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บทคัดย่อ 
 การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไปทดลองใช้ในการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนกลุ่มทดลอง และ 4) เพือ่ศกึษาผลทีไ่ด้รบัจากการพฒันาแผนกลยทุธค์วามรว่มมอืของชมุชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวิธีการจัดทำาวิจัย 4 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชนกับกลุ่มประชากร 
จำานวน 7 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 98 คน (2) สร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน โดย
การจัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดดำาเนินงานตามแผน จำานวน 7 โรงเรียน 
ประชากรที่เกี่ยวข้อง จำานวน 98 คน (3) จัดดำาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลา 2 ภาคเรียน และ (4) 
ผู้วิจัยศึกษาผลการปฏิบัติตามแผนงานตามโครงการของแต่ละโรงเรียน แล้วนำาผลมาสรุปเป็นผลการพัฒนาความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
สอดคลอ้งของความเหน็ในการนำาไปปฏบิตัแิละการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา ผลการวจิยัพบวา่ ปญัหาการพัฒนาความรว่มมือของ
ชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงตามภาระงาน 4 งานของโรงเรียน ตามลำาดับ คือ ด้านบุคลากร มีปัญหาความ
รว่มมอื คอื การไมเ่ชญิบคุลากรภายนอกมาใหค้วามรูก้บันกัเรยีน เชน่ ศษิยเ์ก่า ผูป้กครอง ปราชญช์าวบา้น ร่วมกจิกรรมกบั
โรงเรียน ในกจิกรรมตามประเพณตีา่งๆ รวมทัง้ไม่ได้มกีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิคุคลตวัอยา่งของชุมชนดา้นการบริหารทัว่ไป 
มีปัญหาความร่วมมือ คือ การไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและ
การจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณมีปัญหาความร่วมมือ คือ ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรจากชุมชน ด้านวิชาการ พบว่า มีปัญหาความร่วมมือ คือ ผู้บริหารไม่ทุ่มเทร่วม
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Abstract
 The research and development study 
aimed 1) to study the community partnership 
coordination problems in basic education man-
agement, 2) to study the development of the 
community partnership coordination strategies 
for basic education management, 3) to select and 
operate the strategic plan and implementing plan 
in the seven experimental schools, 4) to study the 
effect of the development of community partner-
ship coordination strategic plan for basic education 
management. The sample was administrators, 
teachers, and the experts in school committee of 
seven schools at Phutthaisong School Network. 
The 98 respondents were trained and workshop to 
operate the strategic plan and implemented the 
plan in school for two semesters. The collected 
data were analyzed and the results of community 
partnership coordination on strategic plan for basic 
education management were presented. The data 
were analyzed by percentages, means, standard 
deviation, and content analysis. Major findings 
on the problems concerning the development 
of community partnership coordination for basic 
education management on school functions were 
found that (1) the opportunity for community’s 

expert to teach and carry out activities with the 
students, (2) providing information for school’s 
development, (3) mobility of funds for school’s 
development, and (4) the management informa-
tion system in academic activities for students. The 
researcher selected and operated the innovation 
on strategic plan on community partnership coor-
dination for strategic plan, and implement in the 
school network for the experiment. The results 
of the study were revealed that the level of sat-
isfaction was high and brought about admiration, 
belief and well coordination between schools and 
communities leading to the activities for effective 
basic education management.

Keywords: Development of a Strategic, Plan for 
Community Partnership Coordination, Basic Edu-
cation Management

บทนำา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ใน 
มาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุป
ได้ว่า ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะ
ในการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข 
โดยต้องผสมผสานสาระความรูเ้หล่านัน้ ให้ไดสั้ดส่วนสมดลุ
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา
 ด้วยประเทศไทยกำาลังประสบภาวะวิกฤติ
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ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวิธีการที่จะแก้ไข
ปญัหาดงักลา่วคอื คนไทยทกุคนตอ้งหนัหนา้เขา้หากนั รว่ม
คดิ รว่มแรง ร่วมทำา รว่มแกป้ญัหา ทกุฝา่ยยอมลดเปา้หมาย
เพื่อพบกันครึ่งทาง เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญ
ของประเทศอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื จะดว้ยวธิใีดกต็าม ส่ิง
สำาคญัต้องอยูบ่นรากฐานของคณุธรรม ซ่ึงเปน็สิง่ทีด่งีามควร
แกก่ารประพฤตปิฏิบตั ิการพัฒนาบคุคลโดยใช้คณุธรรมนัน้ 
เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ด้วยกาย วาจา ใจ การศึกษาจึงมีความสำาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ในขณะท่ีการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัตน์ขึ้นอยู่กับการศึกษา การพัฒนาการเมืองก็ข้ึน
อยู่กับการศึกษา สังคมกำาลังเสื่อมโทรม ก็ต้องหันไปพึ่งการ
ศึกษา การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการ
พัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ ที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำาหนดคุณภาพผู้เรียน 
สถานศึกษาจะต้องนำากรอบแนวคิด หลักสูตร จุดหมาย 
และโครงสร้างที่สำาคัญนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมท่ีจะทำาประโยชน์ให้กับสังคม
ตามบทบาทหน้าที่ของตน
 ฉะนั้น จึงต้องดำาเนินการให้ประชาชนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็น
พลเมืองที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะข้ันพื้นฐาน
และประกอบอาชีพได้ตามควรแก่วัย และความสามารถที่
จะชว่ยตนเองและทำาคณุประโยชน์ใหแ้กส่งัคมและประเทศ
ชาติ ในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จำาเป็น
ตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการและการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ย 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผู้สอน ครูประจำาชั้น ผู้ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกัน
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน จึงต้อง
ดำาเนนิการตามแผนยทุธศาสตร ์(Strategy) ซึง่แผนกลยทุธ์
หรือยุทธศาสตร์ นั้น พสุ เดชะรินทร์และคณะ (2560 : 1) 
ได้ให้คำานิยามไว้ในหนังสือเรื่อง Strategy Map : แผนที่
ยุทธศาสตร์ว่าส่ิงที่องค์กรทำาเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จ ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ ไม่ใช่งานประจำา แต่หมายถึง การพัฒนางาน
ประจำาหรือการสร้างงานใหม่ ท้ังนี้การที่องค์กรจะดำาเนิน

การไปสู่ความสำาเร็จได้ จำาเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
ที่เรียกว่า การบริหารยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และมีตัวช้ีวัดความสำาเร็จที่ชัดเจน ซ่ึงตัวช้ีวัดความ
สำาเร็จของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นองค์กร
เอกชน ความสำาเร็จอาจอยู่ที่ตัวเลขทางการเงิน ในขณะ
ที่ถ้าเป็นหน่วยราชการความสำาเร็จจะอยู่ที่การบรรลุวิสัย
ทัศน์ ยุทธศาสตร์ (Strategic) เป็นเทคนิคที่ใช้อยู่ในกิจการ
ทหารมีหลักฐานอยู่ในตำาราพิชัยสงคราม “ซุนวู” ของจีน
ได้รวบรวมหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารไว้ 
ปจัจบุนันกัธรุกจิภาคเอกชน ไดป้ระยกุตแ์นวคิดและวธิกีาร
ของแผนยทุธศาสตรม์าใชใ้นการแขง่ขนัทางธรุกจิโดยคำานงึ
ถงึการแขง่ขนัให้อยูร่อด การมุง่หวงัผลกำาไรเปน็หลกั ตอ่มา
ภาครัฐได้นำาแนวทางของภาคเอกชนมาใช้ประยุกต์ต่อเพื่อ
ให้การบริหารงานภาครัฐสามารถปรับกลไกได้ทันยุคสมัย
โดยคำานงึถงึการสนองความตอ้งการของประชาชนเปน็หลัก 
(ทิวากร นุกิจ, 2555 : 78)
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลสำาเร็จ
ในการจดัการศกึษา จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชแ้ผนกลยทุธเ์ปน็
เครือ่งมือในการดำาเนินงาน และการมสีว่นรว่มของชมุชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชน ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วม
มือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เพื่อนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไป
ทดลองใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มทดลอง
 4. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ความร่วมมือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากร
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิจัยในเขตพื้นที่กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนพุทไธสง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อสอบถามปัญหาการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. กลุ่มตัวอย่าง
 ผูว้จัิยไดใ้ชโ้รงเรยีนกลุม่เครอืขา่ยพทุไธสง สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
เปน็กลุม่ตัวอยา่งในการวจิยั โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purpo-
sive Sampling) ซึง่เปน็โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
จำานวน 7 โรง ประกอบดว้ยโรงเรยีนวดัท่าเยีย่ม โรงเรยีนวดั
สระบัว โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว โรงเรียนชุมชนหายโศก 
โรงเรยีนบา้นบุง่เบา โรงเรยีนบา้นเพยีแก้ว และโรงเรยีนบา้น
แคน

วิธีการวิจัย
 เครื่องมือการวิจัย
 เครื่องมือวิจัยทางสถิติในครั้งนี้ มี 2 ชุด 3 ขั้น
ตอน คือ
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาปญัหาความรว่มมอืของชมุชน
ชุดที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชน จาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจำานวน 98 ชุด
 แบบสอบถาม ความร่วมมือของชุมชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายพุทไธสง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำานวน 5 ข้อ
  ตอนที ่2 สภาพปญัหาความรว่มมอืของชมุชน
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่เครอืข่ายพทุไธสง สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 
จำานวน 38 ข้อ เป็นแบบสอบถามปัญหาความร่วมมือของ
ชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างนวัตกรรม แผนกลยุทธ์ความ
ร่วมมือของชุมชนและทดลองใช้
 หลงัจากไดศ้กึษาสภาพปัญหาจากแบบสอบถาม
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง จากแบบสอบถามจำานวน 98 ชดุ ผูใ้ห้ขอ้มูล
แตล่ะโรงเรยีนประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน จำานวน 1 คน 
ครู จำานวน 2 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 
2 คน ภมูปัิญญาชาวบา้น จำานวน 3 คน ผูน้ำาองคก์รปกครอง
สว่นท้องถิน่ จำานวน 2 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จำานวน 2 คน 

ผู้นำาชุมชน จำานวน 2 คน รวมโรงเรียนละ 14 คน จำานวน 7 
โรงเรยีน มผู้ีใหข้อ้มลูรวมทัง้ส้ินจำานวน 98 คน ในการจดัทำา
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา โรง
ละ 2 คน ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา โรงละ 1 คน คร ูโรงเรยีน
เครือข่าย โรงละ 2 คน จำานวน 7 โรงเรียน รวม 35 คน 
ประชมุจดัทำาแผนกลยทุธข้ึ์นในเดอืนพฤษภาคม 2556 ตาม
ลำาดับความสำาคัญของปัญหา จัดทำาแผนกลยุทธ์ ความร่วม
มือของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบุคลากร 
ดา้นการบรหิารทัว่ไป ดา้นบรหิารงบประมาณ ดา้นวชิาการ 
ด้านละ 2 โครงการ รวม 8 โครงการ จากนั้นดำาเนินการ
ใช้แผนกลยุทธ์ ในช่วง 2 ภาคเรียนของปีการศึกษา 2556 
พร้อมนิเทศติดตามผลการดำาเนินงาน
 ขั้นตอนที่ 3 แบบสำารวจ ความสำาเร็จการดำาเนิน
งานตามแผลกลยุทธ์
 ชดุท่ี 2 สรา้งแบบสำารวจความสำาเรจ็ การดำาเนนิ
งานตามแผลกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชน
 จากการดำาเนินงานตามแผลกลยุทธ์ โดยดำาเนิน
การใชแ้ผนกลยทุธ ์พรอ้มกนัทัง้ 7 โรงเรยีนเครอืขา่ย 2 ภาค
เรียน ปีการศึกษา 2556 แล้วผู้วิจัยได้ดำาเนินการโดยสร้าง
แบบสำารวจของแผนกลยุทธ์ขึ้น และนำาเครื่องมือเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะ
สม พร้อมกับนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ จากนั้นจึงดำาเนินการสำารวจความสำาเร็จของ
แผนกลยุทธ์ การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นำาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ยืนยันการใช้แผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

วิธีการรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี นำาหนังสือไปยื่นต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบรุรีมัยเ์ขต 4 เพือ่ขอความรว่มมอืและอำานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 2. ผูว้จิยันำาแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งแบบสอบถามที่
พัฒนาเป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้สำารวจความคิดเห็นกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จำานวน 98 คน โดยผู้ศึกษาเปน็ผู้แจกแบบสอบถาม
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ด้วยตนเอง
 3. ผูว้จิยัตดิตอ่ประสานงานเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง
ระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 98 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัย
นำาข้อมูลท่ีเก็บได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำามา
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ วุฒิการศึกษา ฯลฯ
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ผู้วิจัย นำาข้อมูลมา
แจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาปัญหาในโรงเรียนเครือ
ข่ายอำาเภอพุทไธสง จำานวน 7 โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 4 จากนัน้นำาขอ้มลู
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูล และค่าสถิติเพื่อแปลความหมายจากระดับ
สถิติพื้นฐานค่าความเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิด
เหน็ในสว่นทีเ่ปน็มาตราสว่นประมาณคา่ม ี5 ระดบั (Rating 
Scale) ตามวธิขีอง Likert (บญุชม ศรสีะอาด, 2545 : 103)
 ระดับ 5 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับมากที่สุด
 ระดับ 4 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับมาก
 ระดับ 3 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับปานกลาง
 ระดับ 2 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับน้อย
 ระดับ 1 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development - R&D) ซึ่งมีการปฏิบัติการที่ใช้การ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัย

เชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีดำาเนิน
งานตามกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาความร่วม
มอืของชมุชน ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย
รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 1. ผลศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชน ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปญัหาการพฒันาความรว่มมอืของชมุชนเพือ่การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรุรัีมย ์เขต 
4 ผู้วจิยัได้ดำาเนนิการประชุมเชงิปฏิบตักิารกบักลุ่มตวัอยา่ง
ทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการ
สถานศึกษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้นำาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำาชุมชน ของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
จำานวน 98 คน เพื่อใช้ตอบแบบสอบถามการวิจัย ผลการ
ตอบแบบสอบถาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.07, S.D. = 1.06) สำาหรับรายด้านที่มีปัญหา 
จากมากไปหานอ้ยคอื ดา้นบคุลากร ( =3.11, S.D. = 1.09) 
ด้านการบริหารทั่วไป ( = 3.07, S.D. = 0.98) ด้านบริหาร
งบประมาณ ( = 3.06 S.D. = 1.09) ดา้นวชิาการ ( = 3.05, 
S.D. = 1.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏดังนี้
 1.1 ด้านบุคลากร โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.11, S.D. = 1.09) โดยด้านที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียนไม่จัดให้มีการพัฒนาเครือข่าย
วิทยากรภูมิปัญญาไทย หรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีส่วนร่วม
ในการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนทกุหมูบ่า้น
ในเขตบรกิาร และไมเ่ชญิวทิยากรในเครอืขา่ยครภูมูปิญัญา
ไทยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักเรียนอย่างสมำ่าเสมอ ( = 
3.29, S.D. = 1.24) รองลงมา คือ โรงเรียนไม่กำาหนดแผน
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ไม่มีการเชิญ
บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ และ
ไม่สร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จักสำานึกรัก
ในบ้านเกิดและห่างไกลยาเสพติด ( = 3.21, S.D. = 1.22) 
และดา้นทีม่สีว่นรว่มตำา่สดุ คอื ชมุชนไมร่ว่มมอืกับโรงเรยีน
ในพัฒนาแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่เชิญ
บคุคล ผู้ปกครอง ศิษยเ์กา่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในหนา้ทีก่าร
งานหรอืการประกอบอาชีพมาเล่าประสบการณใ์หน้กัเรยีน
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ได้รับฟัง (  = 3.00, S.D. = 1.26 ) ปัญหา คือการไม่เชิญ 
บุคลากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ใน
กิจกรรมตามประเพณีต่างๆ รวมทั้งไม่ได้มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลตัวอย่างของชุมชน
  1.2 ด้านการบริหารท่ัวไป โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.07, S.D. = 0.98) โดย
ข้อที่มีปัญหาความร่วมมือสูงสุด คือ โรงเรียนไม่เปิดโอกาส
ใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มกบัโรงเรยีนได้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ (  = 3.27, S.D. = 1.45) รองลงมา คือ 
ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการรว่มพฒันาการศกึษาและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และการร่วมประเมิน
สภาพภายในและสภาพภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบจุดเด่น
หรือจุดด้อยในการดำาเนินงาน ( = 3.19, S.D. = 1.11) 
และด้านที่มีส่วนร่วมตำ่าสุด คือร่วมสำารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา
โรงเรยีน ( = 2.84, S.D. = 1.17) ปญัหา คอืการไมใ่หข้อ้มลู
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การประชาสัมพันธ์
กจิกรรมของโรงเรยีนและการจดัหางบประมาณเพือ่พฒันา
โรงเรียน
  1.3 ด้านบริหารงบประมาณ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, S.D. = 1.09) 
โดยด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมวางแผนในการ
ระดมเงินทุนหรืองบประมาณอย่างสมำ่าเสมอ โดยชุมชนไม่
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีเหตุมีผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ( =3.11, S.D. = 1.27) 
รองลงมา คือ ชุมชนร่วมกับโรงเรียนไม่ได้จัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อขอรับการ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ 
เชน่ ผูป้กครอง บคุคล ชมุชน องคก์รเอกชน องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และเครอืขา่ยศษิยเ์กา่ ( = 3.08, S.D. = 1.34) 
และดา้นทีม่สีว่นร่วมตำา่สดุ ไมไ่ด้มกีารสง่เสรมิสนบัสนนุการ
จดัการศกึษาดว้ยการบรจิาคเงนิและจดัหาวสัดอุุปกรณก์าร
เรียนการสอน ( = 3.03,S.D. = 1.24) ปัญหา คือขาดการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การระดม
ทรัพยากรจากชุมชน

1.4 ดา้นวชิาการ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( = 3.05, S.D. = 1.09) ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ สภาพ
เศรษฐกิจของคนในชุมชนมีรายได้น้อย และชุมชนต้องการ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ( = 3.25, S.D. = 1.22) รองลง
มา คือ ขาดความศรัทธาที่มีต่อระบบการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพของโรงเรียน ( = 3.19, S.D. = 1.33) และด้านที่มี
สว่นรว่มตำา่สดุ คอื โรงเรยีนไมม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัยสำาหรับให้บริการนักเรียนและชุมชนอย่างทั่วถึง 
( = 2.90, S.D. = 1.25 ) ปัญหา คือ ผู้บริหารไม่ทุ่มเทร่วม
มอืกบัชมุชน รวมทัง้การจัดแหลง่เรยีนรูใ้นชุมชนเพือ่บรกิาร
แก่นักเรียน นำาไปสู่การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 2. ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของ
ชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เมื่อทราบสภาพปัญหาของความร่วมมือของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ผู้วิจัยได้ประชุมบุคลากรของ
โรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศกึษา โรงละ 2 คน ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา โรงละ 1 
คน ครู โรงเรียนเครือข่าย โรงละ 2 คน จำานวน 7 โรงเรียน 
รวม 35 คน ประชมุจดัทำาแผนกลยทุธข์ึน้ในเดอืนพฤษภาคม 
2556 ตามลำาดับความสำาคัญของปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ตามภารกิจของการบริหารงานของโรงเรียน 4 ด้าน 
โดยได้จัดทำาแผนงาน/โครงการ 8 โครงการ ประกอบด้วย 
1) ปรบัปรงุภมูทิศันโ์รงเรยีน 2) จดังานวนัสถาปนาโรงเรยีน 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 4) จัดงานประเพณี
อิสานสืบสานวัฒนธรรมไทย 5) จัดหาคอมพิวเตอร์ 6) 
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ชุมชน 7) อบรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตสำาหรับผู้นำาชุมชน 8)โรงเรียนดีศรีตำาบล 
ซ่ึงแต่ละแผนงานน้ันจะสามารถทำาให้เกิดความร่วมมือกับ
ชมุชนขึน้ จากนัน้ นำาเสนอขออนมุตัใิชแ้ผนกลยทุธต์อ่คณะ
กรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 
2556 ใน 2 ภาคเรียน พร้อมมีแผนงานการติดตาม กำากับ 
นเิทศ อยา่งสมำา่เสมอ ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสำารวจความสำาเรจ็
การใช้แผนกลยุทธ์ เพ่ือสอบถามผู้บริหารโรงเรียนเครือ
ข่ายของความสำาเร็จของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งประกอบ
ดว้ย การใชแ้ผนกลยทุธ ์การดำาเนนิการและการตดิตามและ
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ประเมินผล มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้าน
บริหารบุคคล แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 98 คน หลังการใช้แผนกลยุทธ์ ตอบ
คำาถามใกลเ้คยีงกนั มีความคดิเหน็สอดคลอ้งคลา้ยคลงึไปใน
ทศิทางเดยีวกนั มคีวามเชือ่ในเหตผุลเดยีวกนั โดยความคดิ
เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง 
สะทอ้นใหเ้หน็วา่โรงเรยีนเครอืข่ายพทุไธสง จะตอ้งมีการใช้
แผนกลยทุธใ์นการดำาเนนิงาน เพ่ือ ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์น
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผลการนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไป
ทดลองใช้ ในการจดัการศึกษาในโรงเรยีนกลุม่ทดลอง ผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกแบบเจาะจงกบั โรงเรยีนเครอืข่ายพทุไธสง ประกอบ
ด้วยโรงเรียนจำานวน 7 โรง ปีการศึกษา 2556 ใน 2 ภาค
เรียน พร้อมมีแผนงาน การติดตาม กำากับ นิเทศอย่างสมำ่า
เสมอ ซึ่งแต่ละโรงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
บริบทแต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาท่ีคล้ายกันคือประสบ
ปัญหาการบริหารจัดการ ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.07, S.D.=1.06) แต่ละโรงเรียนได้ให้ความร่วม
มอืในการทดลองใชแ้ผนกลยทุธค์รบทกุโรงเรียนเปน็อยา่งด ี
และหลงัการใชแ้ผนกลยทุธ ์โดยรวมทกุดา้นพบวา่ มค่ีาเฉลีย่
อยู่ในระดับดีมาก ( =4.55,S.D.=0.53) สามารถทำาให้แผน
งาน โครงการของแผนกลยุทธ์ประสบผลสำาเร็จ
 4) ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของ
ชมุชน ในการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในปกีารศกึษา 2556 
ใน 2 ภาคเรียน พร้อมมีแผนงานการติดตาม กำากับ นิเทศ 
อย่างสมำ่าเสมอ พบว่าผลการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน มีผล
การพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกด้านดังนี้
  4.1 ด้านบคุลากร มค่ีาเฉลีย่รายดา้นอยูใ่นระดับ
ดีมาก ( =4.57, S.D.=0.53) ชุมชนและโรงเรียนร่วมมือ
กันในการเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียนอย่างดียิ่ง และโรงเรียนเปิดโอกาสให้
บุคคลากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนมากขึ้น
 4.2 ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป มคีา่เฉลีย่รายดา้น

อยูใ่นระดบัด ี( =4.43, S.D.=0.53) ชมุชนและโรงเรยีนรว่ม
มือกันในการหางบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี
  4.3 ด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยราย
ด้านอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.57, S.D.=0.53) ชุมชนและ
โรงเรียนร่วมมือกันในการจัดหาส่ือเทคโนโลยีด้วยการหา
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสามารถให้บริการนักเรียน
และชุมชนได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน
  4.4 ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ใน
ระดับดี ( =4.28, S.D.=0.48) ชุมชนและโรงเรียนร่วม
มือกันในการอบรม การใช้คอมพิวเตอร์และอบรมการใช้
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้นำาชุมชน ทำาให้สร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่ง
 โดยรวมทุกด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก ( =4.55, S.D.=0.53) สามารถทำาใหแ้ผนงาน โครงการ
ของแผนกลยุทธ์ประสบผลสำาเร็จ และเป็นการใช้แผน
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน 
 สำาหรับผลการใช้แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่าย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 แยกรายโรงเรียน สามารถแยกผลได้ดังนี้
 1. โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม มีค่า ( =4.71, S.D.= 
0.46) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัดีมาก
 2. โรงเรยีนวดัสระบวั มค่ีา ( =4.63, S.D.= 0.49) 
ผลการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ อยู่ในระดับดีมาก
 3. โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว มีค่า ( =4.57, 
S.D.= 0.64) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ ์อยูใ่นระดบั
ดีมาก
 4. โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก มีค่า ( =4.5, 
S.D.= 0.65) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ ์อยูใ่นระดบั
ดีมาก
 5. โรงเรียนบ้านบุ่งเบา มีค่า ( =4.57, S.D.= 
0.51) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัดมีาก
 6. โรงเรียนบ้านเพียแก้ว มีค่า ( =4.5, S.D.= 
0.65) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัดมีาก
 7. โรงเรยีนบา้นแคน มคีา่ ( =4.36, S.D.= 0.63) 
ผลการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ อยู่ในระดับดี
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สรุปผลการวิจัย
 1. ผลจากการศึกษาปัญหาความร่วมมือของ
ชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในโรงเรียน
เครอืขา่ยพุทไธสง มีปญัหามากทีส่ดุคอื ดา้นบุคลากร ปญัหา 
คือ การไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและการจัดหางบ
ประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียน รองลงมาด้านการบริหาร
ทัว่ไป คอื การไมใ่หข้้อมลูสารสนเทศเพือ่การพฒันาโรงเรยีน 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและการจัดหางบ
ประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ คือ 
ขาดการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การ
ระดมทรัพยากรจากชุมชนและด้านที่มีส่วนร่วมตำ่าสุด คือ 
ดา้นวชิาการ ผูบ้รหิารไมทุ่ม่เทรว่มมอืกบัชมุชน รวมทัง้การ
จัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อบริการแก่นักเรียน นำาไปสู่การ
วางแผนงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นภาระงานหลัก 4 ด้านใน
การบริหารงานของโรงเรยีน เพือ่นำาปญัหาดงักลา่วไปดำาเนนิ
การวางแผนแก้ปัญหาความร่วมมือกับชุมชนต่อไป
 2. ผลจากศึกษาการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความ
ร่วมมือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
การบริหารโดยใช้แผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับชุมชน 
หลงัการใชแ้ผนกลยทุธ ์ตอบคำาถามใกลเ้คยีงกนั มคีวามคดิ
เห็นสอดคล้องคล้ายคลึงไปในทิศทางเดียวกัน มีความเช่ือ
ในเหตผุลเดยีวกนั โดยความคดิเหน็กระบวนการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนเครือข่ายพุทไธสง จะต้องมีการ
ใช้แผนกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. จากการนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไป
ทดลองใช้ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มทดลอง
โรงเรียนเครือข่ายพุทไธสง ประกอบด้วยโรงเรียนจำานวน 
7 โรง ในปีการศึกษา 2556 ใน 2 ภาคเรียน พร้อมมีแผน
งานการติดตาม กำากับ นิเทศ อย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งแต่ละ
โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บริบท
แต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาที่คล้ายกันคือ ประสบปัญหา
การบรหิารจดัการ ท่ีไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากชมุชนในการ
จัดการศึกษา แต่ละโรง ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้
แผนกลยุทธ์เป็นอย่างดี เพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาใน

การจัดการศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จ
 4. ผลจากการนำาแผนกลยทุธไ์ปทดลองใชใ้นการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่าโรงเรียนที่ดำาเนินการตาม
แผนโครงการ มีผลของความร่วมมือในการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดีมาก ทำาให้โรงเรียนกับชุมชนมีความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และสร้างความร่วมมือที่ดี มีกิจกรรมที่นำาไปสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชน
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ำาหนดหลักการจดัการศึกษา 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจาย
อำานาจสู่เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษาและองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการ
จดัการศกึษา ใหย้ดึหลักการมสีว่นรว่มของบคุคล ครอบครวั 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
โดยให้บุคคล องค์กรดังกล่าว สามารถเป็นผู้จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งทำาให้โรงเรียนสามารถจัดการ
การศึกษาประสบผลสำาเร็จตามภารกิจงานทั้ง 4 ด้านของ
การบริหารโรงเรียน
 ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่
การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดำาเนินการและ
การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กำากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถทำาได้ทั้งทางตรง คือ 
รว่มเปน็คณะทำางานและทางออ้มรว่มวางแนวทาง นโยบาย
ในการจัดการศึกษา สอดคล้องงานวิจัย ฉัตรนภา พรหม
มา (2556 : บทคัดย่อ) เรื่อง “พัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความ
รว่มมอืขององคก์รทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ”์ ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรมในโครงการโดยสรุป พบว่า ผู้เข้าร่วม
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โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุดทุก
รายการ และในการดำาเนินงานต้องมีการใช้แผลกลยุทธ์
เปน็นวตักรรม จะทำาใหป้ระสบผลสำาเร็จในการพฒันาความ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้อง
งานวิจัย อรรถพล ตรึกตรอง (2554 : บทคัดย่อ) เรื่อง การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมด้วยหลักฉลาดวางแผน 
(SMART Planning) เพือ่พฒันาประสทิธผิลของการจดัการ
เรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ข้อค้นพบ จากการ
ศึกษานี้ พบว่า ความสามารถครู คือ ปัจจัยความสำาเร็จของ
การพัฒนา ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ได้แผนกลยุทธ์ แบบมี
ส่วนร่วมด้วยหลักฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อ
พัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ที่เกิดจากการบริหารกลยุทธ์
ทีม่กีารวางแผน และการดำาเนนิการทีเ่ปน็ระบบ มจีดุเด่นที่
การกำาหนดสิง่ทีต่อ้งพฒันาขององคก์รทีช่ดัเจน การกำาหนด
ภารกิจและการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จท่ีมีลักษณะ 
SMART สามารถนำาไปใช้ในสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาภาค
บังคับ 9 ปี ได้อย่างเหมาะสม และผลการใช้แผนกลยุทธ์
แบบมสีว่นรว่มดว้ยหลกัฉลาดวางแผน (SMART Planning) 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ บรรลุมาตรฐาน
ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละเกินร้อยละ 50 
 ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประสบผลสำาเร็จได้น้ัน เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน โดยการใช้แผนกลยุทธ์ในการดำาเนินงานตาม
โครงการ ทำาให้เกิดความเชื่อมั่น ประสบผลสำาเร็จในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดียิ่งขึ้น ตามความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อกำาหนดพันธกิจท่ีมีความ
สอดคล้องสามารถเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ ส่งผลให้วิสัย
ทัศน์เป็นจริง

 2. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำางานในการ
วิเคราะห์ และจัดลำาดับความสำาคัญรวมท้ังการแปลความ
หมายที่แสดงถึงสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการ
กำาหนดทิศทางสถานศึกษา
 3. สำานักเขตพื้นที่การศึกษา ควรให้ความสำาคัญ
กับคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดการประชุมติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง
 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัิ
 1. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ควรดำาเนินการจัด
ทำาและพฒันา โดยการศึกษาวจิยัเปน็ขอ้มลูประกอบเพือ่แก้
ปญัหาไดต้รงตามความตอ้งการ และสิง่ทีต่อ้งดำาเนนิการเรง่
ด่วน
 2. การจดัทำาแผนกลยทุธ ์ต้องอาศยัความรว่มมอื
จากทกุภาคฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือความสำาเรจ็และประสทิธผิล
ของการดำาเนินงาน
 3. การติดตามผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร
เป็นส่วนสำาคัญ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีการประชุม
สมัมนา รายงานผลการปฏบิตังิานประจำาป ีและหาแนวทาง
พัฒนาต่อไป
 4. ควรจัดทำาเสนอรายงานผลการดำาเนินงาน
แต่ละโครงการ ให้สาธารณชนหรือชุมชนทราบอย่างต่อ
เนื่อง
 5. ควรเปดิโอกาสใหอ้งคก์รอืน่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กับการบริหารทางการศึกษา เข้ามาร่วมทำากิจกรรมต่างๆ 
กับโรงเรียน และจัดทำาแผนกลยุทธ์ในแต่ละงานร่วมกัน
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศกึษาความตอ้งการในการกำาหนดทศิทาง
สถานศกึษาของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา อย่างละเอียด ซึ่งจะทำาให้
ได้ความต้องการและทิศทางของชุมชนอย่างชัดเจน
 2. ควรศึกษาปัญหา การนำาแผนปฏิบัติการของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สู่
การนำาไปปฏิบัติของสถานศึกษาต่อไป
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