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หัวข้องานวจัิย     รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่              
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

ผู้วจัิย     นายศึก  ลูกอินทร์ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม   
 

                              การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียน
เล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 3) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
ได้แก่ 1) กลุ่มผูร่้วมวิจยั จ  านวน 126 คน ประกอบด้วยผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ครูผูส้อนโรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ผูป้กครองเครือข่าย 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย บุคลากร 
จ านวน 126 คน 3) กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัจ านวน 126 คน ประกอบด้วย 1) ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน 2) รองผูอ้  านวยการโรงเรียนจ านวน 4 คน 3) ครูใหญ่ในแต่ละระดบัชั้น จ  านวน 6 คน 
3) ครูท่ีปรึกษา จ านวน 53 คน 4) ผูป้กครองเครือข่าย จ านวน 62 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
ไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ประเด็นสนทนากลุ่ม 
และ แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบคดักรองนกัเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าร้อยละ (%) 

ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )  ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test และการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 
 
 
 
 
  



  

   ผลการวจัิยพบว่า 
  การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ปรากฏผลการวจิยั
สรุปไดด้งัน้ี 
 1. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ มีช่ือวา่  ทีซีเออีอาร์เอ 
(TCAERA Model)  มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ คือ การจดัท ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ท่ีเป็นระบบ
สัมพนัธ์กนั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีส าคญัท่ีตอ้ง
พฒันาโดยใช้วิธีการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบติัโดยมีผูบ้ริหารให้ค  าแนะน าอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง
เพื่อให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพในการส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน และสามารถน าไปพฒันา
ประกอบการดูแลนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีวตัถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
และกระบวนการของรูปแบบมี 6 ขั้นตอนโดยมีการก ากบั ติดตาม  ( Monitoring )  อยา่งต่อเน่ืองทุก
ขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบติัการวิจยัเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ อนัจะส่งผลให้รูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม 
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียน
ไพรบึงวิทยาคม สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ มีช่ือว่า ทีซีเออีอาร์เอ (TCAERA Model)  
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ระหวา่ง 0.80 - 1.00 
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้  ระหวา่ง 0.80 – 1.00  และความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบมีค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ระหว่าง 0.80 – 1.00 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขั้นตอนรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผูเ้รียน มีกระบวนการ
ท่ีเป็นระบบ  มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัทุกองค์ประกอบ ซ่ึงก็คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และ
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
 3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  สรุปได้
ดงัน้ี 



  

    3.1 สมรรถภาพของผูเ้รียน หลงัการใช้รูปแบบโดยภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้และเม่ือพิจารณาการประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย  
    3.2 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ผูเ้รียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ มีคะแนนสูงกวา่ ก่อนการใชรู้ปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่   
    3.3  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียน
ใหญ่  ครูผูรั้บการอบรม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้โดยหลงัการใชรู้ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ มีคะแนนสูง
กวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 
    3.4  สมรรถภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ของครูผูรั้บอบรม  
พบวา่ ครูผูรั้บกาอบรมมีสมรรถภาพในการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ยอมรับสมมติฐานการวจิยั ขอ้ 2 ท่ีก าหนดไว ้  
                 3.5  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 
โดยภาพรวม พบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


