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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ 2) พัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ ช ุม ชนเป็น ฐานสำหรั บ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 กลุ่ มตัว อย่างได้แก่ ผู้บริห าร ครูและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา จำนวน 256 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า: 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาแนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
*
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พื้น ที่การศึก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต 1 พบว่า มีทั้งหมด 6 ด้าน 30 แนวทาง ได้ แ ก่
การสร้ า งองค์ ก รประชาชน มี 5 แนวทาง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการติ ด ต่ อ สื่ อสารกั น
มี 5 แนวทาง การจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน มี 5 แนวทาง การแต่งตั้งคณะกรรม การ
ดําเนินงาน มี 5 แนวทาง การกำหนดกรอบกิจกรรม มี 5 แนวทางและการติดตามประเมินผล
มี 5 แนวทางและการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาแนวทาง, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, ชุมชนเป็นฐาน

Abstract
This research was intended to 1) to study current and desirable situations
of the Participatory management by using communities as the base for small
schools under the Office of Yasothon Primary Education Service Area 1 and
2) to develop a Guideline of participatory management by using communities
as the base for small schools under the Office of Yasothon Primary Education
Service Area 1 The data were collected from 256 people including administrators,
teachers and chairman school, selected by stratified random sampling method
and 5 qualified persons. The instruments used in this research were
questionnaires, an interview form and an evaluation form. The statistics used
in analyzing the data were percentage, mean and standard deviation.
The research results were as follows: 1) The current situations of the
participatory management by using communities as the base for small schools
under the Office of Yasothon Primary Education Service Area 1 as the whole were
at the high level.The desirable situations of the Participatory management
by using communities as the base for small schools under the Office of Yasothon
Primary Education Service Area 1 as the whole were at the highest level.
2) The developing a guidelines Participatory management by using communities
as the base for small schools under the Office of Yasothon Primary Education
Service Area 1 participated in 6 areas consisted of 30 approaches in total.
These include 5 approaches for creating a population organization, 5 approaches
for creating a communication network, 5 approaches for training for population
organizations, 5 approaches for appointment of the board, 5 approaches for
defining the activity framework, and 5 approaches for monitoring and evaluation.
Assessing the suitability and feasibility as the whole were at the highest level.
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บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญ ความมั่ นคง ความสุขของสังคมโดยรวม
การจัดการศึกษาของไทยในระยะแผนพัฒ นาการศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา คือการปฏิรูปคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของคนไทย การกำหนด นโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมประชาชน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา องค์กรรัฐและเอกชน มีส่วนรับผิดชอบในการศึกษาและ
ตรวจสอบการจัดคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาทุกแห่ง นอกจากนี้การจัดการศึกษายังเป็น
กระบวนการสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาคุณภาพประชากร การจัด
การศึกษา เพื่อให้สนองความต้องการของชุมชนนั้นรัฐได้ กำหนดนโยบายให้ชุมชนและท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2559) นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือว่าเป็นกฎหมายที่วางแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมฉบับแรกโดยมุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน
(School and Community Based Management – SCBM) กล่ า วคื อ ยึ ด โรงเรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของชุมชน การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการจากแบบเดิมที่เน้นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางไปสู่การบริหารแบบกระจาย
อำนาจ โดยเฉพาะ มาตรา 39 กำหนดสาระสำคัญให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและ
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายสติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้สังคมมี
ส่ว นร่ว มในการจัดการศึกษาและการพัฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
การบริหารโดยใช้โ รงเรียนและชุมชนเป็นฐาน (School and Community Based
Management – SCBM) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
จัดการด้านวิช าการ การจัดการด้านการเงินหรือ งบประมาณ การจัดการด้านงานบุ ค คล
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และการจัดการทั่วไปซึ่งกลายเป็นกระแสสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก
แสดงให้เห็นว่ามีการนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงน่าจะเป็นข้อสมมติฐานที่ดี
ว่าการบริห ารโดยรูป แบบดังกล่าวจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่มีความเหมาะสมในยุค
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ และเฉลิมชัย หาญกล้า , 2546) โดยในการบริหาร
โดยใช้ช ุมชนเป็ น ฐานจะเป็น กลไกสำคั ญที่ ทำให้ ทุ กภาคส่ว นของสัง คมมีส ่ว นร่ว มในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
แท้จริง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนหลายประการ คือ บริบทของ
ชุมชนที่มาจากอุดมการณ์การพัฒนาประเทศ นโยบายในการจัดการศึกษา และเงื่อนไขสำคัญ
ในชุมชนหลายประการ เช่น เงื่อนไขทางด้านพื้นฐานความคิด ของคนในชุมชน ซึ่งได้ แ ก่
ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในชุมชน ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดการเรียนรู้การรวมกลุ่มของคนในชุมชน ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน คือ ผู้น ำชุมชน เจ้าอาวาส ผู้บ ริห ารโรงเรียน คณะครู กลุ่มวิทยากรภายนอก
กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจึงเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชนที่จะเป็นแหล่งความรู้
ให้บริการแก่ช ุมชน ในขณะเดีย วกันชุมชนก็ให้การสนับสนุนโรงเรียนทางด้านต่าง ๆ เช่น
เป็นองค์กรในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งอบรมในชุมชน เป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชนให้ข้อมูลแก่ชุมชน โรงเรียนจึงตั้งขึ้นเพื่อชุมชน ชุมชนจึงควรมีส่ว นในการกำหนด
เป้าหมาย นโยบายและทิศทางของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ การให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะก่อให้เกิดมีความรู้ มีอำนาจและนำไปสู่ความรับผิดชอบ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเปิดโอกาสใหม่การดำเนิน
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545)
จากสภาพปั จ จุ บ ั น สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต 1
ของรายงานประจำปีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า
สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาตามบทบาทและ
หน้าที่ บางส่ว นยังไม่ร ู้บ ทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส ่ว นร่ว ม ว่าตนมีส ่ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาอย่างไรบ้าง และสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาน้อยมาก จึงทำให้การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษา ยังขาดความชัดเจน ในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามที ่ ช ุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ ต ้ อ งการ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้
อย่างจริงจังการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในส่วนโครงสร้างเป็นไปตามระเบียบ
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ที ่ ก ำหนดแต่ใ นการปฏิบ ั ติ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ยั ง เน้ น ด้า นการสนั บ สนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนมากกว่าการที่จะไปมีส่วนร่วม กำหนดนโยบายและการร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1,
2561)
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ย่อมจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาและชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง โดยสนใจ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
และพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1
2. เพื่อพัฒ นาแนวทางการบริห ารแบบมีส ่ว นร่ ว มโดยใช้ช ุ มชนเป็ นฐานสำหรั บ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ครั้งนี้เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1
1. ประชากร ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร ครู แ ละประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
จำนวน 765 คน จาก 125 โรงเรีย น โดยจำแนกเป็น ผู้บริห าร 125 คน ครู 515 คน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 125 คน
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2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กำหนดขนาดตัวอย่างจากจำนวนประชากรทั้งหมด 765 คน โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 256 คน จำนวน 125 โรงเรียน แยกออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามตำแหน่งของการทำงานเป็น ผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กำหนด
สัดส่วนของตำแหน่งโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามตำแหน่งการทำงาน และทำการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากแบบไม่
ใส่คืน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้ว ย 2 ตอน ตอนที่ 1
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่ว น
(Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item of Congruence: IOC)
ตั้งแต่ .60 – 1.00 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถามของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ อยู่ระหว่าง .299 – .830 และ .407 – .824 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เท่ากับ .971
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน
256 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทุกฉบับ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
5.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
5.3 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Priority Needs Index) โดยวิธีการที่หาค่าผลต่าง I – D แล้วหาร ด้วยค่า D
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็น โดยใช้สูตร PNI modified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
6.2 สถิติที่ ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดรรชนีความสอดคล้อง
ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็น ฐาน
สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจาก
สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู จำนวน
3 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview Form) ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน สถานที่สัมภาษณ์ วันที่ให้สัมภาษณ์ และเวลาในการสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส ่วนร่ว มโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานตามองค์ประกอบหลัก และแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการติดต่อและขอสัมภาษณ์ กำหนด
นัดหมาย วัน เวลา และขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยทำ
การจดบันทึกไว้ทุกครั้ง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การสรุปประเด็น และนำเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งหมด 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการประเมินแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและทำการนัดหมายวัน
และเวลาสำหรับการประเมิน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สภาพปัจจุบัน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
̅ S.D. ระดับ
𝒙
1. การสร้างองค์กรประชาชน
3.75 0.84 มาก
2. การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกัน 3.63 0.90 มาก
3. การจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน
3.54 0.81 มาก
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3.86 0.82 มาก
5. การกำหนดกรอบกิจกรรม
3.57 0.86 มาก
6. การติดตามประเมินผล
3.81 0.83 มาก
รวม
3.69 0.84 มาก

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
4.73 0.51 มากที่สุด
4.75 0.50 มากที่สุด
4.72 0.52 มากที่สุด
4.76 0.53 มากที่สุด
4.74 0.49 มากที่สุด
4.77 0.48 มากที่สุด
4.75 0.51 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดํ าเนิน งาน การติดตามประเมิ นผล การสร้างองค์ กรประชาชน การสร้ า ง
เครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกัน การกำหนดกรอบและการจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน
ตามลำดับ
สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ข องการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ว มโดยใช้ช ุ ม ชนเป็น ฐานสำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวม
และแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้
การติดตามประเมิ น ผล การแต่งตั้ง คณะกรรมการดํา เนินงาน การสร้างเครื อ ข่ ายในการ
ติดต่อสื่อสารกัน กำหนดกรอบกิจกรรม การสร้างองค์กรประชาชนและการจัดฝึกอบรมให้
องค์กรประชาชน ตามลำดับ
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2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ และดัชนีความต้องการ
จำเป็น ของการบริห ารแบบมีส ่ว นร่ว มโดยใช้ช ุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รายด้าน
องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
1. การสร้างองค์กรประชาชน
2. การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกัน
3. การจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. การกำหนดกรอบกิจกรรม
6. การติดตามประเมินผล

D

I

PNIModified

ลำดับ

3.75
3.63
3.54
3.86
3.57
3.81

4.73
4.75
4.72
4.76
4.74
4.77

0.27
0.31
0.34
0.24
0.33
0.26

4
3
1
6
2
5

จากตารางที่ 2 พบว่า ความต้องการจำเป็นของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 เรีย งลำดับความต้องการจำเป็น จากมากไปน้อยได้ดังนี้ การจัดฝึกอบรมให้องค์กร
ประชาชน การกำหนดกรอบกิจกรรม การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกัน การสร้าง
องค์กรประชาชน การติดตามประเมินผลและ การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการบริห ารแบบมีส่ว นร่ว มโดยใช้ช ุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึก ษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมและรายข้อ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่ว มโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมและรายข้อ
แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
1. การสร้างองค์กรประชาชน
2. การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกัน
3. การจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. การกำหนดกรอบกิจกรรม
6. การติดตามประเมินผล

̅
𝒙
5.00
4.96
4.88
4.84
4.92
4.88

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
0.00
มากที่สุด
0.09
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.29
มากที่สุด
0.18
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด

̅
𝒙
4.92
4.88
4.80
4.76
4.80
4.84

ความเป็นไปได้
S.D.
ระดับ
0.18
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.38
มากที่สุด
0.47
มากที่สุด
0.31
มากที่สุด
0.36
มากที่สุด
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แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โดยรวม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563

̅
𝒙
4.91

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
0.18
มากที่สุด

̅
𝒙
4.83

ความเป็นไปได้
S.D.
ระดับ
0.33
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และความเป็นไปได้ของแนว
ทางการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มโดยใช้ ช ุ ม ชนเป็ น ฐานสำหรั บ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ โดยเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล
การสร้างองค์กรประชาชน การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกัน การกำหนดกรอบ
กิจกรรม และการจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกับชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และเห็น
ความสำคัญการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนแต่ชุมชนและสถานศึกษายังไม่เห็นถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมให้องค์กร
ประชาชนสอดคล้องกับงานวิจั ยของยงยุทธ บัวสาย ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาค้นคว้าสภาพ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า สภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไป
หาน้ อ ย ดั ง นี ้ ด ้ า นการบริ ห ารงบประมาณ รองลงมาคื อ ด้ า นการบริ ห ารทั ่ ว ไป ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารวิชาการ (ยงยุทธ บัวสาย, 2556) และสอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของธนวัฒ น์ บุญทวี ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาการมีส ่ว นร่ว มของชุมชนในการ
บริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้ เทคนิค การประชุม เชิง สร้ างสรรค์ (AIC: Appreciation Influence Control) พบว่า
สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน งานด้านวิชาการ โดยภาพรวมชุมชน

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 239

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนด้านวิชาการโดยประมาณเฉลี่ยทั้ง 3 กลุ่ม
อยู่ในระดับมาก งานด้านงบประมาณ โดยภาพรวมชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของ โรงเรียนด้านบุคลากร โดยประมาณเฉลี่ยทั้ง 3 กลุ่ม อยู่ในระดับมาก งานบุคคลโดย
ภาพรวมชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านงานบุคคลโดยประมาณ
เฉลี่ยทั้ง 3 กลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง งานบริหารทั่วไป โดยภาพรวมชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนด้านบริหารทั่ วไป โดยประมาณเฉลี่ยทั้ง 3 กลุ่ม อยู่ในระดับ
มาก (ธนวัฒน์ บุญทวี, 2558) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล จันดา ที่ได้ ทำการวิจัย
การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 25 พบว่า สภาพปัจจุบันการมีส ่ว นร่ว มในการบริหารสำหรับ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่
ด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบมีส่วนร่วม
และการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม (เฉลิมพล จันดา, 2560)
สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า
โดยรวมและแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ การติดตามประเมินผล การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การสร้างเครือข่ายในการ
ติดต่อสื่อสารกัน การกำหนดกรอบกิจกรรม การสร้างองค์กรประชาชน และการจัดฝึกอบรมให้
องค์กรประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาและชุมชนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ตระหนักถึงการบริหารแบบมีส่ วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่จะ
ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่จะช่วยให้การบริหารงาน
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีความต้องการที่จะพัฒนาการบริหาร แบบ
มี ส ่ ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษาซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ จั น ทร์ ธ ิ ว า โสภา ได้ ท ำการวิ จั ย
การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้คือ ข้อที่มีระดับความต้องการ
สู ง สุ ด คื อ การมี ส ่ ว นร่ว มในงานงบประมาณ รองลงมาคื อ การมี ส ่ ว นร่ว มในงานบริห าร
งานบุคคล การมีส ่ว นร่ว มในงานบริ ห ารทั่ ว ไป และข้อ ที ่ มีร ะดับ ความต้ อ งการน้ อ ยที ่ สุ ด
คือ การมีส ่ว นร่ว มด้านวิชาการ (จัน ทร์ธ ิว า โสภา, 2560) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เฉลิ ม พล จั น ดา ที ่ ไ ด้ ท ำการวิ จ ั ย การพั ฒ นาแนวทางการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มสำหรั บ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า สภาพที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่วมในการบริห ารสำหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ส ุด เรียงลำดับ
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คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบมีส่วนร่วม
ด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่ว ม
(เฉลิมพล จันดา, 2560)
2. ผลการพัฒ นาแนวทางการบริห ารแบบมีส ่ว นร่วมโดยใช้ช ุมชนเป็นฐานสำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า
แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีทั้งหมด 6 ด้าน 30 แนวทาง ได้แก่
การสร้ า งองค์ ก รประชาชน มี 5 แนวทาง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารกั น
มี 5 แนวทาง การจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชนมี 5 แนวทาง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน มี 5 แนวทาง การกำหนดกรอบกิจกรรม มี 5 แนวทางและการติดตามประเมินผล
มี 5 แนวทาง และผลการประเมินแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินการสร้างแนวทางมีการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทั ้ ง ในส่ ว นของการมี ส ่ ว นร่ ว มโดยใช้ ช ุ ม ชนเป็ นฐานและการสร้า งแนวทางซึ ่ ง เป็ น ไปตาม
กระบวนการวิจัย อีกทั้งกระบวนการต่าง ๆ ก่อนที่จะได้มาซึ่งแนวทางที่สมบูรณ์ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถเป็นอย่างดี อีกทั้งผู้วิจัย
ได้น ำ ข้ อมูล จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 การศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติดี มาผนวกกับผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสร้างแนว
ทางการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มโดยใช้ ช ุ ม ชนเป็ น ฐานสำหรั บ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับ Becerra, G.V.
ที่ได้ ทำการวิจ ัย เรื่อง บทบาทความเข้าใจระหว่าง ผู้บริห ารกับตัวแทนของชุมชน พบว่า
การตัดสินใด ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน ผู้บริหารและตัวแทนชุมชนจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายจะต้อง
ทำความเข้ า ใจโครงการทางการศึ ก ษา ตามหน้ า ที ่ บ ทบาทและนโยบายที ่ ต กลงกั น ไว้
และนอกจากนั้นยังพบอีกว่า ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างของชุมชนอีกทั้ง
จะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส ทัศนคติ ไปทางที่พึงประสงค์ของแต่ละฝ่าย
เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจในการเข้าร่วมของ
ชุมชนหรือประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจจะต้อง มีการฝึกอบรมและเตรียมการก่อน
พอสมควรผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่ยอมรับตัวเองและไม่ควร ที่จะคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะ
ได้รับสูงเกินไปในการเข้าร่วมกับชุมชนแต่ละครั้ง (Becerra, G.V., 1974) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญชัย ศาลาจันทร์ ที่ได้ทำการวิจัย การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการมี
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ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า แนวทางการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยรายการปฏิบัติ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ด้านการ
ตั ด สิ น ใจ 4 รายการ ด้ า นการดำเนิ น งาน 4 รายการ ด้ า นการประเมิ น ผล 4 รายการ
(ชาญชัย ศาลาจันทร์, 2559)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกอบด้วย 6 ด้าน
30 แนวทาง ได้แก่ การสร้างองค์ ก รประชาชน มี 5 แนวทาง การสร้างเครื อ ข่า ยในการ
ติดต่อสื่อสารกัน มี 5 แนวทาง การจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน มี 5 แนวทาง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน มี 5 แนวทาง การสำหนดกรอบกิ จ กรรม มี 5 แนวทางและ
การติดตามประเมินผล มี 5 แนวทาง จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการจัดฝึกอบรมให้
องค์กรประชาชน มีค่าเฉลี่ย น้อยที่ส ุด สภาพที่พึงประสงค์โ ดยรวมอยู่ ในระดั บมากที ่ สุ ด
ด้านการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และยังพบว่าด้านการจัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชน มีลำดับความต้องการ
จำเป็นลำดับที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
2. ควรวิจ ัยแนวทางการบริห ารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิจัยเชิง
เปรียบเทียบแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่ว มโดยใช้ชุมชนเป็นฐานระหว่างสถานศึ ก ษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาแต่ละขนาดมีปัจจัยในการบริหาร
ที่แตกต่างกัน
3. ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
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