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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ นําเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยข้ันตอนนี้ประกอบด้วย สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จํานวน 33 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อํานวยการ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ จํานวน 66 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาํหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม 
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และ 3) ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ ผู้อํานวยการ และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ  
จํานวน 66 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับดีมาก   
 

คําสําคัญ  :  รูปแบบการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 
Abstract   
  The purpose of this research was to propose a participative education management model of the 
Juvenile Observation and Protection Center. The research methodology was divided into 3 steps. The first 
step was to study components of participative education management for the Juvenile Observation and 
Protection Center. The research population for this step consisted of 33 the Juvenile Observation and Protection 
Centers. Key informants were 66 administrators, academic trainers and professional trainers. The research 
instrument was a five-rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were mean and 
standard deviation. The second step was to create a participative education management model by using  
focus group discussion. Samples used for this step included 13 experts. The research instrument was an 
interview focus group discussion form. Data were analyzed by content analysis technique. And the third 
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step was to evaluate a participative education management model. The research population for this step 
were 66 administrators, academic trainers and professional trainers. The research instrument was a five-rating 
scale questionnaire. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. The research results 
indicated that a participative education management model of the Juvenile Observation and Protection Center 
had suitability, possibility and utility at the highest level.  
 

Keywords  :  Participation Model, Education Management, the Juvenile Observation and Protection Center  
 
บทนํา 
 การจดัการศึกษาสําหรับเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหนา้ท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของสถานพินจิ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีต้องดําเนินการตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2554 (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2554) กําหนดให้การจัดการศกึษาแบง่ออกเปน็สายวิชาสามัญ
และสายวิชาชีพ แต่ยังไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ซ่ึงยังมีนักวิชาการท่ีศกึษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนมีอยู่น้อยมาก สถิต ศิริธรรมจักร และคณะ (2552) เสนอว่ากระบวนการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครู สื่อการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผล งบประมาณและเวลา และ กุลนาถ หงษ์ลอย (2555) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนผู้กระทําผิด 
ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านผู้สอน 
และด้านการวัดผลประเมินผล นอกจากนี้องค์ประกอบของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีองค์ประกอบสําคัญดังนี้ 1) แนวคิดและ
ปรัชญา : การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีสง่เสริมสนบัสนนุและให้โอกาสในการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของบคุคลต้ังแต่เกิดจนตาย  
2) ความมุ่งหมาย : การศึกษาตามอัธยาศัยมีได้หลายเป้าหมายและหลายวัตถุประสงค ์โดยเป้าหมายหลกัเพ่ือส่งเสริมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและนันทนาการ ของบุคคลแต่ละคนมากกว่าการเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการ  
3) หลักสูตร : การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีหลักสูตร แต่เป็นลักษณะการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม สื่อ และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
4) ผู้เรียน/ผู้รับบริการ : ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัย คือ บุคคลทุกคน ซ่ึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย  
ทุกระดับการศึกษา ทุกพ้ืนท่ี โดยไม่มีการจาํแนกสถานภาพทางสงัคม 5) ผู้สอน : ผูส้อนของการศึกษาตามอัธยาศัย คือ บุคคล 
ทุกคนท่ีมีศักยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 6) ความรู้ : การศึกษาตามอัธยาศัยทําให้เกิดความรู้ด้วยการเรียนรู้ตามความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน 7) วิธีการเรียนรู้ : การศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีหลายรูปแบบ  
ไม่มีแบบแผนแน่นอน ไม่มีรูปแบบแน่นอน 8) ระยะเวลา : การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเกิดได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต 
ของผู้เรียน 9) วุฒิการศึกษา : การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีวุฒิบัตร แต่บางกิจกรรมอาจมีเกียรติบัตร 10) กิจกรรมการเรียนรู้ : 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้เรียน 11) สื่อการเรียนรู้ : ลักษณะสื่อการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความหลากหลายตามท่ีผู้เรียนต้องการ 12) การประเมินผล : การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียนด้วยตัวผู้เรียนเอง จึงไม่มีการประเมินผลท่ีชัดเจน แต่บางกิจกรรมมีการประเมินผลเพ่ือให้ผลย้อนกลับต่อผู้รับบริการ  
(บุญเลิศ แก้วจันทร์, 2554) 
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษา แต่ต้องจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน ดังนั้น 
จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซ่ึงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
พ.ศ. 2555-2558 ท่ีกําหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน โดยปัญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
ส่วนใหญ่มีปัญหาพ้ืนฐานมาจากครอบครัวและสภาพสังคม ซ่ึงมีส่วนสําคัญท่ีทําให้ปัญหาท่ีมีอยู่ดําเนินต่อเนื่องและทําให้เด็ก
และเยาวชนกระทําความผิด เม่ือเด็กและเยาวชนต้องกลับออกไปจากกระบวนการยุติธรรม เด็กและเยาวชนก็จะต้องกลับไป 
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อยู่กับครอบครัวและสังคมเช่นเดิม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจึงสมควรให้ครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ดําเนินการด้วยจึงมีนโยบายดังนี้ 1) การนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนัก
และรับผิดชอบให้แก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชน ให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้บริการคําปรึกษาแก่ครอบครัว ร่วมกับ
ครอบครัว เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนกลับสู่สังคม การติดตามเด็กและเยาวชนภายหลงัปล่อย 2) ประสาน
ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้เข้ามาร่วม
จัดการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานและการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และ 3) การสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ท่ีดี 
ของกรมพินิจฯ โดยนําเด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีไม่มีปัญหาออกไปทํางานบริการสังคม ช่วยเหลือบําเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
การสนับสนุน และส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีและเด็กและเยาวชนท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร นอกจากนี้ต้องร่วมมือกับบุคลากรภายใน
โดยการปรับอัตรากําลงับคุลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภาระงาน เชน่ จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีรับผิดชอบ ลักษณะ
พิเศษเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เช่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีเน้นด้านการฝึกวิชาชีพ การจัดการศึกษาสายสามัญ 
การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูด้านยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
เพ่ือให้เป็นบุคลากรมืออาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถในเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน, 2557) การมีส่วนร่วมในองค์การหนึ่ง ๆ สามารถเลือกใช้การมีส่วนร่วมได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
กับบุคลากร เวลาสถานการณ์ ลักษณะผู้นําในองค์การท่ีจะกระจายอํานาจ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม ซ่ึงมีผู้กล่าวถึง
รูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ แสนสุข อํานวยการ (2551) สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไว้ว่าการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาจะต้องมีการรว่มกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามผล โดยจะต้องมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา
ให้สอดคล้องกับสภาพสงัคม และรปูแบบท่ีหลากหลาย อาทิตย์ วะไลใจ (2556) สรุปไว้ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศกึษา 
และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา และ Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1980) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 แบบ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 ปัญหาท่ีผ่านมากลับพบว่ายังมีการให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องน้อยมาก นอกจากนี้ยังขาดรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และขาดความต่อเนื่องทําให้การจัดการศึกษา
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร (บุญเลิศ แก้วจันทร์, 2554) จากความสําคัญ
และปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงมีความสนใจท่ีจะนําเสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการจดั
การศกึษาสาํหรับสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ง “เด็กดี” กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติต่อไป       
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสาํหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
  3. เพ่ือประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
 



 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
   1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถานแรกรับท่ัวประเทศจํานวน  
33 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 2 คน คือ ผู้อํานวยการ และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ รวม 66 คน   
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามระดับ 
การนําไปปฏิบัติและปัญหาการนําไปปฏิบัติของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาํหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน ท่ีมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .95  
   3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์การนําไปใช้ 
ไว้ดังนี้ 1) ระดับการนําไปปฏิบัติของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ท่ีสามารถนํารายการปฏิบัติไปใชไ้ด้ต้องมีค่าเฉลี่ยมากกวา่ 3.5 หรืออยู่ในระดับมากข้ึนไป และ 2) ระดับปัญหาการนําไปปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท่ีสามารถนํารายการปฏิบัติไปใช้ได้ต้องมีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.5 หรืออยู่ในระดับน้อยลงมา 
 ข้ันตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
โดยผู้วิจัยสร้างข้ึน และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์รูปแบบ 
   1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 12 คน  
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม  
  3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการสรา้งข้อสรุปจากข้อมูลท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น  
 ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถานแรกรับท่ัวประเทศ จํานวน  
33 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 2 คน คือ ผู้อํานวยการ และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ รวม 66 คน   
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
   1) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การร่วมวางแผน 3 รายการปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ 4 รายการปฏิบัติ 
การร่วมดําเนินงาน 3 รายการปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ 3 รายการปฏิบัติ และการร่วมติดตามและประเมินผล 3 รายการปฏิบัติ  
2) ด้านหลักสูตร ได้แก่ การร่วมวางแผน 3 รายการปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ 4 รายการปฏิบัติ การร่วมดําเนินงาน 4 รายการปฏิบัติ 
การร่วมในผลประโยชน์ 3 รายการปฏิบัติ และการร่วมติดตามและประเมินผล 3 รายการปฏิบัติ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้แก่ การร่วมวางแผน 3 รายการปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ 4 รายการปฏิบัติ การร่วมดําเนินงาน 4 รายการปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ 
3 รายการปฏิบัติ และการร่วมติดตามและประเมินผล 3 รายการปฏิบัติ 4) ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ การร่วมวางแผน 
3 รายการปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ 4 รายการปฏิบัติ การร่วมดําเนินงาน 4 รายการปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ 3 รายการปฏิบัติ 
และการร่วมติดตาม และประเมินผล 3 รายการปฏิบติั 5) ด้านครูผู้สอน ได้แก่ การร่วมวางแผน 3 รายการปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ 
4 รายการปฏิบัติ การร่วมดําเนินงาน 4 รายการปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ 3 รายการปฏิบัติ และการร่วมติดตามและประเมินผล 
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3 รายการปฏิบัติ และ 6) ด้านการวัดผล/ประเมินผล ได้แก่ การร่วมวางแผน 3 รายการปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ 4 รายการปฏิบัติ  
การร่วมดําเนินงาน 4 รายการปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ 3 รายการปฏิบัติ และการร่วมติดตามและประเมินผล 3 รายการปฏิบัติ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน โดยศึกษาสภาพ และปัญหา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม 
การเรียนการสอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านการวัดผล/ประเมินผล แสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยรวม   
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ระดับ 
ความคิดเห็นต่อสภาพ 

ระดับ 
ความคิดเห็นต่อปัญหา 

  S.D. ความหมาย   S.D. ความหมาย 

1.  ด้านการบริหารจัดการ 4.28 0.66 มาก 2.05 0.26 น้อย 
2.  ด้านหลักสูตร 4.30 0.70 มาก 2.12 0.40 น้อย 
3.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.29 0.34 มาก 1.98 0.32 น้อย 
4.  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 0.31 มาก 1.90 0.22 น้อย 
5.  ด้านครูผู้สอน 4.14 0.23 มาก 2.10 0.33 น้อย 
6.  ด้านการวัดผล/ประเมินผล  4.03 0.10 มาก 2.06 0.43 น้อย 

โดยรวม 4.21 0.25 มาก 2.04 0.18 น้อย 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดับความคดิเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.5 หรืออยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกรายการปฏิบัติ และระดับความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่า 
2.5 หรืออยู่ในระดับน้อยลงมาทุกรายการปฏิบัติ  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มคร้ังนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ณ ห้องประชุม 
ตึกสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ซ่ึงมีประเด็นในการสนทนาจากการร่างรูปแบบการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
สรุปได้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านการวัดผล/ประเมินผล ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบ 
มีแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ ด้านการร่วมวางแผน ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดําเนินงาน 
ด้านการร่วมในผลประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล แสดงดังภาพประกอบ 1  

 



 

 

 
ภาพประกอบ 1  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
  3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ตามมาตรฐานด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สรุปได้ว่า  
  3.1 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคลอ่งตัวสูง สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมตลอดจนโอกาส รองลงมา คือ มีความสอดคล้องอยู่ในกรอบของ
วัตถุประสงค์และนโยบายของงาน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับจะทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับผลท่ีได้ทางเศรษฐกิจจากนโยบายทางการศึกษา 
  3.2 ระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสอดคล้องกับบริบท
และเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รองลงมา คือ สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ให้ผลลัพธ์
หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติจริง 
  3.3 ระดับความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการมีสว่นร่วม ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งผลให้ประหยัด
ทรัพยากรขององค์กร รองลงมา คือ สามารถช่วยให้หน่วยงานมีเป้าหมายและแนวทางในการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม  
และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ช่วยให้สาธารณชนทราบความก้าวหน้าของหน่วยงานชี้ให้เห็นความต้องการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง   
 
อภิปรายผล  
 1. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สรุปได้ว่าการจัด
การศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 6 องคป์ระกอบ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ  
16 รายการปฏิบัติ 2) ด้านหลักสูตร 17 รายการปฏิบัติ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 17 รายการปฏิบัติ 4) ด้านสื่อ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน 17 รายการปฏิบัติ 5) ด้านครูผู้สอน 17 รายการปฏิบัติ และ 6) ด้านการวัดผล/ประเมินผล 17 รายการปฏิบัติ 
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และเม่ือนําไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้อํานวยการ และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสภาพ 
และปัญหาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.5 
หรืออยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกรายการปฏิบัติ และระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาํหรับสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยรวมและรายด้านมีคา่เฉลี่ยตํ่ากว่า 2.5 หรืออยู่ในระดับน้อยลงมาทุกรายการปฏิบัติ ท้ังนี้เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมทําให้การบริหาร หรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบเพราะเป็น 
การระดมแนวคิดจากบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ท้ังความรอบรู้และประสบการณ์ ทําให้มีการถ่วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน  
โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป ซ่ึงอาจนําไปสู่การใช้อํานาจในทางท่ีไม่ถูกต้อง อันเกิดผลเสียหายแก่องค์การได้ 
เป็นการขจดัปัญหา มิให้มีการดําเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดความยุติธรรม
ในการดําเนินการต่อทุกฝ่ายได้ ก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดี ทําให้การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ และการ
รวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ สอดคล้องกับแนวคิดของ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพกําลังจากบคุคลต่างๆ เช่น พลังความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
เป็นต้น ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพราะเกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน มีส่วนช่วยให้ประสานงานกันดี 
จะทําให้งานมีประสิทธิภาพและคณุภาพท่ีดี เพราะจะมีความผิดพลาดน้อย ผลงานท่ีเกดิข้ึนจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากร
ทุกคน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในความสําเร็จของงาน ช่วยให้การทํางานสําเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าความคิดเห็นต่อสภาพ และปัญหาของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านหลักสูตร อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
เป็นการจัดการศึกษาให้กบักลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษซ่ึงมีปัญหาหลายหลายด้าน ท้ังปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ ปัญหาทางอารมณ์ 
พฤติกรรมหรือปัญหาความบกพร่องทางร่างกายหรอืจิตใจ กา้วร้าว เป็นต้น เนื้อหาหลกัสูตรจงึต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
สามารถนําไปใช้กับเด็กและเยาวชนท่ีมีความแตกต่างกันในด้านศักยภาพอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม 
ในด้านหลักสูตรมากกว่าด้านอ่ืน สอดคล้องกับงานวจิัยของ กุลนาถ หงส์ลอย (2555) ศกึษาเร่ือง อนาคตภาพของการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้กระทําผิด พบว่าสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับเยาวชน
ผู้กระทําผิด ด้านหลักสูตรมีหลักสูตรท้ังสายสามัญและสายอาชีพ ปญัหา คือจาํนวนเยาวชนที่ไม่แนน่อน ทําให้ส่งผลถึงด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีไม่สามารถดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ได้     
 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน 
ด้านการวัดผล/ประเมินผล ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ ด้านการร่วม
วางแผน ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดําเนินงาน ด้านการร่วมในผลประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 
โดยอาศัยความรว่มมือจากเครือข่ายในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานกังานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วิทยาลัยสารพัดช่าง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ท้ังนี้เนื่องจากสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในด้านการควบคุมดูแล การบําบัด
แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ไม่ได้เป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาโดยตรงเหมือนสถานศึกษา แต่ต้องมีหน้าท่ี 
ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตามที่เด็กควรจะได้รับ ถึงแม้ว่าจะต้องคดีก็ตาม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ จึงถือเป็นสิง่สาํคญัย่ิง การจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญโดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนซ่ึงเป็นหลักสูตร 
ท่ีใช้กับเด็กปกติ การนํามาใช้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจจึงไม่เหมาะสม เพราะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจถือว่า 
เป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของเด็กท่ีเสื่อมเสีย ให้กลับตน 



 

 

เป็นพลเมืองดี ประกอบกับสถานพินิจและคุ้มครองกับเด็กและเยาวชน ขาดอัตรากําลังครูผู้สอน ครูประจําการท่ีมีอยู่บางส่วน
มิได้มีคุณวุฒิสําเร็จด้านครู นอกจากนีค้รูท่ีสอนมิได้ผ่านการอบรมวิธีการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมโดยเฉพาะ จงึขาดทักษะ
ในการประยุกต์หรือสอดแทรกการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตรหรือสื่อการสอน ดังนั้นความร่วมมือ
จากเครือข่ายในการจัดการศึกษาประกอบด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วิทยาลัยสารพัดช่าง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สถิต ศิริธรรมจักร และคณะ (2552) เสนอว่ากระบวนการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ประกอบด้วย การบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล งบประมาณ และเวลา และกุลนาถ หงษ์ลอย (2555) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนผู้กระทาํผิด 
ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านผู้สอน 
และด้านการวัดผลประเมินผล และแนวคิดของ บุญเลิศ แก้วจันทร์ (2554) กล่าวว่าองค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย มีองค์ประกอบสําคญัดังนี้ 1) แนวคิดและปรัชญา : การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
และให้โอกาสในการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของบุคคลต้ังแต่เกิดจนตาย 2) ความมุ่งหมาย : การศึกษาตามอัธยาศัยมีได้หลายเป้าหมาย
และหลายวัตถุประสงค์ โดยเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและนันทนาการ
ของบุคคลแต่ละคน มากกว่าการเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการ 3) หลักสูตร : การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีหลักสูตร แต่เป็นลักษณะ
การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม สื่อ และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 4) ผู้เรียน/ผู้รับบริการ : ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัย  
คือ บุคคลทุกคน ซ่ึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกพ้ืนท่ี โดยไม่มีการจําแนกสถานภาพ 
ทางสังคม 5) ผู้สอน : ผู้สอนของการศึกษาตามอัธยาศัย คือ บุคคลทุกคนท่ีมีศักยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 6) ความรู้ : 
การศึกษาตามอัธยาศัยทําให้เกิดความรู้ด้วยการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน7) วิธีการเรียนรู้ : การศึกษา
ตามอัธยาศัยมีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีหลายรูปแบบ ไม่มีแบบแผนแน่นอน ไม่มีรูปแบบแน่นอน 8) ระยะเวลา : การศึกษา
ตามอัธยาศัยสามารถเกิดได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตของผู้เรียน 9) วุฒิการศึกษา : การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีวุฒิบัตร  
แต่บางกิจกรรมอาจมีเกียรติบัตร 10) กิจกรรมการเรียนรู้ : กิจกรรมการเรียนรู้ตามการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามวิถีชีวิต
ของผู้เรียน 11) สื่อการเรียนรู้ : ลักษณะสื่อการศกึษาตามอัธยาศัยมีความหลากหลายตามท่ีผู้เรียนต้องการ 12) การประเมินผล : 
การศกึษาตามอัธยาศัยเป็นการประเมินความกา้วหน้าของผู้เรียนด้วยตัวผู้เรียนเอง จงึไม่มีการประเมินผลท่ีชัดเจน แต่บางกจิกรรม
มีการประเมินผลเพ่ือให้ผลย้อนกลับต่อผู้รับบริการ  
 3. การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามมาตรฐาน
ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ท้ังนี้ 
อาจเนื่องมาจาก มีการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา เพ่ือวิพากษ์ความสมบูรณ์ถูกต้องของรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หรือปริญญาโท หรือเป็นผู้ท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาเป็นเวลา
มากกว่า 10 ปี และได้ข้อสรุปท่ีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนควรประกอบด้วย 6 องคป์ระกอบ คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ/
อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านการวัดผล/ประเมินผล ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ ด้านการร่วมวางแผน ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดําเนินงานด้านการร่วมในผลประโยชน์ 
และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล จึงทําได้รูปแบบท่ีมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
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สอดคล้องกบัแนวคิดของ Keeves (1988) กล่าวว่าการตรวจสอบรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบท่ีสังเคราะห์ได้นั้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ ของรูปแบบในการปฏิบัติจริง หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบ มีหลายวิธี 
เช่น วิธีตรวจสอบเชิงปริมาณเชิงคุณลักษณะ ผลของการตรวจสอบนําไปสู่การปฏิเสธ หรือยอมรับรูปแบบรวมไปถึงการนําไปสู่
การสร้างรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนารูปแบบเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรนําสาระของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับ 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปกําหนดเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ง “เด็กดี” กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป  
 2. ผู้บริหารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรนําผลการวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแต่ละแห่ง เพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 3. ผู้บริหารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และวางแผนแต่งต้ังทีมงานการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานพินิจให้มีศักยภาพมากข้ึน 
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