
ช่ือเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น       
ในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
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ปีการศึกษา   2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความ
ต้องการบรรลุเป้าหมายภาพความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะ       
ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
เทศบาลนครขอนแก่น 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะ      
ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
เทศบาล        นครขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม      
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น และ 4) เพื ่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ        
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21        
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) 4 ขั้นตอน คือ วิจัย (R1) พัฒนา (D1) วิจัย (R2) และพัฒนา (D2)  

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 36 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครอง จำนวน 
18 คน และตัวแทนชุมชน จำนวน 4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)       
และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน จำนวน 226 คน โดยใช้ตารางสุ่มเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (1 ฉบับ) แบบบันทึกประเด็นศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (1 ฉบับ) แบบสอบถาม (2 ฉบับ) แบบประเมิน  (5 ฉบับ)  ประเด็นสนทนากลุ่ม     
(1 ฉบับ) คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิต
และการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น      
(1 ฉบับ) และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (1 ฉบับ)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และยกร่างรูปแบบฯ โดยผู้วิจัยประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ช ีวิต            
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และการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21  ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น 
(ฉบับร่างที่ 1) ครั้งที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล และครั้งท่ี  2 ประเมินโดยประชุมสนทนากลุ่ม
ผู ้ทรงคุณวุฒิ (focus group) ในการทดลองใช้ร ูปแบบฯ ทำการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ       
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ  
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และผลกระทบที่ได้รับจากการใช้รูปแบบรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม  โดยผู ้เกี ่ยวข้องในการใช้ร ูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม          
แล้วนำเสนอรูปแบบรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมฉบับสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย พบว่า  
       1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการบรรลุเป้าหมายภาพ
ความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื ่อพัฒนาทักษะที ่จำเป็นในการใช้ชีวิตและ        
การทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จากขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (Research 
: R1)  

 1.1 การศึกษาข้อมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับบริบทของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนกำหนด
โครงสร้างการบริหารงานทั ้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ บริหารงานวิชาการ บริหารงานแผนและงบประมาณ 
บริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนา  
ทุกด้าน  มีความทันสมัย  และเป็นไปได้  เปิดโอกาสในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน        
มีวัสดุอุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2564  จำนวนนักเรียนมีจำนวน
เท่ากับ   ปีการศึกษาที่แล้ว  ด้วยระหว่างเทอมจะมีนักเรียนย้ายจากถิ่นอื่นมาเข้าโรงเรียนเทศบาล       
บ้านศรีฐาน ทำให้จำนวนผู้เรียนไม่ลดลง  และแนวโน้มในอนาคตจะมีนักเรียนย้ายจากท่ีอื่นๆ เข้ามาเรียน
มากขึ้นบ่งบอกถึงคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อเทียบกับสัดส่วนของนักเรียนแล้วมีจำนวนเพียงพอ
เป็นไปตามเกณฑ์  ด้านข้อมูลชุมชน  เป็นชุมชนเมือง  ประชาชนร้อยละ  80  ประกอบอาชีพรับจ้าง        
มีรายได้ค่อนข้างต่ำ  
   1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการบรรลุเป้าหมายภาพความสำเร็จ        
ในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  การวิเคราะห์สภาพของการบริหารงานวิชาการ        
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า  
สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านท่ีเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การวิเคราะห์ปัญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะ       
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ท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และมาก
ที่สุด คือ ด้านผู้ปกครอง/ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และไม่มีเวลา                 
ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทุกครั้ง  และขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ด้านสถานศึกษายังไม่มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม  และขาดการประชาสัมพันธ์ชี้แจงนโยบายการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการ
ทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านครูขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและไม่กล้าตัดสินใจ 
และด้านผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมครูจากการเป็นผู้ปฏิบัติมาเป็นการร่วมคิดและ
ร่วมตัดสินใจได้  การวิเคราะห์ความต้องการบรรลุเป้าหมายภาพความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  และความต้องการมากที่สุด  คือ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตระดับดี 
   2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น     
ในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (Development: D1)  ผลการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น โดยรูปแบบมีองค์ประกอบ       
5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชื ่อของรูปแบบ ส่วนที่ 2 หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 3 
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของ
ผู้เรียนในศตวรรษที ่ 21 ส่วนที่ 4 ภาพความสำเร็จของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและ        
การทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และส่วนท่ี 5 เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ 
 3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น      
ในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนคร
ขอนแก่น จากขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research : R2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และผลการประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นในการใช้
ชีวิตและ    การทำงานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21 พบว่า  ผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - 
มากท่ีสุด โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ด้านกระบวนการ  และด้านปัจจัย
นำเข้า  
 4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
เทศบาลนครขอนแก่น  จากขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา  (Development : D2)  ผลการประเมินจากความคิดเห็น



ง 

ของนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม พบว่า    
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิและอาชีพ  ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  และผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น  


