรุ ปได้ว่า ว่าผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะส่งผลต่อผูเ้ รี ยนโดยการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการผูร้ ับบริ การ และเปิ ดโอกาสให้เครื อข่ายทางการศึกษา เช่นสมาคมศิษย์เก่า ท้ องถิ่น และองค์เอกชน
2.4 ด้า นการมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผล สรุ ป ได้ว่ า ผู ้บ ริ ห ารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อ งได้มีส่วนร่ วมในก ากับผลการ
ดาเนินงานและติดตามการประเมินผลที่จะต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงความเห็นชอบ ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และภาคี ได้มีส่วนร่ วมในการประเมินผล

แนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
3.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3.1.1 ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการดาเนินเป้ มหมาย ภารกิจและ
แผนการทางานทั้ง 4 ฝ่ าย
3.1.2 ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่ วมแก้ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดย
ได้รับความเห็นชอบของทุกฝ่ าย
3.1.3 ควรให้ ผู ้ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเข้ามามี ส่ว นร่ วมในการตัด สิ น ใจ ในการท าแผนงบประมาณเพื่ อ ขอตั้ง
งบประมาณและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.4 ควรให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตัดสิ นใจ การคัดสรร และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3.2 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
3.2.1ควรกาหนด วิสัยทัศน์ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมให้เสนอแนะนโยบายช่วยเหลือ
3.2. 2ควรกาหนด ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การคัดเลือกบุคลากรเพื่อช่วยพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
3.2.3 ควรให้องค์กรเครื อข่า ยมีส่วนร่ วมในการการปฏิ บัติ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ มีประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ดใน
วิชาชีพ
3.2.4 ควรให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองของบุค ลากร ยกย่อเกีย รติ ให้กาลังใจ เพื่อ
ความก้าวหน้าและมัน่ คง
3.3 การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
3.3.1 ควรให้ผทู ้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบต่อการะดทรัพยากรของสถานศึกษา
3.3.2 ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นชอบในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้งบประมาณ
3.3.3 ควรให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอความต้องการ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลต่อคณะ
กรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3.4 ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริ มระบบดูแลของนักเรี ยน
3.4 การมีส่วนร่ วมในในการประเมินผล
3.4.1 ควรให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง กากับการดาเนิ นของสถานศึกษา ทั้ง 4 ฝ่ าย ให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน
3.4.2 ควรจัดทาผลการสรุ ปผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเข้ามามีส่วนร่ วมในความเห็น
ชอบ
3.4.3 ควรให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน การอ่านออก เขียนคล่ อง คิดเป็ น และทักษะที่
จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
3.4.4 ควรให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบการกาหนดเป้าหมาย เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเน้นความโปรงใสที่
ตรวจสอบได้

อภิปรายผล
การศึกษาอิสระเรื่ องแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริ หารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาพรวมสภาพ
การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการมี
ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
2.เพื่อศึกษาแนวทางสู่การปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ผลต่อการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
1. ผูบ้ ริ หารให้ ผูร้ ับบริ การ ผูป้ กครอง นักเรี ยน ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องการจัดการเรี ยนการ
สอนตามบริ บทของท้องถิ่น หรื อการเรี ยนแบบพหุปัญญาตามท้องถิ่นและบริ บทของโรงเรี ยนนั้นให้สอดคล้องตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 2. ผูบ้ ริ หารงบประมาณของทางโรงเรี ยนที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดหรื องบประมาณที่มาจากการระดม
ทรัพย์พยากรทางการศึกษานั้นมีปริ มาณที่มากซึ่งช่วยให้การบริ หารงานในสถานศึกษา เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ 3. ผูบ้ ริ หาร
เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจวางแผนการศึกษาและการปฏิบตั ิการงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 4.ผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในโรงเรี ยนที่มีความถูกต้อง เช่น จานวนนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เครื อข่ายทางการศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ ายยอมรับการรับฟังความคิดเห็นของตัวบุคคลและเป็ นตัวช่วยในการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติการ
1. ผูบ้ ริ หารเสนอนโยบายของโรงเรี ยนและรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยจัดทาโครงการและ
กิจกรรมของสถานศึกษาที่ได้วางเป้าหมายไว้ 2. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาส ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หน่วยงานเครื อข่ายทางการศึกษา
เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการบริ หารของสถานศึกษา 3. ผูบ้ ริ หารให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือ
และเสนอแนะโครงการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ 4.ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการของโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
1. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะส่งผลต่อ
ผูเ้ รี ยนโดยการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการผูร้ ับบริ การ 2. ผูบ้ ริ หารเปิ ด
โอกาสให้เครื อข่ายทางการศึกษา เช่นสมาคมศิษย์เก่า ท้องถิ่น และองค์เอกชน เข้ามาช่วยในการสนับสนุนการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ของชุมชน 3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ผท
ู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเปิ ดโอกาส ผูท้ ี่มีส่วน

เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาการบริ หารจัดการสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่ วมโครงการที่สนับสนุน
การศึกษาของสถานศึกษา
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
1. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในกากับผลการดาเนินงานและติดตามการประเมินผลที่จะต้องให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงความเห็นชอบ 2. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคี ได้มีส่วนร่ วมใน
การประเมินผล โดยมีการประชุมเพื่อความเห็นชอบเรื่ องงานที่ประเมินผลที่ชดั เจน3. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กระตุน้ ให้ชุมชน เห็นความสาคัญในหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็ นหน่วยงานของภาครัฐ 4. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้คณะครู
ทุกคนมีโครงการรับผิดชอบ และติดตามและประเมินผลการทางานระหว่างดาเนินการ
3. เพื่อเสนอแนวทางการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สรุ ปได้ว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารสถานศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่ งผล
ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ หารให้ ผูร้ ับบริ การ ผูป้ กครอง นักเรี ยน ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่ วนร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนตามบริ บทของท้องถิ่น หรื อการเรี ยนแบบพหุ ปัญญาตามท้องถิ่ น และ
บริ บทของโรงเรี ยนนั้นให้ส อดคล้อ งตามความต้องการของท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารใช้ข้อมูลสารสนเทศในโรงเรี ยนที่มี ค วาม
ถูกต้อง เช่น จานวนนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเครื อข่ายทางการศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ ายยอมรับการรับฟังความคิ ดเห็น
ของตัวบุคคลและเป็ นตัวช่วยในการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับ (นิ เวศน์ , บทคัดย่อ) การบริ หาร
แบบบมีส่วนร่ ว ม เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยงข้องหลายๆ ฝ่ ายได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ ซ่ ึ งทางผูบ้ ริ หารเปิ ด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจวางแผนการศึกษาและการปฏิบัติการงาน เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย และผูบ้ ริ หารใช้ข้อมูลสารสนเทศในโรงเรี ยนที่มีความถูกต้อง เช่น จานวนนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเครื อข่ายทางการศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ ายยอมรับการรับฟั งความคิดเห็นของตัวบุคคลและเป็ นตัวช่วยในการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารสอดคล้องกับและยังสอดคล้องกับ (ทิพย์ ไตรสถิตวร 2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ น ใจของผู ้บัง คับ บั ญ ชาระดั บ ต้ น กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ของพนัก งานบริ ษ ัท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ ังคับบัญชาระดับ ต้นเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ดบังคับ บัญชามีส่วนร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจโดยรวมในระดับสู ง โดยเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในใจโดยรวมในระดับสู ง และเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในด้านการประเมินผลในระดับ
ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ สรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ หารเสนอนโยบายของโรงเรี ยนและรับฟั งความคิดเห็นของผู ้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช่ วยจัดทาโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ไ ด้วางเป้ าหมายไว้ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่มีส่ ว น
เกี่ ย วข้อ งให้ ห น่ วยงานเครื อ ข่ ายทางการศึก ษา เข้า มาช่ วยสนับ สนุ นด้านการบริ หารของสถานศึ กษา ผู ้บ ริ ห ารให้ ผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามาเสนอแนะแนวทางในการช่ว ยเหลือและเสนอแนะโครงการของสถานศึ กษาให้สอดคล้อ งกับเป้ าหมายของ
สถานศึกษาที่กาหนดไว้และผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติการของโครงการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ได้สอดคล้องกับ (สิ ทธิ ชัย อุตทาสา, 2562) การมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หาร

สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการปฏิบัติผูบ้ ริ หารสันบสนุ นให้ครู มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเพื่อระดมความคิดที่จาเป็ น กาหนดจุดประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ด้านการมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ สรุ ปได้ว่า ว่าผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้
ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนโดยการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการผูร้ ับบริ การ และเปิ ดโอกาสให้เครื อข่ายทางการศึกษา เช่นสมาคมศิษย์เก่า ท้องถิน่ และองค์เอกชน เข้ามาช่วยใน
การสนับสนุนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่ งสอดคล้องกับ( อุทัย , 2531) การจัดสรรสวัสดิการให้แก้ข้าราชการหรื อคนงานจึงมีความจาเป็ น
และถื อ ว่ า เป็ นวิ ธี ห นึ่ งที่ จ ะรั ก ษาคนดี ใ ห้ ป ฏิ บัติงานอยู่ ใ นองค์ก ร และผู ้ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งช่ ว ยพิ จ ารณาการบริ ห ารจัดการ
สถานศึกษาและให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่ วมโครงการที่สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล สรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในกากับผล
การดาเนิ นงานและติดตามการประเมินผลที่จะต้อ งให้ค ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานลงความเห็น ชอบ ให้ผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องและภาคี ได้มีส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยมีการประชุ มเพื่อความเห็นชอบเรื่ องงานที่ประเมินผลที่ชัดเจน ให้ผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกระตุ้นให้ชุมชน เห็นความสาคัญในหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เกิดความต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็ นหน่วยงานของภาครัฐ และให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้คณะครู ทุ กคน
มีโครงการรับผิดชอบ และติดตามและประเมินผลการทางานระหว่างดาเนินการสอดคล้องกับ (สิ ทธิ ชัย อุตทาสา, 2562) การมี
ส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารสถานศึกษา กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่ วมในการประเมิน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู มีการ
กาหนดขอบขายการประเมินผล การบริ หารของสถานศึกษาเป็ นแบบชัดเจน โปร่ งใส
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.
ควรนาผลการศึกษาของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมประชาสั มพัน ธ์และเผยแพร่ ใ ห้ สถานศึ ก ษา
ได้รับทราบและเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
2. ควรนาปัญหาและแนวทางการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไปเป็ นแนวทางการกาหนดนโยบายการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วม
และแนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
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