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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
ดังนี้ ระยะที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ให้ความคิดเห็นในการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
และตัวชี้วัด ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และครูในโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำานวน 354 คน จาก 59 
โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ ระยะที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ให้ความคิดเห็นในการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด 2) สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง สภาพ 
ทีพึ่งประสงคโ์ดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) แนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract
The purposes of the research were to study Study the components and indicators of 

Community participation in school management, To study of current conditions and desirable  
the participation of conditions the community in the educational management of school 
Under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area Office 4, and to develop 
the participation of the community in the educational management of school Under the  
Office of Khon Kaen Primary Education Service Area Office 4. The research was divided into 
3 phases. The details were as follows: Phase 1: 7 qualified persons gave their opinions on 
the evaluation of suitability of the components and indicators. Phase 2: The sample consisted 
school administrators, administrators and 254 teachers of school Under the Office of Khon 
Kaen Primary Education Service Area Office from 59 school selected by stratified random 
sampling. The research tools questionnaires of current conditions and desirable conditions. 
Phase 3: 7 experts provided feedback on the appropriateness and feasibility of a developed 
management approach. Statistics used are percentage, mean and standard deviation. The 
research found that: 1) the components and indicators of community participation in school 
management consisted of 4 components 26 indicators. 2) Current situation of community 
participation in school management the overall, it was appropriate at a moderate level, overall 
desirable condition was at a high level. 4) The guideline to community participation in the 
educational management of school Under the Office of Khon Kaen Primary Education Service 
Area Office 4 was appropriate and the overall probability is high.
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
กำาหนดสาระการปฏิรูปให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
เป้าหมาย หลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการ
ศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการ
บรหิารจดัการคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาครู
และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณทางการ
ศึกษาและสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นการ
ปฏริปูเพือ่ใหม้เีอกภาพดา้นนโยบายมคีวามหลาก
หลายในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการกระจายอำา
นาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา ยึดหลักการส่งเสริม

มาตรฐานและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน และสถาบันสังคมอ่ืนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 3 - 11) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็น
หลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสำาคัญ
และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ 
เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม สถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน รับรู้ ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจได้ถูกกำาหนดไว้ในมาตรา 87 ใน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553: 25 
- 26) สอดคล้องกับการกำาหนดทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ที่ให้ความ
สำาคญักบัการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาทัง้ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้การ
จัดการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้รยีนและชมุชนได้และยังสง่ผลตอ่การพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีการให้
ความสำาคัญกับการกระจายอำานาจ และได้กำาหนด
ให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาใน
อนาคต (สำานักงานรัฐมนตรี, 2559) 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บรหิารจดัการสถานศกึษา พบวา่ สถานศกึษาขาด
การปรกึษาหารอืกบัชุมชนในการจดัทำาแผนงาน มี
งบประมาณดำาเนนิงานน้อย วสัดุครุภณัฑใ์ห้บรกิาร
แก่ชุมชนไม่เพียงพอ และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนไม่เอื้อต่อการสนับสนุนโรงเรียน เป็นต้น 
การบรหิารสถานศกึษาด้านการสรา้งความสมัพันธ์
กับชมุชน ไดร้บัการปฏบิตันิอ้ยกวา่การบรหิารงาน
ด้านอื่น และมีปัญหาอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น ผู้
ปกครองไมส่นใจการศกึษาของผูเ้รยีน ชุมชนไมใ่ห้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา ครูอาจารย์มีชั่วโมง
สอนมากไมม่เีวลาใหบ้รกิารชุมชน แหลง่ทรพัยากร
ท้องถิ่นมีน้อย ผู้ปกครองในชุมชนยากจนไม่ให้
ความรว่มมอืกบัสถานศกึษา และขาดวสัดุครภุณัฑ์
ในการเผยแพร่เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
เป็นต้น (หวน พินธุพันธ์, 2554) 

ปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน
และชุมชน เป็นปัญหาที่สมควรต้องเร่งแก้ไขโดย
ใช้กระบวนการทางการบริหารการศึกษา ซึ่ง
เป็นการดำาเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ แต่การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ไดน้ัน้ จงึควรดำาเนนิงานการบรหิารการศกึษาทัง้ 5 

ด้านให้เท่าเทียมกันจึงจะแก้ปัญหาที่กล่าวมาแล้ว
ได้ ขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น การบริหาร
งานวิชาการเป็นการจัดการเก่ียวกับการเรียนการ
สอน ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความ
สามารถ มีความคิดและเป็นคนดี หรือพัฒนาคน
ให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการบริหาร
งานอีก 4 ด้านมาช่วยด้วย เช่น การบริหารงาน
ธุรการ คือจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ จัดอาคารสถานที่  
และอ่ืนๆ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคล่องตัว
ข้ึน การบริหารงานบุคคล ก็ต้องสรรหาครูที่มี
คุณภาพมาสอน ต้องพัฒนาครูให้มีคุณภาพยิ่งๆ 
ขึ้นไป เพราะครูต้องมีคุณภาพ จึงจะพัฒนาคนให้
มีคุณภาพได้ (หวน พินธุพันธ์, 2554) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ไดร้บัการแตง่ตัง้มาจากผูแ้ทนชมุชนและผูป้กครอง
นักเรียน ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
โดยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป็นการกระจายอำานาจการจัดการศึกษาจาก
สถานศกึษาสูช่มุชน โดยเปดิโอกาสใหช้มุชนมสีว่น
ร่วมรับผิดชอบ ในกระบวนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรชุมชนอื่นๆ ให้การสนับสนุน ให้ความร่วม
มอื แก้ปญัหาและพฒันา ซึง่เปน็ไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 
2542 ที่เน้นให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาน
ศึกษาในการจัดการศึกษาของชุมชน สถานศึกษา
จะต้องส่งเสริมให้เกิดบทบาทความร่วมมือใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป (ชินภัทร  
ภูมิรัตน, 2555) 

การจดัการศกึษาและการบรหิารงานของ
โรงเรียนในสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เปิดโอกาสให้ 
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ผู้ปกครองและชุมชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียนในภารกิจ 4 งานหลัก คือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แต่
ก็ยังไม่สามารถให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและการบริหารทุกขั้นตอนได้
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจเกิดจากการประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่เป็นเอกภาพและต่อ
เนื่อง เป็นต้น จึงทำาให้ไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้ปกครองและชุมชนเท่าที่ควร และปัจจุบัน
โรงเรยีนมแีนวทางในการดำาเนนิงานทีย่งัไมชั่ดเจน
และไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ ดังนัน้ ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิ
ทีจ่ะพฒันาแนวทางการมสีว่นร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
มีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษา ซึง่จะเปน็
แนวทางให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมขององค์

ประกอบและตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาความเหมาะสม

ขององค์ประกอบและตัวช้ี วัดของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4

1. ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา จำานวน 7 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบประเมนิ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำาการแปลผล
ค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย

4.51 – 5.00  อ ง ค์ ป ร ะ กอบแล ะ 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมมากที่สุด

3.51 – 4.50  อ ง ค์ ป ร ะ กอบแล ะ 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมมาก

2.51 – 3.50  อ ง ค์ ป ร ะ กอบแล ะ 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมปานกลาง

1.51 – 2.50  อ ง ค์ ป ร ะ กอบแล ะ 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมน้อย

1.00 – 1.50  อ ง ค์ ป ร ะ กอบแล ะ 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมน้อยที่สุด

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 4 
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1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำานวน 4,087 คน 
จาก 181 โรงเรียน โดยจำาแนกเป็น ผู้บริหาร 
จำานวน 181 คน ครู จำานวน 1,974 คน คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 1,932 
คน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4) ปีการศึกษา 2557

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
และคณะกรรมการสถานศกึษา ในโรงเรยีนประถม
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำานวน จำานวน 354 คน 
จาก 59 โรงเรียน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสาน
ความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่กลุ่มตัวอย่าง
สังกัด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4

1. ผูใ้หข้อ้มลู ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั แบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำาการแปลผล
ค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย

4.51 – 5.00  สภาพปจัจบุนั/สภาพที่
พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50  สภาพปจัจบุนั/สภาพที่
พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก

2.51 – 3.50  สภาพปจัจบุนั/สภาพที่
พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50  สภาพปจัจบุนั/สภาพที่
พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย

1.00 – 1.50  สภาพปจัจบุนั/สภาพที่
พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและ 

ตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด  
ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันโดย
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รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพทีพึ่งประสงคโ์ดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

3. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
สรุปได้ดังนี้

3.1 ด้านงานวิชาการ 

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 ด้าน
งานวิชาการ จำานวน 17 แนวทาง ดังนี้ 

1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร 2) กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาการของสถาน
ศึกษา 3) วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาวิชาการของสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
4) ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานทาง
วิชาการของสถานศึกษา 5) ให้การสนับสนุนและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการจดัการสิง่แวดลอ้มของสถาน
ศึกษา 6) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือช่วย
จัดหาทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน 7) ส่งเสริม
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในท้อง
ถิ่นอย่างหลากหลาย 8)  ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการศึกษา 
9) จดัหาและให้ขอ้เสนอแนะในการจดัหาวทิยากร
ภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้
กับนักเรียน 10) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 11) พิจารณาและให้ข้อเสนอ
แนะในการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 12) ตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อ
เสนอแนะเก่ียวกับเอกสารและตำาราเรียนที่นำามา
ใช้จัดการเรียนการสอน 13) ส่งเสริมและให้ข้อ
เสนอแนะในการพฒันาพุทธพิิสยั ทกัษะพิสยั และ 
จิตพิสัยของนักเรียน 14) ส่งเสริมและให้ข้อ

เสนอแนะในการวางแผนการจัดการศึกษา การ
แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษา 15) ส่งเสริมและให้
ข้อเสนอแนะในการสำารวจนักเรียนในเขตบริการ
เพื่อร่วมวางแผนการจัดการศึกษา 16) สนับสนุน
หรือจัดหาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
17) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล 

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 ดา้น
การบริหารงานบุคคล จำานวน 8 แนวทาง ดังนี้ 1) 
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการกำาหนดกรอบ
อัตรากำาลังของสถานศึกษา 2) สรรหาและให้ข้อ
เสนอแนะในการสรรหาบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา 3) ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกด้าน 4) วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5) วางแผนและให้ข้อ
เสนอแนะในการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ดา้นการพฒันาวชิาการ 6) วางแผน
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 7) วางแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการสร้างขวัญและ
กำาลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของ
สถานศึกษา 8) ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะให้ครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

3.3 ด้านงานการบริหารทั่วไป

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ด้านงานการบริหารทั่วไป จำานวน 13 แนวทาง 
ดงัน้ี 1) วางแผนและใหข้อ้เสนอแนะในการดำาเนนิ
งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน
ธุรการ งานทะเบียน งานกิจการนักเรียน งาน
อาคารสถานที ่งานการเงนิและพัสดุ และงานดา้น
อื่นๆ 2) ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ การตรวจ
สอบ และการรายงานผลการดำาเนินงานบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา ครอบคลุมงานธุรการ งาน
ทะเบียน งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ 
งานการเงินและพัสดุ และงานด้านอื่นๆ 3) ให้
ข้อเสนอแนะด้านระบบสารสนเทศ งานบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา ครอบคลุมงานธุรการ งาน
ทะเบียน งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ 
งานการเงินและพัสดุ และงานด้านอื่นๆ 4) ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษา ครอบคลุมงานธุรการ งานทะเบียน 
งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานการ
เงินและพัสดุ และงานด้านอื่นๆ 5) ให้ข้อเสนอ
แนะและวางแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และการให้บริการชุมชนของ
สถานศึกษา 6) ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะ
ระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน และหนว่ยงานอืน่ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำาคัญของชาติ ศาสนา 
ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
7) ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผล
การดำาเนินงานประจำาปีของสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 8) วางแผนการดำาเนินงานและให้ข้อเสนอ
แนะในงานกิจการนักเรียน 9) สอดส่องดูแลความ
ประพฤติและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความ
ประพฤติของนักเรียนและแจ้งให้โรงเรียนทราบ 
10) รว่มมอืและใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนาหรอื
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอืการลงโทษนกัเรยีน 
11) ดูแลและให้ข้อเสนอแนะด้านสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยของนักเรียน 12) วางแผนและให้
ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน 13) ให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการ
ให้/การรับข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
จากโรงเรยีน เพือ่ประสานกับชมุชนอยา่งสม่ำาเสมอ

3.4 ด้านงานงบประมาณ 

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 ดา้น
งานงบประมาณ จำานวน 9 แนวทาง ดังนี้ 

1) วางแผน การบริหาร และให้ข้อเสนอ
แนะในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา  
2) ตรวจสอบ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการใช้
เงนิงบประมาณของสถานศกึษา 3) บรหิารจดัการ
และให้ข้อเสนอแนะในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 4) ตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะในการใชง้บประมาณของสถานศกึษา  
5) ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณา
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด 6) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนการระดมทุน และจัดหางบประมาณ
อุดหนุนสถานศึกษาจากภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 7) ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำาเนินงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 
8) รว่มพจิารณาการจดัซือ้-จดัจา้ง และใหข้อ้เสนอ
แนะในการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
9) รักษาความปลอดภัย และให้ความร่วมมือใน
การสอดส่องดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา

ผลการประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้โดยรวม อยู่
ในระดับมาก 
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ี

วัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
สถานศกึษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 26 ตวั
ชี้วัด ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านงานวิชาการ 
ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคล และ
ด้านงานบริหารทั่วไป มีผลการประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
ภาพรวมว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 
4 องค์ประกอบ สามารถเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
สามอนัดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี ้ดา้นงานงบ
ประมาณ ดา้นงานการบริหารงานท่ัวไป และอนัดับ
ที่สาม คือ ด้านงานวิชาการ กระบวนการประเมิน
องค์ประกอบ ในการวิจัยระยะที่ 1 สำาหรับการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนเพ่ือ
กำาหนดแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ซึง่ผูว้จิยัได้
สร้างองค์ประกอบขึ้นจากการศึกษาเอกสารเกี่ยว
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
องค์ประกอบที่ได้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน
งานวชิาการ ดา้นงานงบประมาณ ดา้นงานบรหิาร
บุคคล และด้านงานการบริหารทั่วไป สอดคล้อง
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 
13-16) ที่ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำาแนกออกเป็น 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยได้สร้างตัวชี้วัด ซึ่ง
เชือ่มโยงบทบาทหนา้ทีใ่นการมสีว่นรว่มของชุมชน
ตอ่การบริหารจัดการสถานศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบั
นักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ได้แก่ เมตต์ เมตต์การุณจิต (2547: 24 - 25) 
ซ่ึงไดน้ำาเสนอกจิกรรมของการมสีว่นรว่มซึง่จำาแนก
ออกได้ตามกระบวนการบริหาร เช่น การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจ การสื่อสาร 

การประสานงาน จำาแนกตามประเภทกิจกรรมที่
เกี่ยวของ เช่น การมีส่วนร่วมประชุม การมีส่วน
ร่วมในการออกเงิน สอดคล้องกับ อำานาจ สิทธิ
แสง (2543: 89) ทีไ่ดก้ลา่วถงึแนวคดิในเรือ่งของ
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือตัวแทน
ของประชาชนจากท้องถิ่น ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ 
มีส่วนร่วมในการคิด ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การวางแผน กำาหนดขั้นตอนการทำางาน มีส่วน
ร่วมในการกำาหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการประเมิน 
และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏดังนี้ 

สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิชาการ 
ดา้นงานงบประมาณ ดา้นงานการบรหิารงานทัว่ไป 
และดา้นการบรหิารงานบคุคล พบวา่ ชมุชนมสีว่น
ร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ พีรศักดิ์ หม่อน
กันทา (2553: 121-124) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บา้นแหลมโพธิ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากระบี ่พบวา่ ชมุชนมสีว่นรว่มในการ
จัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านงบประมาณและ
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ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุด และการศึกษาของ ณรงค์ ศรีโสภา (2553: 
3 - 4) ทำาการศึกษาอัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ประชาวิทยาคาร ตำาบลอุโลกสี่หมื่น อำาเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวมและจำาแนกรายดา้น อยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ลำาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการดำาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่
ในระดับ มาก ซึ่งแสดงถึงความต้องการได้รับการ
พัฒนาของครูที่ต้องการให้มีการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สอดคล้องกับการศึกษาของวุฒิชัย เนียมเทศ 
(2556: 50-62) การบริหารการศึกษาที่นำาทาง
ไปสู่เป้าหมายการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายที่
กำาหนดไว้นั้น จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนปัจจัยสำาคัญ
ทีเ่อ้ือต่อการจัดการศกึษา เช่น หลกัสตูรการศกึษา 
คุณสมบัติที่เหมาะสมของครูผู้สอน คุณสมบัติ
ที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา และการมี
สว่นรว่มของชมุชนและการสรา้งเครอืขา่ยทางการ
ศึกษา เป็นต้น

3. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
สรุปได้ดังนี้

3.1 ดา้นงานวชิาการ ได้แก ่พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร กำาหนด
นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
วิชาการของสถานศึกษา วางแผนและให้ข้อเสนอ
แนะในการพฒันาวชิาการของสถานศกึษา คร ูและ
นักเรียน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะมาตรฐาน

ทางวิชาการของสถานศึกษา ให้การสนับสนุน
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
หรือช่วยจัดหาทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน ส่ง
เสริมและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการศึกษา 
จัดหาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาวิทยากร
ภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับ
นักเรียน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ 
คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
ตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เอกสารและตำาราเรียนที่นำามาใช้จัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยของ
นักเรียน ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนการจัดการศึกษา การแก้ไขปัญหาการ
จัดการศึกษาและการควบคุมคุณภาพการจัดการ
ศึกษา ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะในการสำารวจ
นักเรียนในเขตบริการเพื่อร่วมวางแผนการจัดการ
ศึกษา สนับสนุนหรือจัดหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมี
ประสทิธภิาพ ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน
อื่น เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการกำาหนดกรอบ
อัตรากำาลังของสถานศึกษา สรรหาและให้ข้อ
เสนอแนะในการสรรหาบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะด้าน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาทุก
ด้าน วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม วางแผนและให้ข้อเสนอแนะ
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ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการพัฒนาวิชาการ วางแผนและให้ข้อ
เสนอแนะในการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ดา้นการพัฒนาประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการสร้างขวัญและกำาลังใจ และการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรของสถานศึกษา ส่งเสริม
และให้ข้อเสนอแนะให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

3.3 ด้านงานการบริหารทั่วไป ได้แก่ 
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน
บรหิารทัว่ไปของสถานศกึษา ครอบคลมุงานธรุการ 
งานทะเบยีน งานกจิการนกัเรยีน งานอาคารสถาน
ที่ งานการเงินและพัสดุ และงานด้านอื่นๆ ให้ข้อ
เสนอแนะในการปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ
รายงานผลการดำาเนินงานบริหารทั่วไปของสถาน
ศึกษา ครอบคลุมงานธุรการ งานทะเบียน งาน
กิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานการเงิน
และพัสดุ และงานด้านอื่นๆ ให้ข้อเสนอแนะด้าน
ระบบสารสนเทศ งานบริหารท่ัวไปของสถานศกึษา 
ครอบคลุมงานธุรการ งานทะเบียน งานกิจการ
นักเรียน งานอาคารสถานที่ งานการเงินและพัสดุ 
และงานด้านอื่นๆ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน
ธุรการ งานทะเบียน งานกิจการนักเรียน งาน
อาคารสถานที ่งานการเงินและพัสด ุและงานดา้น
อืน่ๆ ใหข้อ้เสนอแนะและวางแผนการจดักจิกรรม
ของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน และการให้
บริการชุมชนของสถานศึกษา ประสานงานและ
ใหข้อ้เสนอแนะระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน และ
หนว่ยงานอืน่ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำาคัญของ
ชาติ ศาสนา ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาน
ศึกษาและชุมชน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ

ต่อรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของสถาน
ศึกษา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น วางแผนการดำาเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในงานกิจการนักเรียน สอดส่อง
ดูแลความประพฤติและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาความประพฤติของนักเรียนและแจ้งให้
โรงเรียนทราบ ร่วมมือและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการ
ลงโทษนักเรียน ดูแลและให้ข้อเสนอแนะด้านสุข
อนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน วางแผน
และใหข้อ้เสนอแนะในการประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ของโรงเรียน ให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการ
ให้/การรับข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
จากโรงเรยีน เพือ่ประสานกับชมุชนอยา่งสม่ำาเสมอ

3.4 ด้านงานงบประมาณ ได้แก่ วางแผน 
การบริหาร และให้ข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบ
ประมาณของสถานศกึษา ตรวจสอบ ตดิตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะการใช้เงินงบประมาณของสถาน
ศกึษา บรหิารจดัการและใหข้อ้เสนอแนะในการใช้
วัสด ุครภุณัฑ ์และทรพัยส์นิของสถานศกึษา ตรวจ
สอบและใหข้อ้เสนอแนะในการใชง้บประมาณของ
สถานศกึษา ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการ
พจิารณาการใชจ้า่ยงบประมาณของสถานศกึษาให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุน การระดมทุน และจัดหางบประมาณ
อุดหนุนสถานศึกษาจากภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำาเนินงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 
ร่วมพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง และให้ข้อเสนอ
แนะในการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
รักษาความปลอดภัย และให้ความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา

ผลการประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้โดย
รวม อยู่ในระดับมาก จากการพิจารณาองค์
ประกอบและแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาแต่ละข้อมีการให้ความสำาคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนครอบคลุม
การวางแผน การดำาเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล สอดคล้องกับการศึกษา ณรงค์  
ศรีโสภา (2553: 3 - 4) ทำาการศึกษาอัตลักษณ์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประชาวิทยาคาร ตำาบล
อุโลกสี่หมื่น อำาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
พบว่า อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความสำาคัญกับการ
ติดตามและประเมินผลเป็นอันดับ 1 การดำาเนิน
การเป็นอันดับ 2 และการวางแผนเป็นอันดับ 3 
โดยคุณภาพการจัดการศึกษาให้ความสำาคัญด้าน
วิชาการเป็นอันดับ 1 ด้านงบประมาณเป็นอันดับ 
2 และด้านบริหารงานบุคคลเป็นอันดับ 3

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้ 

1.1 ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้มี
บทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูป
ธรรมและให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารจัดการสถานศกึษาของชุมชน สง่เสรมิใหค้ร ู

บคุลากร และนกัเรยีน ใหค้วามเชือ่ถอืและยอมรบั
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างโปร่งใส

1.2 ด้านครู แนวทางการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้าน
งานการบริหารบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความขัดแย้ง สถานศึกษาควรเปิดให้มีการทำา
ประชามติเพื่อกำาหนดขอบเขตของการมีส่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาของชมุชนในดา้น
งานการบริหารบุคคลก่อน เพื่อเป็นการกำาหนด
ระดบัความรว่มมอืและปอ้งกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

1.3 ด้านชุมชน ชุมชนควรให้ความสำาคัญ
ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา โดย
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และศึกษา
ข้อมูลของสถานศึกษา หลักสูตร และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อ
ให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษากระบวนการพัฒนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาวิธี
กำาหนดขอบเขตของการมีส่วนร่วม บริหารจัดการ
สถานศกึษา และอบรมใหค้วามรูแ้กค่ณะกรรมการ
สถานศกึษาเกีย่วกบักฎ ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.2 ควรศึกษาผลการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารจัดการสถานศกึษาของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาหรอืชมุชนในวงกว้าง เพือ่ทราบขอ้มลูสำาคญั
ในการปรบัปรงุพฒันารปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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