
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  ประจำปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14  

202 ถนนช�างเผือก ตำบลช�างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50300 

โทรศัพท� 0-5388-5959  โทรสาร 0-5388-5950 

E-mail: research_cmru@hotmail.com 

RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

CMRU
ประ� า� �   17 ฉ� บ�   1 มกราคม-� � นายน 2559

ISSN 1513-8410 

วารสารว�จัย
ราชภัฏเชียงใหม�

วารสารวิ จั ย เพื่ อรับ ใช�สั งคม 

RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

8 440 × 309 mm



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

ประจำปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559   ISSN 1513-8410 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

บรรณาธิการ 
อาจารย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นงลักษณ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีชา เจ็งเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ดร. เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา แชมชอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย เอนก ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ 
รองศาสตราจารย จักรภพ วงศละคร มหาวิทยาลัยแมโจ 
อาจารย ดร. กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร. จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารย ดร. พลรัตน พันธุแพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ดร. นายแพทย ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
รองศาสตราจารย ดร. พิชาภพ พันธุแพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
อาจารย ทิวาวัลย ตะการ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางณัฐธยาน บันเทา นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางสาวศรัญยา ไชยวงค นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
โทรศัพท 0-5388-5959 โทรสาร 0-5388-5950 

ขอความหรือขอคิดเห็นในวารสารนี้เปนของผูเขียนมิใชความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม เปนวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทั้งทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ไดรับตีพิมพในวารสารนั้นจะเปนบทความที่แสดง 

ใหเปนที่ประจักษวาสามารถนำไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชน หรือ 

การเปลี่ยนแปลงแกสังคมในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรการสรางความตระหนัก การรับรูในปญหา และแนวทาง

แกไขของชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องในทุกฉบับที่ผานมา 

ในวารสารฉบับนี้ยังคงเปนการเผยแพรผลงานท่ีเต็มไปดวยเนื้อหาทางดานวิชาการ การสรางองคความรู หรือขอมูล 

ที่มีคุณภาพและเปนประโยชนจากคณาจารย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะนำไปสูการยกระดับ 

คณุภาพชวีติ สงัคม ชมุชน และทองถิน่ และกอใหเกดิประโยชนดานวชิาการแกผูท่ีสนใจท่ัวไป โดยมบีทความหลากหลายศาสตร  

ทั้งทางดานสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร การศึกษา การจัดการ สุขภาพ สิ่งแวดลอม และศิลปวิทยาการ  

ซึ่งมีเนื้อหาบทความที่มีความหลากหลาย ไมวาจะเปนดานยุทธศาสตรการคา การทองเที่ยว และแผนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนที่เนนการพัฒนา วางแผน และแกปญหาของสังคมผูสูงอายุ และการอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะพื้นที่ชนบท และพื้นที่สูง 

รวมถึงมีบทความที่มีการศึกษาเสียงสะทอนจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติตอวัฒนธรรมไทย เปนตน ซ่ึงบทความตางๆ 

เหลานี้ไดผานการพิจารณาและการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางเขมขนดังเชน 

ที่ผานมา  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีไดสงบทความเขามาขอรับการตีพิมพในวารสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา 

บทความในวารสารฉบบันีจ้ะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายตามท่ีไดตัง้เอาไว อกีท้ังจะเปนประโยชน 

ในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 

 

F O R E W O R D  คำนำ 



C O N T E N T S  สารบัญ 

5 

19 

33 
47 
57 
69 

ยุทธศาสตรทีมประเทศไทยในการผลักดันการคา การลงทุนระหวางไทยและ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอการเตรียมความพรอม 

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

ณ นครหลวงเวียงจันทน 

 ณิชาภา เลิศประกายแสง 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว  

ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมประชาคมอาเซียน 

 กฤษติญา มูลศรี รัตนา สีดี และธิตินันธุ ชาญโกศล 

 

การพัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 

  พลพัทธชัย งามแสง เจริญวิชญ สมพงษธรรม และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ 

 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการผลิตผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัย 

รวมกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรสำหรับผูสูงอายุ 

 กานตชัญญา แกวแดง 

 

การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง การเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ 

ดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด 

 อาทิตยา ใจเตี้ย 

  

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 พรวนา รัตนชูโชค  

 

 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความคงทนในการจำคำศัพทกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

ของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ที่จัดกระบวนการสอนโดยกลวิธีลินซ 

 ศิวาพร มหาทำนุโชค 

 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกสำหรับครูชาวตางชาติที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 

 สกานต ลอมศรี และนรินทรชัย พัฒนพงศา 

 

การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงสำหรับนักศึกษา 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงดาว 

และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

 ภิญโญ คลายบวร และนรินทรชัย พัฒนพงศา 

 

Thai Cultural Assimilation through Extra-curricular Activities:  

A Case Study of Exchange Students at the Institute of International Studies,  

Ramkhamhaeng University 

 Chatchawan Chaiyasat 

81 

103 
91 

121 



CHIANG MAI
RAJABHAT
UN I V E R S I T Y

CHIANG MAI
RAJABHAT
UN I V E R S I T Y

การพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ

THE DEVELOPMENT MANAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING PARTICIPATION 

IN EDUCATION PROVISION OF MARGINALIZED SCHOOLS,  

SISAKET PROVINCE 
 
 

พลพัทธชัย งามแสง    เจริญวิชญ� สมพงษ�ธรรม    และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ� 



การพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 

THE DEVELOPMENT MANAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING 
PARTICIPATION IN EDUCATION PROVISION OF MARGINALIZED SCHOOLS, 
SISAKET PROVINCE 

 
พลพัทธชัย งามแสง   เจริญวิชญ สมพงษธรรม   และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารเพื่อเสริมสราง 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 2. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  

ภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 

และ 3. พัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัด 

ศรีสะเกษ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จำนวน 3 ดาน คือ ดานการดำเนินการจัดการศึกษา 

ดานการบริหารและพัฒนาการศึกษา และดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากรอื่นท่ีเก่ียวของ เก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 และองคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ จำนวน 552 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

จากตารางของ Krejcie and Morgan วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาดัชนี

ความตองการจำเปนในการพัฒนา ดวยวิธี Modified Priority Needs Index (PNImodified) ทำการระดมความคิดเห็นและ

ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของ จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสราง 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ และแบบประเมินความเหมาะสม 

และความเปนไปไดของกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ

จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารเพื่อเสริมสรางทักษะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ มีคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคสูงกวาสภาพปจจุบันทั้ง 3 ดาน สำหรับจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภาวะคุกคามของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ พบวา 1. ดานการดำเนินการจัดการศึกษา มีจุดแข็ง (S) คือ  



การวางแผนการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน การวัดและการประเมินผล สวนของการจัดการศึกษาโดยการ 

มสีวนรวมของชมุชนเปนจุดออน (W) สำหรับปจจัยภายนอกเปนโอกาส (O) 2. ดานการบรหิารและพฒันาการศกึษา มจีดุแขง็ (S) 

คือ การวางแผนการบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน การบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยการมี

สวนรวมของชุมชน การวัดและการประเมินผล แตปจจัยภายนอกเปนภาวะคุกคาม (T) 3. ดานการระดมทรัพยากรทางการ

ศึกษาและทรพัยากรอืน่ทีเ่กีย่วของ มีจุดแข็ง (S) คอืการวางแผนระดมทรพัยากร การดำเนนิการระดมทรัพยากร การวดัและการ

ประเมนิผล และปจจัยภายนอกเปนโอกาส (O) สวนการพัฒนากลยุทธ พบวา กลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม 

ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีความเหมาะสม มีกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ ไดแก  

1. ปฏิรูปการดำเนินการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน 2. ปรับกระบวนทัศนของชุมชนในการมีสวนรวม

บรหิารและพฒันาการศึกษา 3. เพิม่ขดีความสามารถของชุมชนในการมสีวนรวมระดมทรพัยากรทางการศกึษา และมกีลยทุธรอง 

12 กลยุทธ 

คำสำคัญ: กลยุทธการบริหาร การพัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนชายขอบ 

 

 

ABSTRACT 
 

This research aims: 1. To study the current state and the desired state of the administration to 

strengthen the involvement of the community in the education of the marginalized schools, Sisaket 

province 2. To analyze the strengths, weaknesses, opportunities, threats of the administration to strengthen 

the involvement of communities in the management of marginalized schools, Sisaket province and  

3. To develop of management strategies to enhance the participation of communities in the management 

of marginalized schools, Sisaket province. To strengthen the involvement of communities in the management 

of 3 aspects Management education, Management and Development Studies and resource mobilization, 

education and other related resources. Data were collected from school administrators. Teachers and 

school board basis. Schools under the Primary Education Service Area office 3 and 4 in Sisaket province 

Administration. Secondary Educational Service office Area 28 and Provincial Administrative Organization of 

552 people using stratified random sampling determine the sample size by using the table of Krejcie and 

Morgan were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation. And the index needs to 

develop ways Modified Priority Needs Index (PNImodified) to brainstorm and evaluate the suitability and 

feasibility by 13 experts and stakeholders. The instrument used in this research were feedback on current 

conditions and the adverse conditions of the strategy to strengthen the involvement of the community in 

the education of marginalized offense. And evaluate the suitability and feasibility of the strategy to 

strengthen the involvement of communities in the management of school marginal offense. The results 

were as follow: 

As regards the current and desirable conditions of Participation in Education Provision of Marginalized 

Schools, Sisaket Province. The average desirable conditions is higher than current. Current conditions both for 

the three strengths, weaknesses, opportunities and threats of internal and external factors management 

to strengthen the involvement of communities in the management of school marginal offenses found:  

1. The implementation of the educational strengths (S) is planning to study the involvement of  

the community and measurement and evaluation. The study by the involvement of the community as  
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a weakness (W). External factors are the opportunities (O) 2. Management and Development Studies 

strengths (S) is the planning and management of education by being there. Community involvement 

Management and education by engaging the community. And measurement and evaluation. External factors 

are the threats (T) 3. Resource mobilization, education and other resources associated with its strengths (S) is 

planning to mobilize resources. Implementation of resource mobilization Measurement and Evaluation. 

External factors are the opportunities (O). As regards the strategy of the administration for enhancing 

participation in education provision of marginalized schools in Sisaket province consisted of 3 primary 

strategies: 1. The implementation of education reforms without the involvement of a sustainable community  

2. The paradigm of community involvement in the management and development of education.  

3. The increase the capacity of communities to engage raise educational resource strategy and  

12 secondary strategies  

Keywords: Management Strategies, Development, Participation in Education Provision, Marginalized 

Schools  

 

 

บทนำ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ 2550 ไดมีบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ไวโดยเฉพาะ โดยกำหนดวาใหรัฐสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

และสังคม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการดำเนินการ

ของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบ ใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ 

ของชุมชนในพื้นท่ี นอกจากน้ี ไดกำหนดใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในดานการศึกษา (สำนักงานกฤษฎีกา, 2550) 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เมื่อ 18 สิงหาคม 2552  

ใหมีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูทั้งระบบ ใหพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรูในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบ 

การศึกษาของประเทศ ซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข การจางงาน 

และไดกำหนดเปาหมายสำคัญประการหนึ่งใหสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

โดยเพิ่มบทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษาดวย เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ และใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางมีคุณภาพ โดยไดกำหนดประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนสี่ประการหลัก ไดแก  

การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม และการพัฒนาการ

บริหารจัดการใหม ซึ่งระบุถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชน 

และทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้นเพื่อใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาวถึง โรงเรียนชายขอบวาเปนโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน 

และสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดจดัการศกึษาใหกบันกัเรยีนท่ีอยูบรเิวณนัน้ รวมท้ังขยายโอกาสทางการศกึษา 

โดยกลุมเปาหมายคือ เด็กไทยทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่เรียนในโรงเรียนชายขอบท่ัวประเทศ ซึ่งเปนกลุมเด็กที่มีขอจำกัด 

ในการเขาถึงโอกาสดานตางๆ เพื่อจะไดพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โรงเรียนชายขอบในจังหวัด 
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ศรีสะเกษ ยังพบปญหาในการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนชายขอบ ซึ่งขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนชายขอบ

สถานศึกษาควรเพิ่มศักยภาพของครูผูสอน ใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยฝกทักษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห การประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพัฒนาขอดี ขอเสีย ความถูก ความผิด ระบุสาเหตุ คนหาคำตอบ 

เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตอง โดยจัดใหครอบคลุมทุกช้ันเรียนและใหมีความตอเนื่อง  

มีการพัฒนาครูผูสอน โดยการอบรมวิธีการสอนที่หลากหลาย สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมถึงการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง และฝกความมีระเบียบวินัยอยางจริงจังและตอเนื่อง ควรประสานหนวยงานตนสังกัดเขามา

สนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการวิจัยในชั้นเรียนใหสามารถวิจัยส่ือ

และการเรียนรูเพื่อนำผลวิจัยไปพัฒนาใหมากขึ้นและเปนไปอยางตอเนื่อง รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใชโครงงานท้ังแบบแยก

สาระการเรียนรูและแบบบูรณาการ สถานศึกษาควรรวมกับชุมชนและองคการบริหารสวนตำบล ในการกำหนดใหมีและ 

ใชภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวยสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนใหมีกิจกรรมตามความถนัด ตามความสนใจ เชน 

ดนตรี อาชีพที่สนใจ กิจกรรมโครงงานใหมากขึ้น โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ

แหลงเรียนรูในชุมชน นอกจากนั้น ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาขององคกรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยไดรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ 

องคกรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความสมบูรณ ถูกตองเหมาะสม ปฏิบัติได และสถานศึกษาไดรับประโยชน ซึ่งประกอบดวย  

คณะอนกุรรมการจากองคกรเอกชนเขารวมบรหิารจดัการใน 6 ฝาย คอื วชิาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บรหิารงานทัว่ไป 

ระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการของสถานศึกษา โดยมีการรวมกนั

กำหนดหนาทีข่องแตละฝายไวดวย โดยเฉพาะในการมสีวนรวมของชมุชนและโรงเรยีนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งผูวิจัย 

ไดสังเคราะหเอกสารงานวิจัย (Document Analysis) จากฐานขอมูลวิทยานิพนธงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ในประเทศและงานวิจัยของหนวยงาน รวมจำนวน 133 เรื่อง ท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาในชวงพุทธศักราช 2542-2550 พบวา ชุมชนมีสวนรวมในระดับนอย ซึ่งแตกตางจากความคาดหวังของชุมชน 

ที่ตองการจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูของบุตรหลาน ในระดับปานกลางถึงระดับมาก และขอคนพบเกี่ยวกับปจจัยท่ีชุมชนมีสวนรวมไมเต็มที่ ไดแก  

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การไมไดรับโอกาสในการมีสวนรวม การไมเขาใจในบทบาทท่ีเหมาะสม 

ของชุมชน และสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษา โรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอยางแทจริง และยังเปนการศึกษาตลอดชีวิต (Education for all) โดยคำนึงถึงการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศึกษาใหเกิดผลสูงสุดแกวงการศึกษาตอไป 

 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 

3. เพ่ือพัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 28 และ 

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนโรงเรียนชายขอบในอำเภอกันทรลักษ อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ และอำเภอ 

ภูสิงห จำนวน 310 โรงเรียน รวมจำนวน 1,240 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 28 และ

องคการบรหิารสวนจังหวดัศรีสะเกษ ซึง่เปนโรงเรียนชายขอบในอำเภอกนัทรลกัษ อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ และอำเภอภสูงิห 

โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ Krejcie and 

Morgan (1970) จำนวน 138 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางจำนวน 552 คน และทำการระดมความคิดเห็นและประเมิน 

ความเหมาะสมและความเปนไปไดจากผูทรงคณุวฒุแิละผูมสีวนเกีย่วของ โดยการสนทนากลุม (Focus Group) จำนวน 13 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสราง 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึน แบงเปน  

2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และตอนที่ 2 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันกับสภาพที่พึงประสงคของกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

2. แบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด 

ศรีสะเกษ เขต 3 และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตท่ี 28 และองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ 

1. ศึกษาจากกรอบแนวคิด คือ การใชกระบวนการบริหารของ PIE และ PEST Analysis รวมกับการสังเคราะห 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของและสรางแบบสอบถามและแบบประเมินฉบับราง 

2. นำรางแบบสอบถามและแบบประเมนิทีผู่วจิยัสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรกึษาพจิารณาตรวจสอบและใหความเหน็ชอบ 

ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืโดยประเมนิความตรงเชงิเนือ้หาและหาคาดชันคีวามสอดคลองของขอคำถาม (CVI) จากความคดิเหน็

ของผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 

3. นำรางแบบสอบถามและแบบประเมินที่อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบไปทดลองใช  

(Try Out) เครื่องมือกับผูใหขอมูลที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน/ชุมชน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง  

(Reliability) และความเขาใจประเด็นการตอบขอคำถามในแบบสอบถามแตละขอ 

4. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

(α-Coefficient) (Cronbach, 1984: 161) ไดคาความเชื่อมั่น = 0.98 

5. นำรางแบบสอบถามและแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาสราง 

เปนแบบสอบถามและแบบประเมินตอไป 
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6. นำแบบสอบถามและแบบประเมินจากขอ 5 เสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบ 

7. ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบประเมินจากขอ 6 ที่อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบแลว 

สรางเปนแบบสอบถามและแบบประเมินฉบับสมบูรณ 

8. รางกลยทุธการบริหารเพ่ือเสริมสรางการมสีวนรวมของชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนชายขอบจงัหวดัศรสีะเกษ 

โดยผูวิจัยเองแลวนำไปพัฒนาจากการสนทนากลุม (Focus Group) และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ กำหนดคุณสมบัติและ

เกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียในการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ 

รางกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ  

ซึ่งเปนผูใหขอมูลสำคัญในการสนทนากลุม โดยพิจารณาคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 13 ทาน  

9. ดำเนินการประชุมสนทนากลุม ตามประเด็นหัวขอในการประชุมสนทนากลุมที่สรางข้ึน เพื่อตรวจสอบในดาน 

ความเหมาะสมและความเปนไปได ความครอบคลุมและการนำระบบไปใช ขอดีและขอจำกัดของกลยุทธ ขอเสนอแนะตางๆ  

ของผูทรงคุณวุฒิ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค 

ของกลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ  

โดยการสงหนังสอืขอความรวมมอืตอบแบบสอบถามจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชธาน ี พรอมซองจดหมายจาหนาซอง 

ที่อยูของผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณียและเก็บขอมูลดวยตัวเองในบางสวนและ 

ขอความรวมมือสงแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน  

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-ภาวะคุมคาม สภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค 

ของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ  

จากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหคาความตองการจำเปนโดยวิธ ี Priority Need Index (PNImodified)  

แบบปรบัปรงุ (สุวมิล วองวานิช, 2552: 275-279) การวเิคราะหปจจยัภายใน คอื จดุแข็ง (S) และจดุออน (W) ของการบรหิาร

เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิเคราะหจาก 

คาความตองการจำเปน (PNImodified) นำมาจัดกลุมเปน 3 กลุม คือ สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้ 

 

   คาดัชนี PNImodified
 สูงสุด - คาดัชนี PNImodified

 ต่ำสุด 

3 
 

 

 

 แทนคาในสูตร 0.22 - 0.09 
3 

 = 0.04 

 

 นำผลที่ไดมาจัดกลุม (PNImodified) ไดดังนี้   

  กลุมที่มีคาดัชนี  (PNImodified) สูง = 0.19-0.23 

  กลุมที่มีคาดัชนี  (PNImodified) ปานกลาง = 0.14-0.18 

  กลุมที่มีคาดัชนี  (PNImodified) ต่ำ = 0.09-0.13 
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 การวิเคราะหปจจัยภายนอก คือ โอกาส (O) และภาวะคุกคาม (T) ของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม 

ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ ดานการเมืองและนโยบายของรัฐ (P) ดานเศรษฐกิจ (E) 

ดานสังคม (S) และดานเทคโนโลยี (T) ซึ่งมีผลตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยวิเคราะห 

จากคาความตองการจำเปน (PNImodified) นำมาจัดกลุมเปน 3 กลุม คือ สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้ 

 

   คาดัชนี PNImodified
 สูงสุด - คาดัชนี PNImodified

 ต่ำสุด 

3 
 

 

 

  แทนคาในสูตร 0.19 - 0.14 
3 

 = 0.01 

 

  นำผลที่ไดมาจัดกลุม PNImodified  ไดดังนี้ 

   กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified  สูง  = 0.18-0.19 

   กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified  ปานกลาง  = 0.16-0.17 

   กลุมที่มีคาดัชนี PNImodified  ต่ำ  = 0.14-0.15 

 

 2. วเิคราะหขอมลูจากแบบประเมนิความเหมาะสมและเปนไปไดของกลยทุธการบรหิารเพือ่เสรมิสรางการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ ใชโปรแกรมสำเร็จรูปหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยกำหนดคาคะแนนของคำตอบ การแปลความหมายของคาเฉลี่ยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถึง ระบบนี้มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด 

   4 หมายถึง ระบบนี้มีความเหมาะสมและเปนไปไดมาก 

   3 หมายถึง ระบบนี้มีความเหมาะสมและเปนไปไดปานกลาง 

   2 หมายถึง ระบบนี้มีความเหมาะสมและเปนไปไดนอย 

   1 หมายถึง ระบบนี้มีความเหมาะสมและเปนไปไดนอยที่สุด 

 

 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในดานการดำเนินการจัดการศึกษา พบวา สภาพปจจุบัน

อยูในระดับมาก (X = 3.91) สภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.56) ดานการบริหารและพัฒนาการศึกษา พบวา  

โดยรวมสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก (X  = 3.94) สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.57) ดานการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ พบวา โดยรวมสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก (X = 3.92) สภาพที่ 

พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.56) ผลของการจัดเรียงลำดับความสำคัญของความตองการจำเปน (PNImodified)  

ในดานการดำเนินการจัดการศึกษา พบวา โดยรวมคา PNImodified อยูที่ระดับ 0.17 ในดานการบริหารและพัฒนาการศึกษา  

พบวา โดยรวมระดับคาอยูที่ 0.16 ในดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากรอื่นท่ีเก่ียวของ พบวา โดยรวม

ระดับคา PNImodified อยูที่ 0.18  

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัด 

ศรีสะเกษ ในแตละดานมีดังนี้ 1. ดานการดำเนินการจัดการศึกษา มีจุดแข็ง (S) คือ การวางแผนการจัดการศึกษา 
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โดยการมีสวนรวมของชุมชน และการวัดและการประเมินผล สวนของการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

เปนจุดออน (W) สำหรับปจจัยภายนอกเปนโอกาส (O) 2. ดานการบริหารและพัฒนาการศึกษา มีจุดแข็ง (S) คือ การวางแผน 

การบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน การบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

และการวัดและการประเมินผล แตปจจัยภายนอกเปนภาวะคุกคาม (T) 3. ดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ

ทรัพยากรอื่นท่ีเกี่ยวของ มีจุดแข็ง (S) คือ การวางแผนระดมทรัพยากร การดำเนินการระดมทรัพยากร การวัดและ 

การประเมินผล และปจจัยภายนอกเปนโอกาส (O) 

ผลจากการพัฒนากลยุทธหลัก และกลยุทธรอง โดยการสนทนากลุม (Focus Group) และการตรวจสอบจาก 

ผูทรงคุณวุฒิ พบวา การพัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวยกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ กลยุทธรอง 12 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธหลักที่ 1 ปฏิรูปการดำเนินการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน 

 กลยุทธรองที่ 1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรมดานการจัดการศึกษา 

  ของโรงเรียน 

 กลยุทธรองที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการนำเทคโนโลยี 

  มาใชในการพัฒนาคุณภาพ 

 กลยุทธรองที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสนองตอบ 

  ตอดานการเมืองและนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 

 กลยุทธรองที่ 4 วัดและประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชนในการดำเนินการจัดการศึกษา 

  ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม 

กลยุทธหลักที่ 2 ปรับกระบวนทัศนของชุมชนในการมีสวนรวมบริหารและพัฒนาการศึกษา 

 กลยุทธรองที่ 5 บูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารและพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน 

 กลยุทธรองที่ 6 เพิม่ขีดความสามารถของชุมชนตอการมสีวนรวมในการบรหิารและพฒันาการศกึษา 

 กลยุทธรองที่ 7 ปลูกฝงและเสริมสรางความสำคัญของชุมชนตอการมีสวนรวมในการบริหาร 

  และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 

 กลยุทธรองที่ 8 เสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

  ในโรงเรียน 

กลยุทธหลักที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการมีสวนรวมระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 กลยุทธรองที่ 9 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยการนำ 

  เทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการดำเนินการ 

 กลยุทธรองที่ 10 กำหนดรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุน 

  การมสีวนรวมของชมุชน 

 กลยุทธรองที่ 11 ปรับปรุงรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ 

  ทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 กลยุทธรองที่ 12 สงเสริมการสรางเครือขายในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของชุมชน 

  ใหมากยิ่งขึ้น 
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การอภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกันโดยรวมระหวางสภาพที่พึงประสงค

และสภาพปจจบุนัของดานการดำเนนิการจัดการศึกษา การบรหิารและพฒันาการศกึษา และการระดมทรพัยากรทางการศกึษา

และทรพัยากรอืน่ท่ีเกีย่วของ พบวา สภาพทีพึ่งประสงค มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมากกวาทกุดาน อาจเปนเพราะวาพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีหลักการสำคัญ

ประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา โดยไดบัญญัติสาระท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา และ 

ใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และความคาดหวังของชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กำหนดใหการศึกษาอบรมของรัฐตองคำนึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชนไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น มีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ วิชิต นันทสุวรรณ และจำนงค 

แรกพินิจ (2541) ไดนำเสนอรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 

การจดัการศกึษาในลกัษณะนีเ้กดิจากความสามารถและความตองการของคนในชมุชน ทีมุ่งใหเกดิการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัวถิชีวีติ

และตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักใหผูเรียนไดเรียนรูอยางไมมีขีดจำกัดของระยะเวลา สถานที่ เพศ 

และอายุ เปนการเปดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัยที่แทจริง ชุมชนไดเขามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ทั้งน้ี 

รูปแบบการมีสวนรวมตามแนวทางน้ี ตองอาศัยองคประกอบ 3 อยางที่มีอยูในชุมชน ไดแก คน ความรู และทรัพยากร  

รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถิ่นที่สัมพันธ และ

สอดคลองกับความเปนจริงของสภาพชุมชน สนองความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ินโดยบุคคลในทองถิ่น เชน 

ปราชญชาวบาน ผูรู ผูนำชมุชน ผูปกครอง มาจัดทำหลกัสตูรทองถ่ินและประเมนิผล รปูแบบการเช่ือมประสานการจดัการศกึษา

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง  

มีองคกรชุมชนเพื่อจัดการเรียนรูรวมกัน มีเครือขายการเรียนรูเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนอื่น ชุมชน 

มีความตองการที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของพื้นที่ตนเองใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

2. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของปจจัยภายใน

และปจจยัภายนอกการบรหิารเพือ่เสรมิสรางการมสีวนรวมของชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนชายขอบจงัหวดัศรสีะเกษ 

ในแตละดานมีดังนี้ 1. ดานการดำเนินการจัดการศึกษา มีจุดแข็ง (S) คือ การวางแผนการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน และการวัดและการประเมินผล สวนของการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนจุดออน (W) สำหรับปจจัย

ภายนอกเปนโอกาส (O) 2. ดานการบรหิารและพฒันาการศกึษา มีจดุแข็ง (S) คอื การวางแผนการบรหิารและพฒันาการศกึษา

โดยการมีสวนรวมของชุมชน การบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน และการวัดและการประเมินผล  

แตปจจัยภายนอกเปนภาวะคุกคาม (T) 3. ดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ มีจุดแข็ง (S) 

คือการวางแผนระดมทรัพยากร การดำเนินการระดมทรัพยากร การวัดและการประเมินผล และปจจัยภายนอกเปนโอกาส (O) 

ซึง่จากผลการวจิยัจะเหน็วายงัมจีดุออนของการจัดการศกึษาโดยการมสีวนรวมของชมุชนจะตองไดรบัการแกไขโดยการสรางเสรมิ

กระบวนการการมีสวนรวมอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของสังคมนั้นๆ โดยเนนการดำเนินการ 

อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีความรูที่ถูกตอง จนถึงการไดรับการยอมรับจากชุมชน สอดคลองกับการศึกษา 

ของ สชุาดา จกัรพสิทุธิ ์ (2547) ไดศึกษาเร่ือง ชมุชนกบัการมสีวนรวมจดัการศกึษา พบวา การมสีวนรวมของชุมชนแบงออกเปน  

2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปดโอกาสใหสังคม องคกรตางๆ ในชุมชน 

ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน ตั้งแตการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 
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วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสงเสริม ชักนำ สนับสนุน ใหการดำเนินงาน 

เกิดผลประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายที่กำหนดดวยความสมัครใจ ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของของชุมชน

ทางดานจิตใจ อารมณ รวมทั้งคานิยมของประชาชนเปนเครื่องช้ีนำตนเองใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค  

การกระทำใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว ทำใหผูท่ีเขามามีสวนรวมเกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรม 

ที่ดำเนินดวยความสมัครใจ สอดคลองกับการศึกษาของชูชาติ พวงสมจิตต (2540) ที่กลาววา ปจจัยที่สนับสนุนการมีสวนรวม

ของชุมชน โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยกลุมปจจัยสำคัญ ดังนี้ กลุมปจจัยเกี่ยวกับ 

สภาพแวดลอม ประกอบดวยปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจ และสภาวะชวงเศรษฐกิจ ปจจัยดาน

การเมืองการปกครอง เชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของทองถิ่น ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม ไดแก ลักษณะนิสัย

พ้ืนฐานของคนในชมุชน ปจจยัเกีย่วกบัชมุชน ไดแก ความศรทัธา ความรูสกึเปนเจาของ ความเปนหวงในสวสัดภิาพของบตุรหลาน 

ความเก่ียวของผูกพันกับโรงเรียน สถานภาพของคนในชุมชน ความคาดหวังท่ีมีตอโรงเรียน ลักษณะนิสัยพื้นฐานของคน 

ในชุมชน เครือขายชุมชน ผูนำชุมชน ความพรอมของคนในชุมชน การเห็นความสำคัญของตนเองและการเห็นแกความเจริญ

ของสวนรวม กลุมปจจัยทีเ่กีย่วของกบัโรงเรียน ประกอบดวย ปจจยัเก่ียวกบับุคลากรของโรงเรยีนผูบรหิารและครมูคีวามสมัพนัธ

ที่ดีกับชุมชน ปจจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบที่เอื้อใหชุมชนเขาไปมีสวนรวม ปจจัยเก่ียวกับผล 

การปฏิบัติงานของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีแผนงานและการพัฒนาท่ีดี ปจจัยอื่นๆ ไดแก ประวัติความเปนมาของโรงเรียน  

ความเปนมาของชุมชน และการเปนแหลงสรางประโยชนแกผูมีสวนรวม  

3. การพัฒนากลยุทธของการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ

จังหวัดศรีสะเกษ ทำใหเกิดกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ กลยุทธรอง 12 กลยุทธ ซึ่งแตละกลยุทธมีความเหมาะสมและความเปนได

อยูในระดับมากทุกกลยุทธ แสดงใหเห็นวาสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงแตผูนำไปใชจะตองศึกษา

สภาพแวดลอม สภาพสังคม และบริบทของแตละพื้นท่ีใหชัดเจน เพื่อท่ีจะไดนำกลยุทธท่ีไดไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

สอดคลอง และเกดิความตอเน่ืองยัง่ยนื สอดคลองกบัผลการวจิยัของ เบเคอรรา (Becerra, 1974) พบวา การตดัสนิปญหาใดๆ  

ที่เกี่ยวกับโรงเรียน ผูบริหาร และตัวแทนชุมชนจะตองรวมมือกันทุกฝาย จะตองทำความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตาง 

ของชุมชน อีกทั้งพรอมที่จะเขารวมกับชุมชนไดทุกโอกาส ดานการมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธกับชุมชน พบวา  

มีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีสวนรวมต่ำสุดคือ การเผยแพรผลงานของสถานศึกษาตอชุมชนและสาธารณชน  

อาจเปนเพราะสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

 จะเห็นไดวาจากการพัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาตางๆ มีหลักที่คลายคลึงกัน แตมีกระบวนการดำเนินการที่อาจจะแตกตางกันอยูบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบท 

ของแตละแหง เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  

การจัดการศึกษาโดยใหชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนจะไมเกิดขึ้นถาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือ

โรงเรียนและชุมชนไมสามารถประสานประโยชนรวมกันได ถาตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือ

โรงเรียนในทองถิ่นเปนเครือขายแหงการเรียนรูในชุมชน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพวิถีชีวิต 

ของประชาชนแตละทองถิ่นนั้น จะตองดำเนินการในลักษณะที่ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตน 

จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยเฉพาะตองสงเสริมความรู ความสามารถดานวิชาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 

การจัดการศึกษาหรือโรงเรียนและชุมชนใหมากขึ้น 
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ชมุชนมโีอกาสเขารวมกบัทางโรงเรยีนในการจดัการศกึษาไมครบกระบวนการของการมสีวนรวม ซึง่สวนใหญเปนการปฏบิตัิ

ตามความตองการของโรงเรียน โดยเฉพาะการรวมบริจาค การรวมแรงงาน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของประชาชน 

ในชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษายังไมสามารถเปนจริงได เพราะการมีสวนรวมในความหมายที่แทจริงนั้นคือ 

ประชาชนในชุมชนควรจะตองมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจในกิจกรรมทุกกิจกรรม และทุกขั้นตอนของกระบวนการอยางแทจริง 

ในสวนขอเสนอแนะในการสรางเสริมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง 

2. องคกรตางๆ ในชุมชนก็จะตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเขมแข็งและเปนที่นอมรับของผูที่ เกี่ยวของ 

กับการจัดการศึกษารวมดวย 

3. บุคลากรของรัฐและประชาชนในชุมชนตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยม โดยตองมีจิตสำนึกวาการจัดการศึกษา 

เปนหนาที่ของทุกคน 

4. โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและชุมชนควรมีปฏิสัมพันธกันใหมากยิ่งขึ้น โดยอาจใช 

การจัดประชุม พบปะสังสรรค การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น 

5. โรงเรียน/สถานศึกษาจัดอบรม สัมมนา ใหความรูแกคณะกรรมการในกระบวนการมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

6. โรงเรียน/สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยเนนเรื่องความพรอมของชุมชน องคกร

ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการสำรวจและพิจารณาศักยภาพของชุมชนรอบโรงเรียน หรือชุมชน องคกรตางๆ ท่ีตั้งอยู  

ในเขตพื้นที่ใกลเคียง อาจมีการจัดประชุมเชิญชุมชนเขารวมพูดคุย อภิปราย ใหผูนำชุมชน องคกรตางๆ เขาเยี่ยมชม 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ เพื่อใหโรงเรียนไดเล็งเห็นศักยภาพหรือจุดแข็ง 

ของชุมชนที่เปนฐานความรูในทองถิ่น อันจะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษารอบชุมชน

ไดเปนอยางดี  

2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูล ซึ่งอาจจะไมไดขอมูลเชิงลึกในบางสวนที่เปนกลยุทธ 

ที่บางสถานศึกษาใชแลวไดผล และมีจุดเดน และอาจไมไดลงรายละเอียดมากพอตามท่ีสถานศึกษาตองการ ในการศึกษา 

ครั้งตอไปควรมีการสัมภาษณขอมูลในเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามตองการบอกเลาประสบการณ และ 

การนำกลยุทธไปใชไปใชประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไดมากยิ่งขึ้น 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุลวงดวยดี ดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสองทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เจริญวิชญ สมพงศธรรม และศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ รวมถึงผูใหขอมูล และผูเช่ียวชาญทุกทาน 

ที่ชวยกลั่นกรอง ใหขอเสนอแนะจนไดกลยุทธที่มีคุณคาตอการนำไปใชบริหารจัดการศึกษาในบริบทของจังหวัดศรีสะเกษ  

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  

เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 

และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 

และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  

ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 

 
รูปแบบของวารสาร 

 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 

 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 

กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ

สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน

วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน

ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา

สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 

การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 

• กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 

• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 

• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 

• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 

• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รูปแบบการพิมพ 

1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 

2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 

3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 

4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 

 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  

 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 

 - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 

 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 

 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 

3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค

สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 

และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 

6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 

7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจัิย สอดคลองหรอืไมสอดคลองกบัผลการวจิยัของผูอ่ืนท่ีมอียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 

เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 

ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  

สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 

Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 

ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 

Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  

3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 

การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือช่ือหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานที่จัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  

วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 

1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 

 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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