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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัด

วังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท (2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น ประชากร ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน และผูนำ

ชุมชน จำนวนรวม 250 คน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบ Krejcie and Morgan ประกอบดวย 152 คน วิธีดำเนินการวิจยัมี 

3 ขั้น ไดแก (1) การสรางเครื่องมือ (2) การเก็บรวบรวมขอมูล และ (3) การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที(t-test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยใน

แตละดาน จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารงบประมาณ ตามลำดับ และ (2) ผลการเปรียบเทียบการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน 

และผูนำชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม ชุมชน การจัดการศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: ( 1 )  Study the level participation of community in 

educational management of Wat Wang Khian communication school under the educational service area 

office; and (2) To comparison of community participation in education management of Wat Wang Khien 

community school under Chainat primary educational service area office. 

Research methodology was a quantitative research survey. The population, totaling parents, 

students, included 250 Samples, totaling 152, obtained via Krejcie and Morgan. Research procedure 

consisted of 3 steps; (1 )  Tool construction; (2)  Data collection; and (3) Data analysis.  The instruments 

used for data collection were questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, and t-test. 
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Major Findings: (1 )  Community participation in educational management of Wat Wang Khian 

Community School. Under the Office of Chainat Primary educational service in overview and aspects 

moderate, which can sort the mean on each side the descending order is as follows. General 

administration academic administration personnal management and budget management, respectively; 

and ( 2)  The results of comparison of community participation in education management of Wat Wang 

Khian community school under the Chainat primary educational service area office. Classified by the 

status of parents of students and community leaders. The difference was statistically significant at the 

.05 level. 
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บทนำ 

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองถิ่นที่ พ.ศ. 2475 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) กับพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

ของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ระบุวาหมูบานและชุมชนจะเปนหนวยที่เล็กที่สุดในการบริหารจัดการตนเองของ

ประชาชน ภายใตระเบียบขอกฎหมายและเมื่อรวมกันหลายหมูบาน หลายชุมชนแลวจะเปนหนวยที่ขยายใหญ ขึ้นมาอีก

และมีการบริหารจัดการที่สลับซับซอนยิ่งขึ้นไมวาจะเปนดานการศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ นั่นก็คือองคการ

บริหารสวนตำบล เทศบาลตำบลโดยมีหมูบาน และชุมชนเปนองคประกอบ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็เปนสถาบันท่ีตั้งอยูใน

เขตพื้นที ่ของหมูบาน/ชุมชนซึ่งมีความเกี ่ยวของใกลชิดกับทองถิ ่น (องคการบริหารสวนตำบล และเทศบาล) ฉะน้ัน

สถานศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของสังคมตองคอยชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศึกษาเปนแหลงให

การศึกษาแกชุมชนในขณะเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติที่กลาวมาแลว การสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให

ราษฎรไดรับการศึกษาอบรมเปนบทบาทหนาท่ีท่ีตองทำของทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546: 214-284) 

 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เปนสิ ่งสำคัญและจำเปน ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (มานิตย จุมปา, 2551: 21) ที่ไดบัญญัติไววาการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตอง

คำนึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนโดยสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สงผลใหมีการกำหนดแนวทางการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542: 15-16) ที่ให

สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัทาง

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนไดสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

เพื่อใหมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือ

ดำเนินการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน สงผลถึงหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 64) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนพอสรุปไดดังน้ี 

สถานศึกษากับชุมชนควรมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เน่ืองจากสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของชุมชน ดังน้ันสถานศึกษากับ

ชุมชนนั้นตองมีบทบาททั้งผูใหและผูรับมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางตอเนื่องชุมชนจะตองสนับสนุนสงเสริมการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาไมวาจะเปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของชุมชนเพื่อใหสถานศึกษาไดรับทราบ

และนำไปเปนแนวทางในการกำหนดหลักสูตรใหสอดคลองกบัความตองการของชุมชน สวนในดานการบริหารสถานศึกษา
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จะมีคณะบริหารในรูปของคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่สนับสนุนสงเสริมกิจการของสถานศึกษา ซึ่งเราทราบกันทั่วไป คือ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา

สถานศึกษา โดยการประสานความรวมมือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร

ประชาชน เชน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา และหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน เพื ่อสนับสนุนดาน

งบประมาณแกสถานศึกษา ซึ่งเปนความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษาท่ีเห็นไดชัด นอกจากดานการเงินแลว กิจกรรม

หรือโครงการบางโครงการท่ีสถานศึกษาจำเปนตองใหแรงงานทางชุมชนก็จะสละแรงงาน รวมมือในการดำเนินกิจกรรมของ

ทางสถานศึกษาเปนประจำ ทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชนก็เปนสวนสำคัญที่ทางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับจากชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่นที่สถานศึกษาไดใชเปนแหลงเรียนรูและเชิญมาเปนวิทยากรให

ความรูแกนักเรียนซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเปนการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบานและเปนการสงเสริม

ยกยองภูมิปญญา  

 ฉะนั้นทุกภาคสวนจึงตองรวมมือกันจัดการศึกษาใหทั ่วถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งมีภารกิจรวมในการพฒันาชมุชนตามวิสัยทัศนกรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย ที่วา “เปนองคกรมืออาชีพในการสงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูชุมชนเพื่อสรางพลัง

ชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ” (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559: 22 ก) ดวยเหตุวา การศึกษาเปนรากฐานสำคัญ

ในการพัฒนาคนพัฒนาทองถ่ินและการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 จากความสำคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการศึกษา

ไปปรับปรุงแกไข และใชเปนขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมบทบาทหนาที่ของชุมชนใหเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปใชเปนแนวทางในการวางนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน

วัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 เพื่อพัฒนาและสนองตอบความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนจำแนก

ตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนและผูนำชุมชน  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของ เกตุสุเดช กำแพงแกว (2547: 15) จิณณวัตร ปะโคทัง (2549: 32) 

วัชรยุทธ บุญมา (2551: 29) วารุณี ศุภบัณฑิต (2548: 7) สายฝน วิบูลรังสรรค (2550: 54) อภิชัย นุชเน่ือง (2551: 18) 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) แลวนำมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ตามขอบขายภารกิจงาน 4 ดาน 

ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร 

 

 

 



63 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวัง เคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

และเพื่ อ เปรียบเทียบการมีส วนร วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวั ง เคียนสั งกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยจำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนกับผูนำ

ชุมชน เปนการวิจัยเชิ งปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่ งผูวิจัยไดดำเนินการตาม

ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 3 เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 1. การมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยในแต

ละดาน จากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารงบประมาณ ตามลำดับ 

1.1 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารวิชาการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอที่ 2 ขอที่ 5 และขอที่ 8 อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียง

อันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับ แรก คือ รวมวางแผนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อันดับที่ 2 คือ รวม

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน อันดับท่ี 5 จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน 

เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ ใหขอเสนอแนะแนวการจัดการ

เรียนการสอนของครู และขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน  

กลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร

โรงเรียน ประกอบดวย 

1.  สถานภาพ 

1.1 ผูปกครองนักเรียน 

1.2 ผูนำชุมชน 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนตามขอบขายภารกิจงาน 4 

ดาน คือ 

1.  ดานการบริหารวิชาการ 

2.  ดานการบริหารงบประมาณ 

3.  ดานการบริหารงานบุคคล 

4.  ดานการบริหารท่ัวไป 
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1.2 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมและรายขอ อยูในระดับปาน

กลาง โดยการ รวมตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณประจำปของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ รวมระดม

ทุนจัดหาทุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน และสนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจางวัสดุ

ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.3 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมและรายขอ อยูในระดับปานกลาง 

โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับ แรก คือ สงเสริมใหโรงเรียนนำบุคลากรในทองถิ่นเขามาชวย

สอนในสาขาท่ีขาดแคลน อันดับท่ี 2 คือ สงเสริมใหคณะครูและนักการภารโรงไดปฏิบัตหินาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ อันดับท่ี 

3 คือ ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในทุกดาน สวนขอที่มีระดับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ 

สนับสนุนใหโรงเรียนคัดเลือกครูและบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน  

1.4 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอที่ 4 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 10 ขอที่ 13 และขอที่ 14 อยูใน

ระดับมาก โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

นอกสถานที่และขอรวมในการจัดตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน อันดับที่ 2 คือ รวมจัดทำธรรมนูญโรงเรียนหรือขอตกลง

รวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของโรงเรียน อันดับท่ี 

3 คือ พบครูประจำชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการรวมมือพัฒนานักเรียน สวนขอที่มีระดับการมีสวนรวม

ของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ เสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและรวมจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียน 

2. การมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน และผูนำชุมชน แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน

วัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามกลุมบุคคล  

(n=152) 

ดานท่ี 
การมีสวนรวม 

ของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

กลุมบุคคล 

t Sig. ผูนำชุมชน ผูปกครองนักเรียน 

 S.D.  S.D. 

1 ดานการบริหารวิชาการ 4.23 0.28 3.18 0.61 -15.41 0.00* 

2 ดานการบริหารงบประมาณ 4.19 0.35 3.08 0.65 -14,19 0.00* 

3 ดานการบริหารงานบุคคล 4.14  0.27 3.13 0,63 -14.68 0.00* 

4 ดานการบริหารท่ัวไป 4.18 0.35 3,26 0.66 -11.70 0.00* 

ภาพรวม 4.19 0.31 3.16 0.64 -17.45 0.00* 

*P <.05 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท น้ันมีบางประเด็นควรนำมาอภิปรายไดดังตอไปน้ี คือ 

1. ระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทในภาพรวมและรายดาน อยูในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยในแตละดาน จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ลำดับที่ 1 ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง ลำดับที่ 2 ดาน

การบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง ลำดับท่ี 3 ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง และลำดับท่ี 4 ดาน

การบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจตอหลกัการมี

สวนรวมท่ีเบ่ียงเบนจากเหตุและผลของความเปนจริงตามหลักการมีสวนรวมท่ีหมายถึงการกระจายอำนาจใหประชาชนได

มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพจิารณาปญหาความตองการรวมกัน มีการตัดสินใจรวมกัน มีการวางแผนที่จะแกปญหา

รวมกัน รวมปฏิบัติงานดวยกัน ตลอดจนรับรูผลการปฏิบัติและเปนผูมีสวนไดสวนเสีย มีความภาคภูมิใจ มีความเปน

เจาของรวมกันในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชิน

ของระบบราชการ กลาวโดยเฉพาะระบบราชการทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบ ซึ่งเคยชินตอการใช

อำนาจในการสั่งการมากกวาการเปดโอกาส หรือประสานความรวมมือ ที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

อยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (2548: 9) ที่กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นใน

การจัดการศึกษา เปนกระบวนการที่ประชาชนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถิ่น ไดเขาไปเกี่ยวของในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่เห็นพองตองกัน ตลอดจนรวมพิจารณา กำหนด

ปญหา ความตองการของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือแกไขปญหา ตลอดจนหาแนวทางในการ

พัฒนาโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 56-57) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาไววา ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันจัดการศึกษาตอง 1) รวมตัดสินใจเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษาใหบุตรหลานรวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 2) รวม

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอนประจำวัน 3) รวมจัดทำหลักสูตรและ

ติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอ การจัดทำหลักสูตรทองถิ่นติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาและครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและใหขอแนะนำในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) รวมใน

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือรวมกิจกรรมอื่นท่ี

สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดีก็จะสงผลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 5) รวม

สนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิดการเปนผูนำ การเปนกรรมการ การรวมประชุม การใหคำปรึกษา

แนะนำ การใหขอมูลความคิดเห็น การปกปองดูแล การสนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดำเนินโครงการ 

การเผยแพรประชาสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ เที่ยงมน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย เขต 3 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 3 จำนวน 4 ดาน โดยมีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก 

สำหรับดานการบริหารทั่วไป มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารวิชาการและ

ดานการบริหารงบประมาณมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของวรพันธุ พลเดช (2550: 

บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ดานการบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
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งานวิจัยของบุญเกิด สิทธิ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการศกึษา

พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดบั

ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย ภิญโญชีพ (2547: บทคัดยอ) ที่ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอการมี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานดาน

วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง 

2. ระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนและผูนำชุมชน แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนไมเปดโอกาสให

ผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในเรื่องของการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานบุคคลท่ัวไป นอกจากน้ีผูปกครองไมมีเวลาเพราะ

ตองติดภารกิจในการประกอบอาชีพจึงมีความเขาใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอย สวนผูนำชุมชนของโรงเรียน

ชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 สวนใหญไดมีโอกาสไดคัดเลือกเขาเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานบุคคลท่ัวไป จึงสงผลใหผูนำชุมชนมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิตติศักดิ์ เที่ยงมน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย เขต 3 พบวา ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกบังานวิจัยของ วรพันธุ พลเดช (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จำแนกตาม

สถานภาพโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา ระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวัง

เคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของใน

การจัดการศึกษาในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1.1. ดานวิชาการ พบวา กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของมีสวนรวมใหขอเสนอแนะแนวการจัดการเรียนการสอนของครู 

อยูในลำดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเพิ่มข้ึน

เพื่อใหครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ควรมีการจัดการนิเทศจัดการและเยี่ยมชั้นเรียนดวย สวนขอท่ี 

พบวา ชุมชนมีสวนรวมใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน ก็อยูในลำดับที่สุดทาย

เชนกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธและใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของนักเรียนในแตละป

การศึกษา 
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 1.2. ดานงบประมาณ พบวา กลุมบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจางวัสดุ

ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน อยูในลำดับสุดทาย 

ดังน้ันโรงเรียนตองมีการประชุมเพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ

และอุปกรณศึกษา 

 1.3. ดานการบริหารบุคคล พบวา กลุ มบุคคลที่เก่ียวของมีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนคัดเลือกครูและ

บุคลากรที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน อยูในลำดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรเปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนใหมาก

ข้ึน 

 1.4. ดานการบริหารทั่วไป พบวา กลุมบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนรวมเสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน อยูในลำดับสุดทาย ดังน้ันโรงเรียนควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมเสนอแนะในการปรับปรุง

ภูมิทัศนโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน สวนขอที่พบวา ชุมชนมีสวนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปของโรงเรียน อยูในลำดับสุดทายเชนกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการใหชุมชนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียนดวยเพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปของทางโรงเรียนแตละ

ปงบประมาณ 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1. ควรศึกษาความพึงพอใจของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของตอการบริหารงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ 

และในเชิงคุณภาพของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

 2.2. ควรศึกษาบทบาทของบุคคลท่ีเก่ียวของของนักเรียนตอการบริหารงานของสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชน

วัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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