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บทคัดย่อ
การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม ของสถาน

ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สังเคราะห์องค์
ประกอบและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้าน สภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 2) ศึกษา สภาพปัจจุบัน และความต้องการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสภาพแวดล้อม และ3) พัฒนาแนวทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา การวิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น  
ผู้บริหารสถานศึกษา 56 คน ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 56 คน และครู 317 คน 
รวม 429 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยหา ค่ารอ้ยละ, คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จากนัน้หาคา่ดชันี
ความต้องการ จำาเปน็และจดัลำาดับแลว้ศกึษาโรงเรยีนทีม่วิีธปีฏบิติัทีเ่ป็นเลศิดา้นการมสีว่นรว่มของชมุชน
ด้าน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมด้านสภาพแวดล้อม 
ของสถานศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้าน สภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. องคป์ระกอบและตวับง่ช้ีการพัฒนาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชน ดา้นสภาพแวดลอ้มของ
สถานศกึษา พบวา่ มอีงค์ประกอบ 4 ด้าน 56 ตวับง่ชี ้2. การศกึษาความตอ้งการจำาเปน็และลำาดบัความ
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ตอ้งการ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ เรียนการสอน ด้านการจดัการสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ด้านนกัเรียน และ
ด้านการบริหาร 3. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ร่วมในการ ตัดสินใจ 
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมวางแผนตัดสินใจ ขั้นตอนที่ 3 ร่วมนำาไปปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 4 ร่วมรับ ผลประโยชน์ 
ขั้นตอนที่ 5 ร่วมติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 6 ร่วมปรับปรุงและพัฒนา 4. ผลการประเมินคู่มือ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า มีความ เหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีประโยชน์โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: ส่วนร่วมของชุมชน การจัดการศึกษา สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

Abstract 
Environment education is one factor that helps to improve the teaching of teachers. 

Students learning at the school to make the school a better environment for teaching and 
learning activities developed well. This research has the following goals: 1) to synthesize the 
elements and indicators of community involvement in the educational environment. Schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 21. 2) to study the problems and 
needs the participation of the community in education. The environment Schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 21. And 3) to develop guidelines for the  
participation of the community in education. The environment of the schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 21. The research consisted of 3 phase, Phase 
1 the elements and indicators of community involvement in the educational environment 
of the schools. Secondary Educational Service Area Office Area 21. Phase 2 Study of the 
current problems and needs the participation of the community. In educational environment 
of the schools. And standard deviation of the current state and the desired state. Then the 
index needs and priorities (PNI), then study how best practices (Best Practice) studies to 
develop guidelines for the participation of the community in the educational environment  
of the schools of 3 school. Phase 3 development guidelines for the participation of the  
community in education. Environmental school Secondary Educational Service Area Office 
Area 21.

The results were as follows: 

1. Study Theories regarding the components and indicators. Development  
guidelines for the participation of the community in education. Environmental school  
Secondary Educational Service Area Office Area 21 were found to be four components  
of the indicator 56. 1) Environmental management of the physical environment of the 14 
indicators, 2) environmental management instruction of 14 indicators, 3) environmental  
indicator of 14 students. And 4) environmental management of 14 indicators. 
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้ระบุใน มาตรา 8 ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษา และในมาตรา 9 ข้อ 6 มีใจความว่าการ
มีส่วนร่วมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบัน
สังคมมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
มาตรา 39 ว่าให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไป ไปยังสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง และใน มาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่าให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทน
ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรการปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนพระภกิษสุงฆ ์ผูท้รงคุณวฒุ ิและใหผู้บ้รหิาร
สถานศึกษาเป็น กรรมการและเลขานุการคณะ

กรรมการสถานศึกษา ร่วมระดมทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนที่มีความ รอบรู้ ความชำานาญ และนำา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่มกบัสถานศกึษา
ในการจัดการศึกษา (กาญจน์ เรืองมนตรี และ
ธรินธร นามวรรณ, 2554: 186 -194) และคณะ
กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนของ
ประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเขตชุมชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่
ตั้งอยู่ในชุมชนเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัด การศึกษาด้วยตนเองได้ตาม
กรอบที่กฎหมายกำาหนด จึงมีความหลากหลาย
ของบุคคลที่เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ต้องอาศัยความ
รู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ต่างๆ บุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำาคัญมาก 
เพราะบคุคลดงักลา่วม ีบทบาทหนา้ทีพ่ฒันาสถาน
ศกึษา กำาหนดความตอ้งการในการปรบัปรุงสถาน
ศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
และเป็นตัวแทนของชุมชนในท้องถิ่นที่สามารถรู้

2. The need to develop guidelines for the participation of the community in the 
educational environment of the schools. Secondary Educational Service Area Office 21. To 
include the field of teaching. The management of the physical environment of the students 
and the administration. 

3. The involvement of the community in the educational environment of the schools. 
Secondary Educational Service Area Office 21 consists of 6 steps. Step 1 participate in the 
decision. Step 2 participation in planning decisions. Step 3 to take part in its work. Step 4 
with the participation of beneficiaries. Step 5 participation in monitoring and evaluation. And 
Step 6 improvement. 4. Evaluation guide the development of community participation in 
education. The study found that the environment is appropriate. It is possible and useful in 
the overall highest level. 

Keywords: Community participation, educational, community in education environmental 
school
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สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน เพราะ
ฉะนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ควรจะเข้าใจ บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา อันจะช่วยให้การศึกษาของโรงเรียน
มี ประสิทธิภาพและได้ผลผลิต คือ นักเรียนที่มี 
คุณภาพ ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาได้  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับ
ชาติระดับจังหวัด จนถึงระดับโรงเรียนเป็นการ 
บรหิารจดัการโดยองค์คณะบคุคลในทกุระดับ โดย
ยึดรูปแบบประชาธิปไตยมาช่วยในการตัดสินใจ  
และกำาหนดแผนงาน เป็นการจัดการแบบอาศยัการ
มสีว่นรว่มของคณะบุคคล ซึง่มีอำานาจหน้าที ่กำากบั
การดำาเนนิกจิการของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกับ
กฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศคำาสัง่ และนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิาร สำานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้อง
ถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการ กิจการ
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและ
เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สำาหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำาหนด  
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กำาหนดให้เป็นอำานาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำานักงาน 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน, 2551: 10)

การพัฒนาการศึกษามีความจำาเป็นยิ่งที่
หลายภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น หน่วย
งานรฐัและชมุชนควรมบีทบาทช่วยเหลอืครอบครวั
และสง่เสรมิใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการ จดัการ
ศกึษา สนบัสนนุใหส้ถานศึกษาทำาหน้าทีเ่ปน็แหลง่
เรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน การประสาน หน่วยงานต่างๆ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและโรงเรียน 
รวมทัง้รว่มกับโรงเรยีนจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา

และแนวทางจัดกิจกรรม บทบาทของโรงเรียน
ควรร่วมมือกับชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาครู
ให้สามารถสนองความต้องการในการเรียนของ
เด็กและผู้ปกครอง การสร้าง สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะความ
เป็นระเบียบสวยงาม ให้ความรู้ และสร้างความไว้
วางใจกัน การสรรหาครแูละผู้บรหิารทีม่คีณุภาพให้
มีคุณธรรม จริยธรรม และ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
มาบริหารงานโรงเรียน บทบาทของครูใช้วิธีการ
สอนและวิธปีระเมนิทีผ่า่น การทดสอบและวิจยัมา
แล้วว่าได้ผลดีต่อการพัฒนาของผู้เรียนจัดเนื้อหา
วิชาที่กว้างลึก เป็นที่สนใจ ทั้งแทรกข้อคิดทาง
คุณธรรมจริยธรรมในบทเรียนตามกิจกรรมอย่าง
มีความเหมาะสม มีบรรยากาศ ของการเรียนรู้ 
ที่มีความสุข ครูมีความผูกพันระหว่างนักเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นตัวอย่าง ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตบทบาทของชุมชนและสถานศึกษาที่จะ
ผลักดันให้เกิดจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน (ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, 2551: 30)

ปัจจุบันโรงเรียนกับชุมชนมีความสำาคัญ
และสัมพันธ์กันมากขึ้นตามลำาดับ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการศึกษาไม่ใช่เรื่องของครูและโรงเรียน
เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของ 
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน วัด โรงงาน 
กองทัพ กระบวนการทางเศรษฐกิจทุกอย่าง 
ศิลปะการแสดง กีฬา สื่อมวลชน เรียกว่าการ
ศึกษาเป็นวิถีชีวิต เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมาย
ของ กิจกรรมทุกชนิดของมนุษย์ ดังนั้นในการ
จัดการศึกษาสำาหรับคนทั้งมวล (Education for 
all) และ ให้สังคมท้ังมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (All for Education) การศึกษาไม่ใช่
เรื่องของ ครู โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการ 
เท่านั้น แต่ทุกส่วนของสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัด การศึกษา (ประเวศ วะสี, 2535: 
7-10) สภาพปัจจุบันสำานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จากรายงานประจำา
ปีของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า สภาพปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามบทบาท และหน้าที่บางส่วนยัง
รู้บทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมว่าตนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างไรบ้าง และ
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาน้อยมาก 
จึงทำาให้การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ยังขาดความชัดเจนใน
การรว่มพฒันาสถานศกึษาของชุมชนใหม้คีณุภาพ
และได้มาตรฐานตามที่ ชุมชน สังคมและประเทศ
ชาติต้องการ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของสถาน
ศกึษาแบบมสีว่นรว่ม ไมบ่รรลตุามเจตนารมณข์อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้อย่างจริงจัง
การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสถานศึกษาใน
ส่วนโครงสร้างเป็นไปตามระเบียบท่ีกำาหนด แต่
ในการปฏิบัติของ คณะกรรมการสถานศึกษายัง
เนน้ดา้นการสนับสนนุการดำาเนนิงานของโรงเรยีน 
มากกว่าการที่จะ ไปมีส่วนร่วมกำาหนดนโยบาย
และการร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นองค์
ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้
นกัเรยีนเกดิการ เรยีนรูแ้ละพฒันา ตนเองในทกุๆ 
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม 
ร่มรื่นเป็น ระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการ
และเสริม การเรียนรู้อย่างหลากหลาย (ปฏิคม  
พงษ์ประเสริฐ, 2550: 19) ประกอบกับสภาพ
สภาวะ หรือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติหรอือาจเปน็สิง่ทีถ่กูจดัทำา สรา้งข้ึน อาจ
เป็นสิ่งท่ีมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมที่มอง
เห็นได้หรือเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 
อยู่ในห้องเรยีน หรอืนอกหอ้งเรยีน ซึง่มผีลกระทบ
ตอ่ประสิทธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนรูข้อง

ผู้เรียน และ พฤติกรรมของผู้เรียนจะเป็นอย่างไร
นั้นการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเป็นส่วน
ใหญ ่การจดั สภาพแวดลอ้มทีด่ ีทีเ่หมาะสมกบัวยั  
และระดับของผู้ เรียนจะเป็นสิ่งที่พึงพอใจใน
การเรียนทำาให้ เกิดสมาธิและปัญญา (อรพันธุ์  
ประสิทธิรัตน์, 2545: 54-55)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็น
ว่าในปัจจุบันกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จำาเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือจากชุมชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว 
ทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา ด้านสภาพแวดลอ้ม 
ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและ

ตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
สภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม ของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 21 

3. เพือ่พฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของ
ชมุชนในการจดัการศกึษาดา้นสภาพแวดลอ้ม ของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ

ตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด การ
ศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัด
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สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ดำาเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวช้ีวัด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

3. ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 
คน 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 21 ดำาเนินการ ดังนี้ 

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีได้จาก
ระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบ ตรวจ
สอบรายการสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด 
การศึกษาด้านสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 

2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร 
ครูผู้แทนชุมชน ในโรงเรียนจำานวน 429 คน 

3. วเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสภาพปจัจบัุน ปญัหา และความต้องการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ด้าน
สภาพแวดล้อม ของสถานศึกษาสังกัด สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ด้านสภาพ
แวดลอ้มของสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น และจัด

ลำาดบัสรปุวเิคราะหข์อ้มลูเปน็ประเดน็และนำาเสนอ
โดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

2. สัมภาษณ์แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ที่ได้จากการสัมภาษณ์
โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ 3 แห่ง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ในกา ร วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลกา รศึ กษา 
องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั และการศกึษาสภาพปจัจบุนั 
และสภาพที่พึงประสงค์ความต้องการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 

1) แบบประเมนิองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั  
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) แบบสอบถาม สภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ความต้องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21  
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และจัดลำาดับความสำาคัญความต้องการจำาเป็น
โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index  
(PNImodified) ซึ่งสูตรในการคำานวณมีดังน้ี 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช อ้างถึง
ใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2548: 279)

3) แบบสมัภาษณท์ีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลในครั้ งนี้มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ที่พัฒนาขึ้นตามขอบข่ายการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านสภาพ 
แวดล้อมของสถานศึกษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
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ทีใ่ชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 ซึ่งได้จากการตอบ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21

ผลการวิจัย 
1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและ

ตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด การ
ศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก โดยได้รับการ
ยืนยันองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน 
ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการจัดการเรียนการสอน 3) การมีส่วน
รว่มของชมุชนดา้นนกัเรยีน และ4) การมสีว่นรว่ม
ของชมุชนดา้นการบริหาร ทัง้น้ี พบวา่ ผลการตรวจ
สอบความเหมาะสมของ องค์ประกอบและตวัช้ีวดั
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้าน
สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน พบว่า ด้านที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำาดับจาก 
มากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การจดัการเรยีนการสอน การมสีว่นรว่มของชุมชน
ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านนักเรียน ส่วนด้าน 
ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ การมี 
ส่วนร่วมของชุมชนด้านการบริหาร 

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ

จัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 21 

2.1 ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการมี
สว่นรว่มของชุมชนในการจดัการศึกษา ดา้นสภาพ
แวดลอ้มของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า โดยรวม
และรายด้านโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มี การปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
นกัเรียน การมสีว่นรว่มของชมุชน ด้านการบรหิาร 
ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการสิ่ง
แวดล้อมทางกายภาพ และการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า 
โดยรวมและรายด้านโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ คอื ดา้นการจดัการเรยีนการ สอน 
ด้านนักเรียน ส่วนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการบริหาร มีการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก 

3. ผลการพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้าน สภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นก
ระบวนการพัฒนาตามหลักการบริหารแบบ 
PDCA ซึ่ งประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่  1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การ
วางแผนกำาหนดเป้าหมาย และ 3) การตัดสินใจ 
ขัน้ตอนที ่2 การมส่ีวนรว่มในขัน้วางแผน ประกอบ
ด้วย 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ  
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2) วิเคราะห์สภาพที่พึงประสงค์ ขั้นตอนที่ 3 การ
มีส่วนร่วมปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) สภาพ
แวดล้อมของ สถานศึกษา 4 ด้าน 2) เสนอ
แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ และ3) ร่วมประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับ 
ผลประโยชน์ ประกอบด้วย 1) ผลประโยชน์  
ทางด้านวัสดุ 2) ผลประโยชน์ทางสังคม และ  
3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ขั้นตอนที่ 5 การมี 
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ประกอบ
ด้วย 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2) ประชุมเพื่อหา
แนวทางการประเมนิแบบมสีว่นรว่ม 3) ดำาเนินการ 
ประเมินผล 4) จัดทำาเอกสารรายงานผลการ
ประเมิน และ 5) แจ้งผลการประเมิน ขั้นตอนที่ 
6 ปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย 1) ปรับปรุง
แก้ไขวิธีดำาเนินการ 1.1) หากไม่เหมาะสม ไม่
สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัดควรหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ใหม่1.2) เพ่ือการแก้
ปัญหาด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็น
ปัญหาในการดำาเนินงานเมื่อพบปัญหาก็นำามา
วางแผนเพื่อดำาเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป  
2) พัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง  
เมื่อพบว่าแนวทางที่ ใ ช้ ในการดำา เนินงานมี
ประสทิธภิาพ และ 3) รายงานผลการ ดำาเนนิงาน/ 
จัดทำาเอกสารสาร 

4. ผลการประเมนิความเหมาะสม/ความ
เป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ ต่อการ พัฒนาการ
มสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาด้านสภาพ
แวดลอ้มของสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จากผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 7 คน พบว่า มีความ เหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุและมปีระโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด

อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ

จัดการสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า มี
แปลง เกษตร สวนหย่อม สวนสมุนไพร สวน
พฤกษศาสตร์หรือสวน อื่นๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีการ ปลูกไม้ร่มเงาไม้ดอก ไม้ประดับ ร่มรื่น 
สวยงาม และมีการรณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมี
ภายใน สถานศึกษา (ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า
หญ้า สารกำาจัดปลวก น้ำามันเชื้อเพลิง สารเคมี
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปฏิคม 
พงษประเสริฐ (2550: 81-85) ได้ศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ในโรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า มี
การจดั สภาพแวดล้อมและการบรกิารในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
ห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การ
บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอด
นยั ของผูเ้รยีนมกีารปฏบิตัริะดบัมาก ประกอบกบั 
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 91-92) การศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเตรียมทหารในด้านกายภาพด้านการ
เรยีน การสอน ดา้นการจดักจิกรรม นกัเรยีน ดา้น
สมัพนัธภาพกลุม่เพือ่น และดา้นการใหบ้รกิารตาม 
ความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
สรปุไดด้งันี ้การศกึษาการรดัสภาพแวดลอ้มที ่เอือ้
ต่อการศึกษาในโรงเรียน เตรียมทหาร ตามความ
คดิเหน็ของอาจารย ์พบวา่ โดยรวมมคีวาม เหมาะ
สมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน การ
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารตามความ คิดเห็น
ของนกัเรยีนเตรยีมทหารทกุชัน้ป ีและเมือ่พจิารณา
จำาแนกตามระดบัชัน้ปขีองนกัเรยีน เตรยีมทหารคอื 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 พบว่า โดยรวม
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อยูใ่นระดบัมากและเมือ่พิจารณา เป็นรายด้าน พบ
ว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทรรศนีย์ วราห์คำา (2554: 70) 
ท่ีได้ศึกษาการศึกษาการสัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
สำานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบ
ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสำานักงานเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคดิเห็นของ
คร ูดา้นอาคารสถานทีม่กีารปฏบิติัอยู่ในระดับมาก 
ประกอบกับสุพล อนามัย (2549: 91-94) ก็ได้
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบ
ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้านได้แก่สภาพ
แวดล้อมด้านกายภาพ และ สภาพแวดล้อมด้าน
วิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
จดัการเรยีนการสอน พบวา่ จดัใหม้กีารนำาผลของ
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและ 
เสนอผลงานให้ชุมชนทราบ สนับสนุนให้มีการ
จัดการผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 
อย่างสม่ำาเสมอ โดยวิธีการขาย แลกเปลี่ยนให้
เปล่าจัดทำาเป็นของที่ระลึก และเปิดโอกาสให้
ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
ผู้ปกครองมีสว่นรว่มในการประเมนิผลการจดัการ
เรียนการ สอนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายในสถาน
ศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทรรศนีย์  
วราห์คำา (2554: 70) ได้ศึกษาการศึกษาการจัด
ภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัด
จันทร์ ประดิษฐาราม สำานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ตอ่ การเรยีนรูข้องโรงเรยีนจนัทรป์ระดิษฐาราม 

สังกัดสำานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ตาม ความคิดเห็นของครู ด้านการเรียนรู้ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านนักเรียน 
พบว่า นักเรียนเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และมีมนุษย์ 
สัมพันธ์ดี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น และนักเรียนรุ่นพี่ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง 
ท่ีดีแก่รุ่นน้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ทรรศนีย์ วราห์คำา (2554: 70) ที่ได้ศึกษาการ
ศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำานักงาน
เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัด
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนวดั
จนัทรป์ระดษิฐาราม สงักัดสำานกังานเขตภาษเีจรญิ 
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู ด้าน 
นกัเรียนมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และจากการ
ศึกษางานวิจัยของ ราตรี ลภะวงศ์ (2549: 20)  
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 47) สรุปได้ว่า การ
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้านกลุ่ม เพื่อน
เป็นการจัดการที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนประกอบด้วย ความสนใจใน  
การเรียน พฤติกรรมการเรียน และลักษณะส่วน
ตัวของเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพล 
สำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมของนกัเรยีน
ทางวิชาการและ ด้านความประพฤติ ตลอดจน 
บุคลิกภาพ รวมทั้งการดำาเนินการท่ีส่งผลด้าน
จิตใจซึ่งมีความสำาคัญต่อพัฒนาการด้านการ 
ปรับตัว ของนักเรียน เช่น การส่งเสริมการทำา
กิจกรรมกลุ่ม การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด การ
แสดงงาน ประจำาปีของโรงเรียน การแข่งข้นกีฬาสี  
ซึ่งรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นกัเรยีน หรอื ครกูบัครซูึง่เปน็แบบอยา่งทีด่สีำาหรบั
นักเรียน 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
บริหาร พบว่า มีการเปิดโอกาสให้คณะครูใน 
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โรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องของสิ่งแวดล้อม 
และสนบัสนนุใหม้กีารจัดกจิกรรม แข่งขนั ประกวด 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทรรศนีย์  
วราห์คำา (2554: 70) ได้ศึกษาการศึกษาการสัด 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม สำานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องโรงเรยีนจนัทรป์ระดิษฐาราม 
สังกัดสำานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ตามความคิดเห็นของครู ด้านการบริหารมี การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

5. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 จากผลการวิจัย พบว่า การ
มสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาด้านสภาพ
แวดล้อม 4 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมของ ชุมชน
ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 2) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการเรียน การสอน 
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านนักเรียน และ  
4) การมส่ีวนรว่มของชุมชนด้านการบริหาร จะต้อง
ดำาเนินการ 6 ข้ันตอน คอื 1) การมส่ีวนรว่มในการ
ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน 3) การ
มีส่วนร่วมปฏิบัติการ 4) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 5) การมสีว่นรว่มในการ ตดิตามและ
ประเมินผล และ6) การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับบุญเสริม กิตินาม (2550: 95) พบ
ว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตามแนวมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนวัดบางไซ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์เขต 1 มีตาม กระบวนการ PDCA 
คือ 1) กำาหนดประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในภารกิจงาน 4 ด้านของ โรงเรียน ได้แก่ ด้าน

บรหิารงานวิชาการ บรหิารงบประมาณ บรหิารงาน
บคุคล และบรหิารงาน ทัว่ไป โดยออกแบบสำารวจ
จัดทำาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สงัเคราะหป์ญัหา 2) การเลอืกประเดน็ปญัหา เพือ่
กำาหนดยุทธศาสตร์การปรับปรุงและดำารงรักษา 
3) การมีส่วนร่วม วางแผน (P) โดยจัดทำาแผน
ให้สอดคล้องกับปัญหาตามภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน
ของโรงเรียน 4) การ มีส่วนร่วมปฏิบัติ (D) โดย
จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำาหนด
กิจกรรมตามภารกิจ งาน 4 ด้านของโรงเรียน 5) 
การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผล (C) โดย
กำาหนดเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินจัดทำาแบบ
ประเมิน 6) การดำาเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์ สัจกุลชัยเลิศ 
(2556: 65 -67) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จดัสภาพ แวดลอ้มทีเ่อ้ือตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน
โรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกลุวิทยา สงักดัสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการ
วิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ สภาพ
แวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัดสำานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำาดับ คะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการตาม
แผน การมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อเสนอแนะและ
ประเมนิผลการมสีว่นรว่มในการ จัดการทรพัยากร 
และสอดคล้องกับแนวคิดของฉลาด จันทรสมบัติ 
(2550: 149- 158) เก่ียวกับการปฏิบัติแบบมี 
ส่วนร่วม (PAR) 5 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียม
ชมุชน 2) การสรา้ง แรงจงูใจและจติสำานกึสง่เสรมิ
การมสีว่นร่วมและการสร้างวสัิยทศัน ์3) การจดัทำา
แผน / พัฒนา ศักยภาพทีม 4) นำาแผนไปปฏิบัติ
และพัฒนางาน 5) ประเมินผลสรุป
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 

1. ชุมชนควรมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ท้ังในด้านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ด้าน
การจดัการเรยีนการสอน 3) ด้านนกัเรยีน 4) ด้าน
การบริหาร โดยการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน คือ 1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมี ส่วนร่วม
ในขัน้วางแผน 3) การมสีว่นรว่มปฏบิติัการ 4) การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนควรมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และความรู้ในงาน
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม เสียสละเวลาในการ
เข้าร่วมดำาเนินการของสถานศึกษาอย่างจริงจัง
และจริงใจ 

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

2. ควรวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

3. ควรมกีารวจิยัถงึปญัหา อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานการบริหาร แบบ
ส่วนร่วมของของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา
ส่งผลต่อผลการดำาเนินงานร่วมกันกับโรงเรียน
หรือไม่อย่างไร
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