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การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ปรียวาท น้อยคล้าย1*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลื อ กแบบเจาะจง ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ านวน 4 คน และผู้ น าชุ ม ชน จ านวน 4 คน
รวมจานวน 8 คน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธ ยาที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และกลุ่มที่ 2
เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน ครู
หัวหน้างานวิชาการ จานวน 8 คน ครูหัวหน้างานบุคลากร จานวน 8 คน ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน จานวน
8 คน ครู หั ว หน้ า งานธุ รการ การเงิ น และพั สดุ จ านวน 8 คน ครู หั ว หน้ า งานอาคารสถานที่ จ านวน 8 คน
ครูหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน จานวน 8 คน และผู้นาชุมชน จานวน 40 คน รวมจานวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง และแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
มีค่าความเชื่อมั่น .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการมีส่วนร่วมของชุม ชนในการบริหารโรงเรียนสั งกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
และเทคโนโลยี และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ตามลาดับ
คาสาคัญ : แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน , การบริหาร, ของโรงเรียน , เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
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A STUDY OF PARTICIPATION GUIDELINES OF COMMUNITY IN ADMINISTRATION
OF SCHOOLS UNDER PHRANAKHON SI AYUTTHAYA CITY MUNICIPALITY
Preeyawad Noiklai1*
ABSTRACT
This research aims to 1. Study of Participation Guidelines of Community in
Administration of Schools under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality. and 2. Guidelines
the development and improvement of community participation in school management to be
effective. The sample were 2 size. The first group Advisory by purposive sampling consists
of 4 school administrators of large schools and 4 community leaders under Phranakhon Si
Ayutthaya City Municipality. The second group 8 administrators of large schools, 8 assistant,
8 head teachers of academic affairs, 8 head teachers of personnel, 8 head teachers of student
affairs, 8 head teachers of finance and supply, 8 head teachers of buildings, 8 head teachers of
community relations and 40 community leaders. The research instrument was a structured
interview and a five-rating scale questionnaire with the reliability of .94, and the data were
analyzed by using mean and standard deviation.
The findings are as follows: as a whole, the five aspects of the participation guidelines
of community in administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipal were
at a high level. When each aspect was considered, it was ranked from the highest to the lowest
as follows: participation in operation, participation in evaluation, participation in decision
making, the considering item sort by average descending follows, The participation in the
operation section, The participation in the evaluation section was at the highest, The
participation in decision making section, participation in mobilization of local resources and
technology, and participation in planning.
Keywords : Participation Guidelines of Community , Administration , of Schools ,
Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality
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บทนา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับความสาคัญของการจัด
การศึกษา ความว่า “การให้การศึกษาถือเป็นการให้สิ่งที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน
ทั้งความรู้ ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตาแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่าง
ยิ่งต่อชาติบ้านเมืองการสร้างพลเมืองที่ดีแก่ประเทศชาติ” (กรมวิชาการ, 2542, ปก)
จากสภาพปั จ จุ บั น ซึ่ งเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า สภาพเศรษฐกิ จ และสังคมไทยนั้ น ได้มี การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และมีอิทธิพลต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนมากขึ้นตามลาดับ จากสังคมเกษตรกรรมที่เราเคยเป็นอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็น
สังคมอุตสาหกรรม จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานที่สูงขึ้น เพื่อจะได้นาวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ ทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข นอกจากนี้ในการพัฒนาประเทศนั้นสิ่งสาคัญ
ที่สุดที่เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศก็คือ ประชาชนที่มีคุณภาพ ดังนั้นเครื่องมือที่สาคัญใน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต คือ การศึกษา (นิพล พัฒนะ, 2545, บทนา)
การศึกษาเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงทุก
ระดับทั้งในเมืองและเขตชนบท โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้คานึงถึงหลักการกระจายอานาจหน้าที่
ในแต่ละระดับองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหารการศึกษา คือ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การกาหนดอานาจหน้าที่ในส่วนกลางเพียงกาหนดนโยบายและแผน การสนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรการศึกษา
การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 39กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอานาจและจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ไปยังสานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง หลักการให้
ประชาชนและสังคมเข้า มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อประชาชนทั้งมวล ทุกเพศ ทุกวัย และทุก
สถานะทางสังคม ตลอดจนหลักของการตรวจสอบและถ่วงดุลทางการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลทุกระดับการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2550, หน้า 13)
ปั ญ หางานด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาล ตามที่
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หน้า 169 - 170) สรุปว่า ผู้ปกครองของนักเรียนในเขตเทศบาลส่วน
ใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี คุณภาพของนักเรี ยนส่วนหนึ่งมาจากการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองในปัจจุบัน
พบว่า ผู้ปกครองที่อยู่ในเขตเทศบาลมีฐานะเศรษฐกิจไม่ดี บางคนมีอาชีพด้านการเกษตร บางคนมีอาชีพรับจ้าง
บางคนต้องโยกย้ายเพื่อรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม และต้องทิ้งปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดูบุตรหลานแทน ซึ่งไม่มี
เวลาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน รวมทั้งในบางครั้งไม่มีโอกาสในการให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียนในการประชุมผู้ปกครอง หรือการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน ทาให้ภาระการดูแลนักเรียน
เป็นของโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหลาย
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ท่าน ได้แก่ กิ่งแก้ว หมุดธรรม (2552, หน้า 61) พบว่า ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้านการให้บริการชุมชน ด้านการร่วมกิจกรรมชุมชน ด้ านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของโรงเรียน และด้านการศึกษาชุมชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกับ วันชาติ ดนเสมอ
(2551, หน้า 81) พบว่า ปัญหาด้านการให้บริการชุมชนเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ส่วนปัญหาอื่น ๆ เช่น ด้านการ
รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นปัญหารองลงมา และปั ญหาที่พบน้อยที่สุด คือ
ด้านกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิษณุ
พงศ์พลหาราช (2552, หน้า 105) พบว่า สภาพการดาเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้น 3 - 4 อยู่ในระดับมาก และปัญหาดาเนินการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้น 3 - 4 อยู่ในระดับน้อย และได้เสนอ แนวทางการพัฒนาการดาเนินการ
สร้างความสัมพันธ์ดาเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหนึ่งด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
จากแนวคิดและข้อค้นพบที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าภารกิจที่สาคัญของโรงเรียนซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลดูแลด้านการศึกษา อาจมีปัญหาที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน อาทิเช่น ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ปัญหายาเสพติด การไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้เป็น
สาเหตุจากสภาพของชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงจาเป็นที่โรงเรียน
จะต้องให้ความสาคัญต่องานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ และเป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกัน อันจะนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญสืบต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทา
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน
ครูจานวน 261 คน และผู้นาชุมชน จานวน 40 คน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา
2556 รวมจานวน 317 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน และผู้นาชุมชน จานวน 4 คน รวมจานวน 8 คน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และกลุ่มที่ 2 เลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน รองผู้บริหารสถานศึก ษา จานวน 8 คน ครูหัวหน้ า งาน
วิ ชาการ จ านวน 8 คน ครู หั วหน้ างานบุ คลากร จ านวน 8 คน ครู หั วหน้ างานกิ จการนั กเรี ยน จ านวน 8 คน
ครูหัวหน้างานธุรการ การเงินและพัสดุ จานวน 8 คน ครูหัวหน้างานอาคารสถานที่ จานวน 8 คน ครูหัวหน้า
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งานสัมพันธ์ชุมชน จานวน 8 คน และผู้นาชุมชน จานวน 40 คน รวมจานวน 104 คน ปีการศึกษา 2556 เป็น
ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป รวมจานวน 104 คน
ตัวแปรที่ศึกษามีกระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น 4) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
และ 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนว
ทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นาชุมชน และแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารโรงเรี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างาน และผู้นาชุมชน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scale)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การใช้วิธีแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนที่เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่
คานวณ
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยที่ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ด้านที่ 1 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
อยู่ระดับมาก คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และการมีส่วนร่วมในการวางแผนสนับสนุนงานด้านงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา
ศรี ต ะพั ส โส (2552, หน้ า 93) ซึ่ งศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2
ด้านที่ 2 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการปรับสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญโญ อุโคตร
(2551, หน้า 41) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่กาศึกษาเชียงราย เขต 3
ด้านที่ 3 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยี คือ การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุดมี
ชีวิต ห้องอัจฉริยะ ฯลฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการติดต่อเพื่อแสวงหาแหล่งทุนจากภายในและ
ภายนอกท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการชวนบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ เข้ามาเป็นวิ ทยากรให้ความรู้กับครูและนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย แสงสุวรรณ (2549,
หน้า 40) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
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ด้านที่ 4 แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารโรงเรี ย นด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการ คือ การมีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ เสนอแนะ และกาหนด
แนวทางตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธีรพงค์ ธีรปญฺโญ
(วรรณสอน) (2555, หน้า 96 - 97) ซึ่งศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ด้านที่ 5 แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารโรงเรี ย นด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน และการมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมาหาแนว
ทางแก้ไข สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิคม สากระจาย (2551, หน้า 94) ซึ่งศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การศึ ก ษาแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
และแผนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนสนับสนุนงานด้านงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจาปี และการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนสนับสนุนงานด้านงบประมาณ
ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุม ชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจในการจัดทาหลักสูตรของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นและ
ตัดสินใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจคัดสรร
คณะกรรมการที่ปรึกษาในการบริหารโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย
และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณและวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจใน
การพั ฒ นาข้ อ มู ลสารสนเทศ การมี ส่ ว นร่ ว มในการตัดสิ นใจในการปรับ สภาพภู มิทั ศ น์แ ละสิ่งแวดล้อ มของ
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
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ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมการ
สนับสนุนงบประมาณในการติดต่อเพื่อแสวงหาแหล่งทุนจากภายในและภายนอกท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้างและจัดหาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนให้กับนักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้จากบุคคล องค์กรและ
สถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเรียนจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่ น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง
ห้องสมุดมีชีวิต ห้องอัจฉริยะ ฯลฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการติดต่อเพื่อแสวงหาแหล่งทุนจาก
ภายในและภายนอกท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการชวนบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถแล ะ
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและนักเรียน
ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มในฐานะเป็ น ผู้ มี บ ทบาทหลั ก ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประสานงาน ติดต่อ ผู้ชานาญการในและนอกชุมชนเข้าร่วมแก้ปัญหาของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วย
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการนาโรงเรียนเข้าร่วมกิ จกรรมต่าง ๆ
กับชุมชน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงาน
กับบุคคลภายในและภายนอกชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การประชุมปรึกษาหารือ เสนอแนะ และกาหนดแนวทางตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน การสรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการกากับติดตามผลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลได้แ ก่ การมีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมาหาแนวทางแก้ไข
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา พิจารณาในภาพรวมแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีน้อย
ที่สุด
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ปรียวาท น้อยคล้าย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรชี้แจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่เพราะเป็นผู้
ที่ปฏิบัติและรับผิดชอบโดยตรง เพื่อประสานความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการวางแผนสนับสนุนงานด้าน
งบประมาณ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ปรึกษาหารือ
เสนอแนะ และกาหนดแนวทางตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาผลการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข และ
พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในอนาคต
ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ควรทาการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ รู้แผน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้แนวคิด แนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้า ให้คาแนะนา ตรวจทาน พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องตลอดมา ขอขอบคุณ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.วิโรจน์ ผลแย้ม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาแนะนาในการ
แก้ไขปรับปรุงทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
และโครงสร้าง ตลอดจนภาษาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงคุณบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ขอบคุณญาติ
พี่น้องและเพื่อน ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาและในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธยา
ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกาลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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