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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ด ารง
ต าแหน่งผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว จ านวน 
39 คน และจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ได้มีต าแหน่งกรรมการใด ๆ จ านวน 132 คน รวมทั้งสิ้น 
171 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีและร้อยละ ส่วนการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว และ
ผู้ปกครอง จ านวน  4  คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์แบบอุปนัย จากนั้น น าเสนอข้อมูลในรูปความ
เรียง  ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ภารกิจงานภายใต้ขอบข่ายภารกิจงานทั้ง  4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป (การตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการ
ประเมินผล)  และเมื่อพิจารณาภารกิจงานแต่ละด้านพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมสูงสุดในเรื่องของการด าเนินงานของ
ภารกิจงาน  ทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้  ด้านบริหารงานวิชาการ  ชุมชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม 
เช่น การแข่งขันกีฬา งานวันส าคัญต่าง ๆ  ด้านบริหารงานงบประมาณ ชุมชนได้ร่วมบริจาคทรัพย์ วัสดุ สิ่งของที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  ด้านบริหารงานบุคคล ชุมชนได้ร่วมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน และ ด้านบริหารงานทั่วไป ชุมชนได้ร่วมท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นของสถานศึกษา 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน   การบริหารโรงเรียน   โรงเรียนวดัห้วยแก้ว 
 
Abstract 

The purpose of this research study was to explore of participation and the suggestion for 
improving the Communities’s Participation in Wat Huay Kaew School Administration Mae-On 
District, Chiang Mai Province. The tools are used in this research were multiple-ch The purpose 
of this research was to explore the communities’s participation in Wat Huay Kaew School 
administration, Mae-On District, Chiang Mai Province. The tools used in this research were 
multiple-choice questionnaires and interview questions. The population included community 
leaders, basic education board, 39 members of Huay Kaew Sub-district Administrative 
Organization and the samples were 132 parents of Wat Huay Kaew School.  The data was 
analyzed by using frequency and percentage whereas the data detained from the depth 
interview with community leaders, basic education board, members of Huay Kaew Sub-district 
Administrative Organization and 4 representatives of parents was analyzed by using a technique 
of analytical induction and was then presented in the report format.  
 It was found that the communities participated in Wat Huay Kaew School administration 
Mae-On District Chiang Mai Province in the area of academic administration, budget 
management, personal management, and general management. 
 In term of decision making, school operating, the beneficial and evaluating. Moreover, 
when comparing the proportion of the participation, it was found that the participated in 
operation the most for all areas. For budget academic administration, the participation involved 
arranging sports day and other activates on important days.  
 For management, the communities participated by donating money, school equipment 
and suppliers. As for the personal communities took part in solving the problem of the 
students’ inappropriate behaviors. For general management the communities operated in 
school activities. 
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บทน า  
 ในสภาพการณ์ปัจจุบัน การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้า
ให้กับประเทศ  เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาศักยภาพขี ด
ความสามารถด้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หัวใจที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ คือ  
การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศ ที่จะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษาถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับทุก ๆ ประเทศ ด้วยเหตุนี้ท าให้ทุกภาคส่วนเริ่มเกิดความตระหนักและ
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษามากขึ้น และปรากฏภาพความชัดเจนขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนทุก ๆ  
ฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งสาระและหลักการดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีการระบุในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติทั้งสิ้น (ฉลาด  จันทรสมบัติ, 2553, 176)   
 ในการพัฒนาการศึกษานั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและชุมชนต้องมี ส่วนร่วมใน
ด้านการมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโรงเรียน  
การสนับสนุนให้สถานศึกษาท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  การประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน ครูและโรงเรียน รวมทั้งร่วมกับโรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางจัดกิจกรรม 
เพราะการท าหน้าที่ในด้านบทบาทของชุมชนและสถานศึกษานั้น จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
 การบริหารโรงเรียนให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพต้องน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ โดยให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของโรงเรียน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , 2550, 23) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุก
ระดับจึงต้องปฏิบัติตาม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ทั้งนี้
เพราะเม่ือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน จะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนิน
ไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนมีความรัก
และหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครอง และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ  
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 การมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การศึกษา
ปัญหา  การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา  และการประเมินผลร่วมกัน (Cohen & Uphoff, 
1980 อ้างถึงใน จรัญญา  บันเทิง, 2548, 2)  กระทรวงศึกษาธิการ (2550, 29) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนว่า เป็นการขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอบข่ายการบริหารงาน 4 ด้าน 
คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหาร งานบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป จึง
กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียน  อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 จากสภาพของโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน พบว่า ชุมชนมีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และมีกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี  
แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีอยู่หลายประการ อาทิ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษา
น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถานศึกษาจะมีการ
ประกาศรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบไปแล้วก็ตาม อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมจึงไม่ให้ความสนใจกับการศึกษาเท่าที่ควร เมื่อทางโรงเรียนได้จัดการประชุมประจ าภาคเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แม้กระท่ังเมื่อทางสถานศึกษาขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองให้
มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนหรือชวนมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษา ชุมชนจะให้ความร่วมมือน้อย  
ส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ภายในโรงเรียน  ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่นักเรียน ในเรื่องกิริยามารยาทและระเบียบวินัย ท าให้นักเรียนขาด
ระเบียบวินัยและมารยาทที่ดี นอกจากนี้ ชุมชนขาดการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่ นักเรียนจึงไม่รู้จัก
การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เพราะมีค่านิยมที่จะใช้แต่เทคโนโลยีใหม่  ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นอุปสรรค์ต่อ
การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะผู้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ ที่จ าเป็นใน
การเรียนรู้เพ่ิมเติม ให้แก่บุตรหลานได้ท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐที่ต้องการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  
 จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ซึ่งตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน จึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมและเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนวัดห้วยแก้วให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐและตรงต่อ
ความต้องการของชุมชนต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่

ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 15 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว จ านวน 12 คน รวมจ านวนประชากร 39 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้ปกครองที่ไม่ได้ต าแหน่งกรรมการ
ใด ๆ ใช้วิธีการสุ่มตามตารางสัดส่วนของ เครชซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จ านวน 132 คน จาก
ประชากรทั้งหมด  230  คน 
   กลุ่มที่  2 กลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ได้แก่ ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน  1  คน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว จ านวน 1 คน  และผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 4 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากผู้
ที่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตามต าแหน่งของแต่ละคน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาใน 2 ด้าน ดังนี้ 
  2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff  (อ้างถึงใน จรัญญา  บันเทิง, 2548, 2) 
ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้  1) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ  2) การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน  3) การมีส่วน
ร่วมด้านการรับผลประโยชน์ และ  4) การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
  2.2 การบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.  2550 ในขอบข่ายภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  มีรายละเอียดดังนี้   
  ชุดที่  1  เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist)  ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน เป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ซึ่งได้น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว  
จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9183 และผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเข้าใจทางด้าน
ภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผู้วิจัย 
  ชุดที่  2  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  
อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างประเด็นค าถามการสัมภาษณ์จากแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน  ตามขอบข่ายภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ   
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยอ้างอิงจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และก าหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการถามตามวัตถุประสงค์  จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ตัวแทนประชากร กลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน  4 คน ซึ่งทุกคนสามารถตอบได้ตรงประเด็นในทุก
ประเด็นค าถาม 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรด้วยตนเอง จ านวน 171 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  จากนั้นได้
ท าการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ  ในขั้นตอนต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ชุดที่  1  แบบสอบถาม 
  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) น าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
  ตอนที่  2  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
  ชุดที่  2  แบบสัมภาษณ์  
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  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และการจดบันทึกมาจัดกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นข้อคิดเห็น จากนั้น สรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และน าเสนอเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ในอ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่  และการสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1   
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 
    

  
เข้าร่วมประชุม พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับแผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 

136 79.53 35 20.47 

2 การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน         

  
ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเชน่ การแข่งขันกีฬา งานวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

95 70.37 40 29.63 

3 การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน ์
    

  
ข้อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

138 80.7 33 19.3 

4 การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
      ส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการเพือ่รว่มประเมินคุณภาพผู้เรียน 71 41.52 100 58.48 

 N = 171 
 

ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า การมีสว่นร่วมของชุมชนที่มีร้อยละสูงสุด คือ มีส่วนร่วม ในด้านการรับ
ผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล ส่วนการสัมภาษณ์ด้าน
การรับผลประโยชน์ ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนพอใจที่โรงเรียนช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
แก่นักเรียน รวมถึงการเชิญผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของชุมชน  
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ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกรัก และภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง การสัมภาษณ์ด้านการ
ด าเนินงาน ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทางสถานศึกษา เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมรดน้ าด าหัว ฯลฯ ซึ่งทางชุมชนเห็นว่าเป็น
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาท าความรู้จักกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอีกด้วย การสัมภาษณ์ด้านการตัดสินใจ ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาเท่านั้นที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ แต่บุคคลอ่ืน ๆ ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้  และการ
สัมภาษณ์ด้านการประเมินผล  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนส่งตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และได้
เข้าร่วมประชุมประจ าปี เพ่ือร่วมประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี  2   
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 

ข้อ                  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 
    

  
เข้าร่วมเสนอและตัดสินใจแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจัดการของสถานศึกษา 72 42.11 99 57.89 

2 การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน 
      ร่วมบริจาคทรัพย์ วัสดุ สิ่งของที่เปน็ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 122 71.35 49 28.65 

3 การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน ์
    

  
ร่วมท าให้นักเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาการศึกษารายบุคคล
ที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่ความตอ้งการ 79 58.52 56 41.48 

4 การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
      ร่วมพิจารณาค่าใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 49 28.65 122 71.35 

 N = 171 
 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ  พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีร้อยละสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในด้าน

การด าเนินงาน รองลงมา คือ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล ส่วนการ
สัมภาษณ์ด้านการด าเนินงาน ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจง  
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หรือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ เกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอชุมชนยินดีที่จะช่วยประสานงานใน
การขอความช่วยเหลือ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป การสัมภาษณ์ด้านการรับผลประโยชน์ ผู้ให้สัมภาษณ์
กล่าวว่า ชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดูแลนักเรียน และการ
จัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม ต่าง ๆ ของนักเรียนให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนทุกคน  การสัมภาษณ์ด้านการตัดสินใจ ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในการบริหารงานภายในโรงเรียน  และการใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ  ของโรงเรียนจากการประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน และการสัมภาษณ์ด้านการ
ประเมินผล ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษาในการซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียน 
 
ตารางท่ี  3   
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล 
มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 

95 55.56 76 44.44 
ส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2 การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน 
145 84.8 26 15.2 ร่วมป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนักเรียน 

3 การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน ์

137 80.12 34 19.88 ร่วมท าให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
4 การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 

121 70.76 50 29.24 
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา
การด าเนินงานของสถานศึกษา   

 N=171 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีร้อยละสูงสุด คือ มีส่วนร่วม ในด้านการ
ด าเนินงาน รองลงมา คือ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล และด้านการตัดสินใจ  ส่วนการสัมภาษณ์ 
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ด้านการด าเนินงาน ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนและโรงเรียนให้ความส าคัญ และร่วมกันป้องกันและสอดส่องดูแล
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
ได้รายงานให้โรงเรียนรับทราบและร่วมกันด าเนินการหาแนวทางแก้ไข การสัมภาษณ์ด้านการด าเนินงาน ผู้ให้
สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ซึ่งทางชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ  มาโดยตลอด  และโรงเรียนก็เข้าร่วมงานและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน  เช่น งานศพ  งานแต่งงาน งานขึ้น
บ้านใหม่  รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัดด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนให้มีความแนบแน่นขึ้น  การสัมภาษณ์ด้านการประเมินผล ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน จากการรายงานผลในการประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน  และการสัมภาษณ์ด้านการ
ตัดสินใจ  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชุมชนต้องการ  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
คุณลักษณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 
 
ตารางท่ี  4   
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 

108 63.16 63 36.84 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

2 การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน 

138 80.7 33 19.3 ร่วมท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
3 การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน ์

129 75.44 42 24.56 ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
4 การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 

125 73.1 46 26.9 
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 

N=171  
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 ด้านการบริหารงานทั่วไป  พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีร้อยละสูงสุด  คือ มีส่วนร่วมในด้านการ
ด าเนินงาน รองลงมา คือ ด้านการรับผลประโยชน์  ด้านการประเมินผล  และด้านการตัดสินใจ  ส่วนการสัมภาษณ์
ด้านการด าเนินงาน  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น   เช่น  
การจัดสถานที่  การจัดหาของรางวัลมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ การจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนดี และยากจน  การสัมภาษณ์ด้านการรับผลประโยชน์  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งท าให้ชุมชนได้
รู้จักครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมากขึ้น   เป็นผลให้ชุมชนกล้าที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อกับ
โรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น การสัมภาษณ์ด้านการประเมินผล  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนมีส่วนร่วมให้
ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของทางโรงเรียนในการประชุมผู้ปกครอง  และ
การสัมภาษณ์ด้านการตัดสินใจ  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ชุมชนได้รับเชิญจากโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม่  มีข้อค้นพบและประเด็นที่สมควรยกมาอภิปรายผล มีดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจของชุมชนด้านบริหารงานวิชาการ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการ มีส่วน
ร่วมสูงสุดคือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาเท่านั้น
ที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ แต่บุคคลอ่ืน ๆ ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการตอบแบบสอบถาม
เป็นการสรุปผลในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนการสัมภาษณ์เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แต่ผล
จากการสัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน ดังนั้น ทางโรงเรียนควร
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างทั่วถึง และควรแจ้งข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน
ของโรงเรียนให้กับชุมชนได้รับทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, 73) ได้กล่าวถึง
หลักการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการร่วมคิด ร่วมท าของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นพลังส่งเสริมให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาโดยตรง 
(ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา) ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยจัดสรรงบประมาณ หน่วยนโยบาย  
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ทางการศึกษา รัฐบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้รับผลจากการจัดการศึกษา (ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้จ้างงาน และ
สังคม) รวมทั้ง  ผู้ประเมินผล (ผู้ประเมินผลภายนอก ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ) บุคคลเหล่านี้ล้วนมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้ังสิ้นสมควรเข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสม   
 2. การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานของชุมชนในด้านบริหารงานวิชาการ  พบว่าข้อที่มีร้อยละของการมี
ส่วนร่วมสูงสุดคือ  ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม  เช่น  การแข่งขันกีฬา  การจัดงานและร่วมงานวันส าคัญต่าง 
ๆ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ชุมชนเห็นว่าเป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้มี
ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนให้การสนับสนุน ร่วมแรง 
ร่วมใจ ในการจัดกิจกรรมและวันส าคัญต่างๆ  ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของน้ า
ทิพย์  เสือสารัตน์ (2546) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาโดยอาสาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ของโรงเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงาน  เช่นเดียวกับ พัชรินทร์ จูแวน (2549, 62)  ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ าเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินงานกับ
โรงเรียนใน สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬาสี จะเห็นได้จากการที่ชุมชนให้การสนับสนุน 
ร่วมแรง ร่วมใจ กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  วันแม่แห่งชาติ และวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 
ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การปรับภูมิทัศน์ การ
เล่นกีฬาสีสัมพันธ์ไมตรีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน   
 3. การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานของชุมชนในด้านบริหารงานงบประมาณ พบว่าข้อที่มีร้อยละของ
การมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ร่วมบริจาคทรัพย์ วัสดุ สิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัด
ในด้านงบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับจากรัฐบาลมีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
พัฒนาที่แท้จริงของโรงเรียน ซึ่งการจัดการศึกษาบางครั้งต้องใช้วัสดุการศึกษานอกโรงเรียนในการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรจากชุมชนในการจัด
การศึกษา ซึ่งส่งผลในด้านความผูกพันของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน ซึ่งณรงค์  อภัยใจ (2548, 59) กล่าวว่า  การที่
โรงเรียนสามารถน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอน การกระจายอ านาจการศึกษาลงสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาท า
ให้สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม จึงเกิดความผูกพันและท าให้คนในชุมชนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของโรงเรียนซึ่ง
ท าให้ระดมทุนทรัพยากรที่มีในชุมชนมาจัดการศึกษาได้ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการลง
ทุนการศึกษาได้อีกด้วย เช่นเดียวกับที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 , 71 – 84)  
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ได้กล่าวถึงในเรื่องของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาว่า  เป็นการท างานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาได้ชัดเจนกรณีหนึ่ง  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 , 12) ได้สรุปภารกิจของชุมชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายและศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องมีสื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 2 ลักษณะ คือการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับผู้น า 
ผู้ปกครอง และบุคคลทุกฝ่าย จัดให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุก ๆ ที่ ทุก ๆ เวลา การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่
กับวิทยาการสากลเป็นการส่งเสริมให้น าผู้มีความรู้ความช านาญในด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา 
 4. การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานของชุมชนในด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ข้อที่มีร้อยละ ของการมี
ส่วนร่วมสูงสุดคือ ร่วมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันสภาพ
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การเมือง  การปกครองโดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันจะยิ่งทวีความซับซ้อนมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อการเรียน ค่านิยมขนบธรรมเนียม ประเพณีของเด็กและเยาวชนของชาติ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่
ไม่พึงประสงค์ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหนีเรียน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการละเมิด
สิทธิเด็ก การพนันการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ทุกฝ่ายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  
เพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  สอดคล้องกับกระทรวง ศึกษาธิการ (2551, 100) ที่กล่าวว่า ชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทของการเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยง
ทางด้านการเรียนและพฤติกรรมโดยทั่วไป ซึ่งโรงเรียนมีการประชุมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองเป็นเครือข่าย
ผู้ปกครองประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งประสบผลส าเร็จด้วยดี  
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สิริณัฐ ปิยะมิ่ง (2547, 208 - 209) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
พัฒนา การเรียนการศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม  
ในการดูแลและอบรมสั่งสอนด้านความประพฤติการเรียนและผลสัมฤทธิ์ การดูแลสุขภาพ  ให้ความรักความอบอุ่น
และการสอนคุณธรรมให้แก่นักเรียน 
 5. การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานของชุมชนในด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าข้อที่มีร้อยละของการมี
ส่วนร่วมสูงสุดคือ ร่วมท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน จะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ชุมชน
จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทั้งสิ้น เนื่องจากชุมชนเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
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และโรงเรียน ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาท าความรู้จักกับโรงเรียนได้มากขึ้น  และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เช่นเดียวกับที่สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2545 , 9-10) กล่าวว่า การเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน จะท าให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน
หรือองค์การ สอดคล้องกับ อุดมสิทธิ์  จิตรวิจารณ์ (2545 , 33) ที่ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการท าให้ทุกฝ่ายได้เข้ามา
เกี่ยวข้อง ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในลักษณะของกิจกรรม และการด าเนินชีวิตในชุมชน
อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน  ด้วยกระบวนการทางสังคมของสมาชิก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  
 
สรุป 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ในขอบข่ายภารกิจงานทั้ง 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไปนั้น ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ชุมชนมี ส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนทุกด้าน โดยด้านที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ ด้านการด าเนินงาน รองลงมาคือ  ด้านการรับผลประโยชน์  
ด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล แต่ผลการสัมภาษณ์กลับพบว่า ยังมีบางด้านที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียนน้อย เช่น การประเมินผลการบริหารงานงบประมาณ การด าเนินงานด้านบริหารงานวิชาการ 
เป็นต้น ดังนั้น ควรน าผลการวิจัยนี้เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารสถานศึกษาต่อไป  ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านการด าเนินงานมากที่สุด ดังนั้น 
ผู้บริหารโรงเรียน ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ 
และด้านการประเมินผลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่มีระบบและเป็น
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 2. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีร้อยละของการไม่มีส่วนร่วมสูงสุดในการ
ประเมินผล ดังนั้นโรงเรียนควรมีการน าเสนอผลของการประเมินด้านงานวิชาการให้ชุมชนทราบ และควรให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผล นอกจากนั้นแล้วควรมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
ควรแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินผลให้ชุมชนได้ทราบ  
 3. ด้านการบริหารงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีร้อยละของการไม่มีส่วนร่วมสูงสุดในการ
ประเมินผล ดังนั้น โรงเรียนควรมีรายงานการประเมินผลของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอในแต่ละปี 
และควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[538] 
 

 
 
 4. ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีร้อยละของการไม่มีส่วนร่วมสูงสุดในการตัดสินใจ 
ดังนั้นโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลให้คณะครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรในโรงเรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนใน
วาระต่าง ๆ พร้อมกันนี้ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  
 5. ด้านการบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีร้อยละของการไม่มีส่วนร่วมสูงสุดในการตัดสินใจ 
ดังนั้นโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทาง
โรงเรียน  
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
 2. ความต้องการของชุมชนและรูปแบบการให้บริการของโรงเรียน เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนใน
การรับบริการจากโรงเรียน และรูปแบบการให้บริการของโรงเรียนต่อชุมชน 
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