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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเลก็เขตภาคเหนอืตอนบน	และพัฒนารูปแบบความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนในการบรหิาร
โรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน	 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ														
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน	
จ�านวน	1,932	คน	จาก	322	โรงเรยีน	ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	
และท�าการสนทนากลุ่มย่อยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 วิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	ผลการวิจัยพบว่า	
	 1.	 สภาพความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็เขตภาคเหนอืตอนบน	
ด้านร่วมคดิ	ด้านร่วมวางแผน	ด้านร่วมด�าเนนิการ	และด้านตดิตามและประเมนิผลอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน	
ส�าหรับความส�าเร็จของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเกิดจากคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร	 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	ตลอดจนลักษณะส�าคัญของชุมชน	
	 2.	 รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือ									
ตอนบน	มีองค์ประกอบต่าง	ๆ	5	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	หลักการของรูปแบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน	 หลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 หลักการพ่ึงตนเองของโรงเรียน	 และหลัก
การพัฒนาตนเองของโรงเรียน	 ส่วนท่ี	 2	 วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชน	 เข้ามาให	้
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ความร่วมมือกับทางโรงเรียน	 ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 และเพื่อน�าเสนอแนวทาง	 ในการน�ารูปแบบ						
ความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนไปใชใ้นการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็	ในเขตภาคเหนอืตอนบน	ส่วนที	่3								
สาระส�าคัญของรูปแบบ	ประกอบด้วย	มิติด้านหน้าที่ทางการบริหาร	ได้แก่	การวางแผนการจัดองค์การ	การน�า	
และการควบคุม	 ก�ากับ	 ติดตาม	 ในมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา	 ได้แก่	 การบริหารงานวิชาการ															
การบรหิารงานงบประมาณ	การบรหิารงานบุคลากรและการบรหิารงานทัว่ไป	และในมติคิณุลกัษณะของผูบ้รหิาร	
ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ	 ส่วนที่	 4	 แนวทางการน�ารูปแบบไปใช้														
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา	 และส่วนท่ี	 5	 เงื่อนไขความส�าเร็จ	 ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา							
และครู	 ส่วนชุมชน	 ขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็นความส�าคัญ	 และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ											
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ค�าส�าคัญ :	รูปแบบความร่วมมือ,	สภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียน																
	 	 ขนาดเล็ก,	รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	

ABSTRACT 
	 This	research	aimed	to	1)	study	the	current	cooperating	status	between	small	sized	
schools	 (SSSs)	 and	 their	 communities	 in	 the	 upper	 northern	 region	 of	 Thailand	 and																													
2)	develop	a	model	of	cooperation	between	the	SSSs	and	their	communities.	Quantitative	
and	qualitative	research	was	used	as	an	integrated	research.		The	sample	consisted	of	1,932	
people	 form	322	schools	 that	were	 involved	 in	educational	management.	A	5-level	scale	
questionnaire	was	used	to	collect	the	data.	Group	discussions	were	conducted	by	in-depth	
interviews;	analyzed	data	using	average	and	standard	deviation.	The	research	results	revealed	
that: 
	 1.	 The	 current	 cooperative	 status	 between	 the	 SSSs	 and	 their	 communities	was										
analyzed	in	three	aspects:	1)	cooperative	thought	and	action	plan,	2)	cooperative	conduction	
and	3)	cooperative	monitoring	and	evaluating.	All	aspects	were	in	moderate	level.	In	addition,	
the	success	of	the	cooperation	was	based	on	the	good	feature	of	the	overall	management	
of	 administrators,	 teachers,	 educational	 personnel	 and	 the	main	 characteristics	 of	 the															
community.	
	 2.	 There	are	five	components	of	the	cooperative	model.	First,	 the	principle	of	the	
model	 is	 based	 on	 the	 cooperation	 of	 the	 school’s	 stakeholder,	 self-reliance	 and	 self-															
development.	Second,	objectives	of	the	model	are	to	present	the	ways	of	cooperation	between	
schools	 and	 their	 communities.	 Third,	 the	 essences	 of	 the	model	 are	 composed	 of																													
3	dimensions	of	 school	management,	 administration	 and	 features	of	 educational	 officers.	
Fourth,	 a	model	 for	 guideline	 is	 for	 school	 application.	 Finally,	 the	 school’s	 successful															
condition	is	based	on	its	administrators	and	teachers;	on	the	other	hand,	the	condition	of	the	
communities	is	based	on	their	awareness	of	the	importance	and	benefits	from	the	cooperation,	
also	the	determining	the	appropriate	form,	the	possibility	and	helpfulness	were	at	the	high	
level	in	all	aspects.	
Keywords :			A	model	cooperating,	Cooperating	status	between	small	sized	schools	and		their	
	 	 				communities,	A	model	of	cooperation	status	between	the	small	sized	schools		
	 									and		their	communities	
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บทน�า 
	 หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม																				

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 มุ่งให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรชุมชน											

มสีทิธใินการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	(มาตรา	12)	ร่วมบรหิารและจดัการศกึษาโดยมคีณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานที่มีอ�านาจบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารบุคคล	 และการบริหารทั่วไป													

(มาตรา	 39)	 ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องกระจายอ�านาจมายังสถานศึกษาโดยตรง	 การเป็นวิทยากรท้องถิ่น				

(มาตรา	 57)	 การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา(มาตรา58)	 เป็นแนวทางที่สถานศึกษาต้อง										

ด�าเนนิการให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั	 เพ่ือเอือ้ประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม	การให้ความร่วมมอื

ของชุมชนจึงมีความส�าคัญท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันว่าชุมชนเป็นเจ้าของด�าเนินการจัดการศึกษาโดยชุมชน															

เพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้น	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องส่งเสริม

สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด�าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรก�าหนด	ภายใต้

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	 นอกจากนี้	

ระบบการศกึษาของไทยก�าลงัประสบปัญหาทีท้่าทายส�าคญัประการหนึง่	คอื	การเพิม่จ�านวนของโรงเรยีนขนาดเลก็	

และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี	 	 เน่ืองจากประชากรในวัยเรียนมีจ�านวนลดลง	 และความนิยมของผู้ปกครองที่นิยม							

ส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง	 การท่ีมีโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว	 ท�าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อน

คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ	 กล่าวคือ	 เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า	 มีข้อจ�ากัด	 ด้านการใช้ครู

หรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้นและขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีการศึกษาส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลง													

อย่างต่อเนื่องจากการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของส�านักงาน											

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พบว่า	 ผลการด�าเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ	 โรงเรียนขนาดเล็กยังคง						

ใช้งบประมาณและทรพัยากรทีไ่ม่คุม้ค่าและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการสอนระดบัชาตยิงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2555,	น.	1)	ประกอบกับโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	

	 จากปัญหาเก่ียวกับสถานศึกษาขนาดเล็กดังกล่าว	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (ส�านักงานคณะกรรมการ											

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน,	2555,	น.	1)	มนีโยบายสร้างความเข้มแขง็และยกระดบัคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา

ขนาดเล็กให้สูงขึ้น	 ในด้านการบริหารการจัดการ	 การจัดการเรียนการสอน	 และด้านคุณภาพนักเรียนในการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก	ซึ่งได้ให้แนวทางในการออกแบบว่าจะต้องมุ่งประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรียน	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	 เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู	้										

หลากหลาย	สามารถน�าวธิกีารเรยีนไปใช้ในชวีติจรงิได้	มุง่ให้ผู้เกีย่วข้องทกุคนมส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน	เพือ่พฒันา

ผูเ้รยีนให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้อย่างต่อเนือ่ง	ตลอดวยัเรยีน	ตลอดจนจะต้องสอดคล้องและสนองความต้องการ

ของชุมชน	ท้องถิ่น	จากสภาพปัญหาและความเป็นมาของโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนั้น	จึงน�ามาสู่ข้อก�าหนด	

ที่เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการบริหารโรงเรียน	 ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เข้ามา								

ให้ความร่วมมอืในการพฒันาการศกึษาของประเทศทีผ่่านมาพบว่า	ประชาชนหรอืองค์กรท้องถิน่	เข้ามาให้ความ

ร่วมมือในการบริหารการศึกษาน้อย	 (ชัยนาท	 	 อุ่นแก้ว,	 2550;	 กิตติ	 	 กรทอง,	 2552)	 นอกจากนี้	 สุระพ	ี														

อาคมคง	 (2550)	 ได้ท�าการศึกษา	 พบว่า	 ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการจัดการศึกษา																

ขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนล่าง	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
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ในด้านการสนับสนุนทรัพยากร	 ทางการศึกษามากกว่าการให้ความร่วมมือในด้านการวางแผนการศึกษา	 และ

การติดตามการประเมินผลการศึกษา	 นอกจากน้ี	 บทสรุปในเวทีวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต

ภาคเหนือตอนบน	 ซึ่งมีตัวแทนครู	 ตัวแทนผู้บริหาร	 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตัวแทน										

ชาวบ้านในชมุชน	รวมทัง้ตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ได้สรปุให้เหน็ถงึปัญหาความร่วมมอืของชมุชน

ว่า	ปรัชญาการศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถีท้องถิ่น	 และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน	นโยบายของรัฐได้มองข้าม

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 และชุมชนเองก็มีปัญหาจากตัวชุมชนในการให้ความร่วมมือเปล่ียนไป	 โดยหวังพึ่ง									

แต่คนอื่น	มีการพึ่งตนเองน้อยลง	(ประชาไท,	2553)	

	 จากข้อมูลข้างต้น	 จึงกล่าวได้ว่า	 แนวโน้มจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น	 และคุณภาพการศึกษา																

ของโรงเรียนขนาดเล็กเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร	ขาดแคลนครู	และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นปัญหาดังกล่าวนี้	 ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากร	 	 แหล่งเรียนรู้จากชุมชนค่อนข้างมาก	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	เขตภาคเหนือตอนบน	เพื่อให้สถานศึกษาขนาดเล็ก

ได้น�ารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนไปใช้ให้เกิดคุณภาพต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขต														

ภาคเหนือตอนบน

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขต										

ภาคเหนือตอนบน

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ได้รปูแบบความร่วมมอืเพือ่น�าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน

เพื่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ	

	 2.	 โรงเรียนขนาดเล็กได้น�ารูปแบบไปใช้	 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและชุมชน																				

ที่สถานศึกษาตั้งอยู่อย่างแท้จริง	

	 3.	 โรงเรียนขนาดเลก็น�าไปปรบัใช้เพือ่พฒันาโรงเรยีนให้เป็นโรงเรยีนขนาดเล็กสมบรูณ์แบบและมคีวาม

เข้มแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยุบ	

	 4.	 หน่วยงานท่ีเป็นผู้ก�าหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ	 น�าไปเป็นฐานข้อมูล								

เพื่อก�าหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	

	 5.	 โรงเรยีนและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ	น�าไปใช้ในการพฒันาการศกึษาทีต่นเองรบัผิดชอบ	เช่น	โรงเรียน

เอกชนและโรงเรียนในมูลนิธิต่าง	ๆ	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสานวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	มขีัน้ตอน	2	ขัน้ตอน	

ดังนี้	
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	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	

เขตภาคเหนือตอนบน

	 1.	 การศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก																				

เขตภาคเหนือตอนบน	 โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 จากผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและมีส่วนได้ส่วนเสียกับ						

ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนจ�านวน	1,932	คน	จาก	322	 โรงเรียน	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการโรงเรียน							

ครูผู้สอนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา	กรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ปกครองนักเรียนที่

ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา	 สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้น�าชุมชนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ											

สถานศึกษา	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่	 แบบสอบถามสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียน									

กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 คัดเลือก									

ข้อค�าถามทีม่ค่ีา	IOC	ระหว่าง	0.60-1.00	หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ	โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟ่า	(α–Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	มีค่าเท่ากับ	0.85	โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ

หาค่าเฉลีย่	(X)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ขัน้ตอนนีไ้ด้สภาพความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน

ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน	 และโรงเรียน	 8	 โรงเรียนที่มีสภาพความร่วมมือสูงสุด							

ในแต่ละจังหวัด	

	 2.	 การศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก																			

เขตภาคเหนือตอนบน	 8	 โรงเรียน	 โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยท�าการสนทนากลุ่มย่อย	 และสัมภาษณ์เชิงลึก																		

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 และมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการศึกษาของโรงเรียน	 ถึงสภาพความร่วมมือ								

ของชุมชนในการบริหารงานตามภารกิจ	4	งาน	ตามกรอบความร่วมมือ	4	ด้าน	

	 ขั้นตอนท่ี	 2	 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน										

ขนาดเล็ก	เขตภาคเหนือตอนบน	

	 1.	 สร้างรปูแบบความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน	ในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็เขตภาคเหนอื

ตอนบน	 ได้ด�าเนินการโดยน�าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม	การสนทนากลุ่มย่อย	การสังเกต	และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้ในการยกร่างรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการบริหารงานโรงเรียน

ขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน	(ร่างรูปแบบ	1)	ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ส่วนที่	1	หลักการของรูปแบบ	ส่วนที่	2	

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	ส่วนที่	3	สาระส�าคัญของรูปแบบ		ส่วนที่	4	แนวทางการน�ารูปแบบไปใช้และส่วนที่	5	

เงื่อนไขความส�าเร็จ	 แล้วน�าร่างรูปแบบมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 8	 คนท�าการสนทนากลุ่ม	 ผู้วิจัยปรับร่างรูปแบบ										

ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่างรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการ

บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบนที่ปรับปรุง	(ร่างรูปแบบ2)	

	 2.	 ประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน	 (ร่างรูปแบบ	 2)	 ด�าเนินการโดยการจัดกลุ่มสนทนา	 (Focus	 group	

discussion)	ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	8	คน	และใช้แบบประเมิน	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	เกณฑ์

การยอมรับความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้	คือ	3.50	ขึ้นไปถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบที่สร้างขึ้น

มีความเหมาะสม	 หากข้อใดมีผลการประเมินต�่ากว่า	 3.50	 ผู ้ วิจัยต้องน�าไปปรับปรุงตามข้อแนะน�า																										

ของผู้ทรงคุณวุฒิ	
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	 3.	 การตรวจสอบความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน							

กบัชุมชนในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็เขตภาคเหนอืตอนบน	ให้กลุ่มผู้ปฏบิตัจิรงิ	3	กลุ่มคอื	ผู้บรหิารโรงเรยีน	

ครูผู ้สอน	 	 ผู ้ปกครองนักเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน	 หรือสมาชิกองค์กรปกครอง																		

ส่วนท้องถิ่นหรือผู้น�าชุมชนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 จ�านวน	 120	 คน															

จาก	 40	 โรงเรียน	 โรงเรียนละ	 3	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ											

การวิเคราะห์ข้อมลู	 ใช้คะแนนเฉลีย่	 (X)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 เกณฑ์การยอมรับความเป็นไปได้	

และความเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 3.50	 ขึ้นไปถือว่าผู้ปฏิบัติจริงมีความเห็นว่ารูปแบบที่สร้างขึ้น											

มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์หากข้อใดมีผลการประเมินต�่ากว่า	3.50	ผู้วิจัยต้องน�าไปปรับปรุงต่อไป	

ผลการวิจัย 
	 ตอนที่	 1	 ศึกษาสภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก																			

เขตภาคเหนือตอนบน	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.39)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่าอยู่ในระดับ											

ปานกลางทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย	 ดังน้ี	 ด้านร่วมคิด	 (X	 =	 3.43)	 ด้านร่วมวางแผน	 (X	 =	 3.39)									

ด้านร่วมด�าเนินการ	 (X	 =	 3.37)	 ด้านร่วมติดตามผลและประเมินผล	 (X	 =	 3.34)	 นอกจากนี้ความส�าเร็จ																

ของความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรยีนขนาดเล็ก	เกดิจากคุณลักษณะทีด่ใีนภาพรวมของผู้บรหิาร	

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ตลอดจนลักษณะส�าคัญของชุมชน	 คุณลักษณะท่ีดีของผู้บริหาร	 ประกอบด้วย								

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีภาวะผู้น�า	มีจิตสาธารณะและมีความเสียสละ	เป็นหัวหน้าทีม	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	

คุณลักษณะของครูประกอบด้วยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 มีจิตวิญญาณความเป็นครู	 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น									

ผู้เรียนเป็นส�าคัญตามบริบทของโรงเรียน	 สร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีวินัย	 และใฝ่เรียนรู้และมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 และลักษณะของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือประกอบด้วยมีจิตอาสา	มีจิตสาธารณะ	มีความ

เสียสละ	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีความเป็นกัลยาณมิตร	มีความสามัคคี	มีส�านึกรับผิดชอบร่วมกัน	มีส�านึกความ

เป็นเจ้าของร่วมกัน	และมีส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น/ไทย	

	 ตอนที่	2	รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือ

ตอนบน	 ได้ยกร่างโดยผู้วิจัย	 ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตอนท่ี	 1	 แล้วตรวจสอบ	 ท�าการประเมินความ							

เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผลการประเมินพบว่า	 ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด	 ในการประเมิน

ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์	พบว่าในภาพรวมมีความเป็นไปได้	และมีความเป็นประโยชน์มากที่สุด	

ผู ้วิจัยจึงได้น�าเสนอรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก																							

เขตภาคเหนือตอนบน	ดังนี้	

	 	 ส่วนท่ี	 1	 หลักการของรูปแบบ	 คือ	 หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน											

หลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 หลักการพึ่งตนเองของโรงเรียน	 และหลักการพัฒนาตนเอง																

ของโรงเรียน	

	 	 ส่วนที่	 2	 วัตถุประสงค์	 คือ	 เพ่ือน�าเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชน	 เข้ามาให้ความร่วมมือ															

กบัทางโรงเรียน	ในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็	และเพือ่น�าเสนอแนวทางในการน�ารปูแบบความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนไปใช้ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน	
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	 	 ส่วนท่ี	 3	 สาระส�าคัญของรูปแบบ	 คือ	 องค์ประกอบในการบริหารโรงเรียนและความร่วมมือ																

ของชมุชน	 รูปแบบความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนในการบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็เขตภาคเหนอืตอนบน			

ได้อาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจหลัก	 4	 งาน	 คือ	 งานวิชาการ																								

งานงบประมาณ	 งานบุคลากร	 และงานบริหารทั่วไป	 ดังนี้	 1)	 การให้ความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ																									

มีกรอบงานวิชาการของโรงเรียนมี	7	งานย่อย	ประกอบด้วย	 (1)	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 (2)	การจัด

กระบวนการเรียนการสอน	(3)	การวัด	ประเมินผล	และการเทียบโอนผลการเรียน	(4)	พัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้	 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 (5)	 การนิเทศ	 	 ติดตาม	ตรวจสอบ	และ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา	(6)	การพัฒนาสื่อ	การใช้สื่อ	และการใช้เทคโนโลยี	และ	(7)	การจัดระบบและการ

ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	2)	การให้ความร่วมมือในการบริหารงานงบประมาณ	

กรอบงานงบประมาณมี	4	งานย่อย	ประกอบด้วย	(1)	การจัดท�าแผนงบประมาณและวิธีการในการจัดท�าแผน

ปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน	(2)	การตรวจสอบ	ติดตาม	และรายงานการใช้งบประมาณ	(3)	การจัดท�าโครงการ	หรือ

กจิกรรมในการใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษา	และ	(4)	ออกกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกาศ	และแนวทางการปฏบิตัิ

เกี่ยวกับการบริหารการเงิน	และการหารายได้ของสถานศึกษา	3)	การให้ความร่วมมือในการบริหารงานบุคคล	

กรอบการบริหารงานบุคคล	มี	5	งานย่อย	ประกอบด้วย	(1)	การวางแผนอัตราก�าลัง	(2)	การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง	 (3)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน	 (4)	 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 และ											

(5)	 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 4)	 การให้ความร่วมมือในการบริหารงานบริหารทั่วไป													

กรอบงานบริหารทั่วไป	 มี	 7	 งานย่อย	 ประกอบด้วย	 (1)	 การจัดท�านโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา									

(2)	การดแูลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม	(3)	จดัท�าส�ามะโนนกัเรยีนและการรบันกัเรยีน	(4)	จดัท�าโครงการ

สถานศึกษา	 (5)	ส่งเสริม	สนับสนุน	และประสานงาน	การจัดการศึกษาของบุคคล	ชุมชน	องค์กร	หน่วยงาน		

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	 (6)	 ประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น	 และ	 (7)	 ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการดูแลบ�ารุงรักษา	

	 	 	 ท้ังน้ีการบริหารสถานศึกษา	 4	 งานนี้	 ได้ใช้หน้าที่ทางการบริหาร	 POLC	 ประกอบด้วย																

การวางแผน	 (Planning	 )	การจัดองค์การ	 (Organizing)	การน�า	 (Leading)	และการควบคุม	 (Controlling)			

โดยอาศยัความร่วมมอืจากชุมชน	4	ด้าน	คอืด้านร่วมคดิ	ด้านร่วมวางแผน	ด้านร่วมด�าเนนิการ	และด้านร่วมตดิตาม

และประเมินผล	 ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 เขตภาคเหนือตอนบน	 เพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐาน									

สถานศึกษา	 มีองค์ประกอบในการบริหารและความร่วมมือ	 โดยมีสาระส�าคัญตามหลักการบริหาร	 ดังน้ี																	

1)	การวางแผน	(Planning)	ชุมชนได้ร่วมคิดแก้ปัญหาและพฒันาสถานศกึษา	โดยการร่วมจดัท�า	SWOT	Analysis			

ร่วมก�าหนดมาตรฐานสถานศกึษาได้ร่วมวางแผน	โดยร่วมก�าหนดวสัิยทศัน์	พนัธกจิ	เป้าประสงค์	ก�าหนดกลยทุธ์	

เอกลักษณ์	อัตลักษณ์	โครงการ/กิจกรรม	เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ	3-5	ปี	และในแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี	 เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา	 2)	 การจัดองค์การ	 (Organizing)														

จดัโครงสร้างของงานตามภารกจิ	4	งาน	วางตวับคุคลและมอบหมายงานให้บคุลากรในสถานศึกษาปฏิบตัหิน้าที่

ตามความเหมาะสม	 และตามความสามารถของบุคคล	 จัดหา	 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุน							

การจัดการศึกษา	 ระดมบุคลากรในชุมชน	 ร่วมด�าเนินการในการจัดหา	 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน																	

มาสนบัสนนุการจดัการศกึษา	เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา	ร่วมด�าเนนิการตามแผนพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาระยะ	3-5	ปี	และร่วมด�าเนนิการในแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	3)	การน�า	(Leading)	ผูบ้รหิารใช้ภาวะผูน้�า

จูงใจคนให้ท�างาน	 กระตุ้นบุคลากรในสถานศึกษาให้ท�างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการประจ�าปี	
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และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาตลอดจนสร้างมวลชนในชุมชนด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ชุมชน																		

ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมด�าเนินการ	 และร่วมติดตามผลและประเมินผล									

โดยการสร้างชื่อเสียง	 สร้างนวัตกรรม	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ											

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน	 และ	 4)	 การควบคุม	 (Controlling)	 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วม

นเิทศ	ก�ากบั	ตดิตามและประเมนิผล	ร่วมตรวจสอบคุณภาพการศกึษาให้ได้ตามมาตรฐานสถานศกึษา	(คณุภาพ

สถานศกึษา	คณุภาพครู	และคณุภาพนกัเรยีน)	น�าผลการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษามาปรบัปรงุ

แก้ไข	และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ

ของชุมชน	 	 ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือหรือไม่	 มากน้อยเพียงใด	 ทั้งน้ีบุคลากรในโรงเรียน	

แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	2		กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้บริหาร	และกลุ่มครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งคุณลักษณะส�าคัญ

ที่ดี	ดังนี้	1)	คุณลักษณะของผู้บริหาร	มี	5	คุณลักษณะ	คือ	(1)	มนุษยสัมพันธ์ดี	(2)	ภาวะผู้น�า	(3)	จิตสาธารณะ

และเสียสละ	(4)	เป็นหัวหน้าทีม	และ	(5)	คิดริเริ่มสร้างสรรค์	2)	คุณลักษณะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

มี	5	คุณลักษณะ	คือ	(1)	มนุษยสัมพันธ์ดี	(2)	จิตวิญญาณความเป็นครู	(3)	จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญัตามบรบิทของโรงเรยีน	(4)	สร้างเสรมิให้ผูเ้รยีนเป็นคนมวีนิยั	และใฝ่เรยีนรู	้และ	(5)	คิดรเิริม่สร้างสรรค์	

และ	 3)	 คุณลักษณะส�าคัญของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือ	 การเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ							

กบัโรงเรียนจนประสบความส�าเรจ็	ได้รบัรางวลัยกย่องชมเชยสาขา	ประเภทและระดบัต่าง	ๆ 	เกดิจากคุณลักษณะ

ส่วนตัวของแต่ละคนที่เป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนให้แต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน											

ในเขตบริการชุมชนของตนเอง	 ซึ่งพบว่า	 คุณลักษณะที่เป็นนามธรรมมี	 9	 คุณลักษณะ	 ดังนี้	 (1)	 จิตอาสา																

(2)	 จิตสาธารณะ	 (3)	 เสียสละ	 (4)	 มนุษยสัมพันธ์ดี	 (5)	 เป็นกัลยาณมิตร	 (6)	 สามัคคี	 (7)	 ส�านึกรับผิดชอบ												

ร่วมกัน	(8)	ส�านึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน	และ	(9)	ส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น/ไทย	

	 ส่วนที่	4	 แนวทางการน�ารูปแบบไปใช้	 รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหาร

โรงเรียนขนาดเลก็	เขตภาคเหนอืตอนบน	เป็นรปูแบบเชงิโครงสร้างทีม่ลีกัษณะเป็นรปูแบบเชงิสัมพันธ์กบัเงือ่นไข

และองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้	1)	ด้านการน�ารูปแบบไปประยุกต์ใช้โดยหน่วยงานต้นสังกัด	คือ	(1)	หน่วยงาน

ทางการศกึษาต้นสงักดั	ได้แก่	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา	ต้องให้ความส�าคญั	และ	(2)	เป็นองค์กร

ประสาน	 โดยการน�ารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก																						

เขตภาคเหนอืตอนบนไปประยกุต์ใช้	และ			หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาควรส่งเสรมิ

และสนับสนุนโดยค�านึงถึงรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก									

เขตภาคเหนือตอนบน	2)	ด้านการน�ารูปแบบไปใช้โดยสถานศึกษา	คือ	(1)	จัดท�าวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	

มาตรฐานสถานศึกษาในการให้ชุมชน	 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 ในการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก	 ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ											

การจัดการศกึษาระยะ	3-5	ปี	และในการจดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปีของโรงเรยีน	(2)	สร้างกลไก	ในการสร้าง

แรงจูงใจ	ให้ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	ในโรงเรียน	พร้อมรับความร่วมมือจากชุมชน	 (3)	สร้าง

วฒันธรรมองค์กร	ให้ความส�าคัญในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานสถานศกึษา	โดยการประยกุต์ใช้

รูปแบบอย่างเหมาะสม	 (4)	 จัดท�าโครงสร้างของงาน	 และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้าน											
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ความร่วมมอืกบัชมุชน	หรอืมกีารพรรณนางาน	(Job	description)	ทีช่ดัเจน	(5)	เปิดโอกาสให้ชมุชนร่วมวางแผน							

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน	และ	(6)	เปิดโอกาส

ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ	 และประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ													

การศึกษาภายในของสถานศึกษา	

	 ส่วนที	่5	 เงื่อนไขความส�าเร็จ	 ดังนี้	 1)	 สถานศึกษาต้องท�าความเข้าใจกับรูปแบบการบริหารงาน														

ด้านความร่วมมือกับชุมชนให้ชัดเจน	 2)	 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการพัฒนารูปแบบ												

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน	3)	สถานศึกษา

ต้องปรับโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความร่วมมือกับชุมชน	 รวมทั้งเน้นการจัดท�าพรรณนางาน												

ด้านความร่วมมือกับชุมชนใหม่	 4)	 จัดท�าแผนงาน/โครงการด้านความร่วมมือกับชุมชน	 แล้วน�าไปก�าหนด												

เป็นแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	 สภาพภูมิศาสตร์	

และความต้องการของชมุชน	5)	ผูบ้รหิารมกีารบรหิารจดัการท่ีด	ีมสีมรรถนะความเป็นผูน้�า	มวีสิยัทศัน์กว้างไกล	

ในการยกระดับการจัดการศึกษาในโรงเรียน	 6)	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 เป็นผู้ใฝ่รู ้	 แสวงหาความรู้	

ประสบการณ์	 จากกระบวนการจัดการ	 ตลอดจนพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 และ	 7)	 ชุมชนตระหนัก								

เห็นความส�าคัญ	และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ	

	 	 เงื่อนไขของรูปแบบในโรงเรียนข้ึนอยู ่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 ส่วนชุมชน	 ขึ้นอยู ่กับ															

ความตระหนักเห็นความส�าคัญ	และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือจาก	5	องค์ประกอบของรูปแบบ	

แสดงดังภาพที่	1	
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รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภาคเหนือตอนบน

ส่วนที่ 1 หลักการของรูปแบบ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	พึ่งตนเอง	และสอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อน�าเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชนเข้ามาให้ความร่วมมือ	

และน�ารูปแบบมาใช้ในการบริหารโรงเรียน

ส่วนที่ 3 สาระส�าคัญของรูปแบบ

หน้าที่ทางการบริหาร	(Administrative	Function)

	 				P	(Planning)

-		วิเคราะห์	WWOT

-		จัดท�าวิสัยทัศน์สถาน	 	

	 ศึกษา

-	 จัดท�ามาตรฐานสถาน	 	

	 ศึกษา

-		จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 	

	 ประจ�าปี						C	(Controlling)

-		นิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม

-		ตรวจสอบคุณภาพการ	

	 ศึกษาตามตัวชี้วัดตาม	

	 มาตรฐานสถานศึกษา		

	 (โรงเรียน	นักเรียน	ครู)

	 					O	(Organizing)

-		จัดท�าโครงสร้าง	4	งาน

-		จัดคนให้เหมาะสมกับงาน

-	ระดมทรัพยากรจากทุก		

	 ภาคส่วนมาสนับสนุน	

	 การจัดการศึกษา
					L	(Leading)

-		มีภาวะผู้น�า	

-		เป็นผู้น�าทีม

-		สร้างเครือข่าย

-		สร้างแรงจูงใจ

-	 สร้างมวลชน

-		สร้างชื่อเสียง

-	สร้างนวัตกรรม

-		เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	

	 ทุกรูปแบบ

   ส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส�าเร็จ
-		โรงเรียน	ผู้บริหาร	เข้าใจ	สร้างองค์กรเกี่ยวกับความร่วมมือ		

	 มีการบริหารจัดการที่ดี	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	

	 เป็นผู้ใฝ่รู้	พัฒนาตนเองในการเรียนรู้ต่างๆ

-		ชุมชนตระหนักเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการ

	 ให้ความร่วมมือ

         ส่วนที่ 6 แนวทางการน�ารูปแบบไปใช้
-		 หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส�าคัญเป็นองค์ประสานในการน�า

	 รูปแบบ	ไปใช้ในโรงเรียน

-		 สถานศึกษา	สร้างกลไก	สร้างวัฒนธรรมองค์กร	เปิดโอกาสให้

	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยการ

	 ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ความร่วมมือของชุมชน

-		ร่วมคิด

-		ร่วมวางแผน

-		ร่วมด�าเนินการ

-		ร่วมติดตาม	และ	

	 ประเมินผล

คุณลักษณะส�าคัญของ

ชุมชนที่มีอิทธิพลต่อ

การให้ความร่วมมือ

การบริหารการศึกษา

-	งานวิชาการ

-	งานงบประมาณ

-	งานบุคลากร

-	งานบริหารทั่วไป

คุณลักษณะส�าคัญของ

ผู้บริหาร	ครู	และ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่มีอิทธิพลต่อการ

ให้ความร่วมมือ

ภาพที่ 1	รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	เขตภาคเหนือตอนบน
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อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยในครั้งนี้	สามารถอภิปรายผลในประเด็นส�าคัญ	ดังนี้	

	 1.	 สภาพความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกับชมุชนในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็เขตภาคเหนอืตอนบน	

ในการร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมด�าเนินการ	 และร่วมติดตามผลและประเมินผล	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ												

ปานกลาง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 นาวิน	 	 อรุณไพร	 (2550)	 ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา												

ของโรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี	พบว่า	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด	

การศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็	สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาปทมุธานภีาพรวมมส่ีวนร่วมระดบัปานกลาง	

และ	 สุระพี	 	 อาคมคง	 (2550)	 ที่ศึกษาสภาวะความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการจัดการศึกษา							

ขัน้พ้ืนฐานในเขตภาคเหนอืตอนล่าง	พบว่า	ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	อาจเป็นเพราะโรงเรยีน	และผู้ปกครอง	

มแีนวคดิในการจดัการศกึษา	ไม่ตรงกนั	ขาดการปฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	และไม่ได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างสม�า่เสมอ

และทนัททีนัใด	(เจตน์สดุา		ทศานนท์,	2553)	ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่ค่อยกล้าแสดง

ความคิดเห็น	 หรือให้ข้อแนะน�า	 และปัญหาท่ีพบคนในชุมชนมีรายได้น้อย	 ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการจัด						

การศึกษา	และปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร	อย่างไรก็ตาม	ชุมชน

ยังต้องการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน	 และต้องการรู้บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติ									

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน	(ชัญญา		อภิปาลกุล,	2545;	สิริณัฐ		ปิยะมิ่ง,	2551)	

	 	 จากการศึกษาสภาพ	 ปัจจัย	 เทคนิควิธีการและองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ต่อกระบวนการและระดับ										

การให้ความร่วมมือของชุมชนของโรงเรียนที่ชุมชนให้ความร่วมมือสูงสุด	8	โรงเรียนใน	8	จังหวัด	เขตภาคเหนือ

ตอนบนต่อภารกจิหลกัของโรงเรยีนทีพ่บว่า	พฤติกรรมทีแ่สดงออกภารกจิด้านการบรหิารด้านทีใ่ห้ความร่วมมอื

มากที่สุดคือภารกิจด้านการบริหารงบประมาณให้ความร่วมมือ	 3	 ด้าน	 คือ	 ได้ร่วมคิด	 ร่วมวางแผนและ																	

ร่วมด�าเนินการในการจัดหาเงินด้วยวิธีที่หลากหลายจากองค์กรต่าง	ๆ 	ส่วนอีก	3	งานนั้น	ชุมชนให้ความร่วมมือ

ทั้ง	4	ด้าน	คือทั้งในด้านร่วมคิด	ร่วมวางแผนร่วมด�าเนินการและร่วมติดตามผลประเมินผล	ในการบริหารงาน

ทั่วไปได้ร่วมในงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	งานระดมทรัพยากรและดูแลบ�ารุงรักษา	ด้านการบริหาร

งานวิชาการได้ร่วมให้ค�าแนะน�าในการใช้แหล่งเรียนรู้และการติดตามผลการเรียนของนักเรียน	และด้านการ

บริหารงานบุคลากรได้ร่วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมนั้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธีระ		รุญเจริญ	

(2545),	 นาวิน	 	 อรุณไพร	 (2550)	 และ	สุระพี	 	 อาคมคง	 (2550)	ที่ได้ข้อค้นพบว่า	 การให้ความร่วมมือและ										

เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ัน	 ได้เข้ามาร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ													

แหล่งเรยีนรู	้ภมูปัิญญาท้องถิน่	ร่วมประเมนิผลงานนกัเรยีนประสานหรอืระดมทรพัยากร	และร่วมท�าในกจิกรรม

ต่าง	 ๆ	 ของสถานศึกษา	 ส่วนในเรื่องคุณลักษณะที่ดีในภาพรวมของผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา			

ตลอดจนลกัษณะส�าคญัของชมุชน	ทีม่อีทิธพิลต่อการให้ความร่วมมอืของชมุชนนัน้	สอดคล้องกบั	Brooks	(1997)	

และ	 จิณณวัตร	 	 ปะโคทัง	 (2549)	 ที่ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน						

ของโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนกันทรารมณ์	 จังหวัดศรีสะเกษ	พบว่า	 เงื่อนไขในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรยีนมข้ีอค้นพบทีส่�าคญัคือ	ชุมชนต้องมกีารรวมกลุม่กนัเพ่ือสนบัสนนุโรงเรยีนให้มกีารพฒันาอยูใ่นวสิยั

ที่เป็นไปได้	ผู้บริหารต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนและคณะครู	และครูต้องร่วมพัฒนาอย่างจริงจัง	ทั้งในโรงเรียน

ซึง่มผีูบ้รหิาร	คร	ูและชมุชนต้องมบีทบาทช่วยส่งเสรมิในการให้ความร่วมมอืกนัในการบรหิารโรงเรยีนเพือ่ให้ได้

ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา	
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 2.	 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก															
เขตภาคเหนือตอนบน	มีองค์ประกอบต่าง	ๆ	5	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	หลักการของรูปแบบ	ส่วนที่	2	วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ	 ส่วนที่	 3	 สาระส�าคัญของรูปแบบ	 ประกอบด้วย	 มิติด้านหลักการบริหารสถานศึกษา	 ได้แก	่															
การวางแผน	 การจัดองค์การ	 การน�า	 และการก�ากับ	 ติดตาม	 ในมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา	 ได้แก่		
การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ส่วนที่	 4	 แนวทาง
การน�ารูปแบบไปใช้	 และส่วนที่	 5	 เงื่อนไขความส�าเร็จ	 สอดคล้องกับ	 ดิเรก	 	 วรรณเศียร	 (2545),	 วิสุทธิ	์														
วิจิตรพัชราภรณ์	 (2547)	 และ	 ศักดา	 	 สถาพรวจนา	 (2549)	 ที่ได้ศึกษาและกล่าวถึงว่า	 การพัฒนารูปแบบ												
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายของการพัฒนารูปแบบนั้น	 ๆ	 มีองค์ประกอบ	 หลายส่วน	 ประกอบด้วย		
หลกัการแนวคิดในการก�าหนดรปูแบบ	วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ	การวางแผน	การจดัองค์การ	การน�า	การก�ากบั	
ติดตามและมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา	 ได้แก่	 การบริหารงานวิชาการ	 การบริหารงานงบประมาณ	
การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารงานทั่วไป	 แนวทางการน�ารูปแบบไปใช้	 และเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัด															
ของรปูแบบ	อกีท้ังผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบโดยผู้เชีย่วชาญอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	อาจเป็นเพราะ
รูปแบบที่สร้างขึ้นได้จากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณจากการสอบถาม	 และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตและ												
การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องโดยตรงคือผู้บริหาร	 ครูผู้สอนและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา							
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านน้ีโดยเฉพาะ	 นอกจากน้ีผลการประเมินความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์																		
โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติจริง	คือ	ผู้บริหาร	ครูและชุมชน	อยู่ในระดับมากที่สุด	 เป็นการย�้าว่ารูปแบบที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้	 เหมาะสมกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 ในการน�าไปเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก							
เขตภาคเหนือตอนบน	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	
	 	 1.1	 หน่วยงานต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้อง	 ควรน�ารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 เขตภาคเหนือตอนบน	 ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ไปศึกษา																
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ	และพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการบริหารงาน	เพื่อให้
โรงเรียนสามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา	
	 	 1.2	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	เขตภาคเหนือตอนบน	ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
โรงเรยีน	โดยจดัล�าดบัความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพบริบทของโรงเรยีน	
รวมถึงการสร้างความรู้	 ความเข้าใจในการจัดการศึกษา	 และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย	 มีการ
ก�ากับติดตามผล	ประเมินผลในการน�าไปใช้	เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาต่อไป	
 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
	 	 2.1	 ควรศกึษาวจิยัในการน�ารปูแบบความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกับชมุชนในการบรหิารโรงเรยีน
ขนาดเลก็เขตภาคเหนอืตอนบน	ไปทดลองใช้ในการบรหิารโรงเรียนขนาดเลก็เพือ่สรปุเป็นภาพรวมของรปูแบบ	
	 	 2.2	 ควรศกึษาวจิยัรูปแบบความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็	
เขตภาคเหนือตอนบนที่ได้ในภาพรวมหรือแต่ละองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	
	 	 2.3	 ควรศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน	
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