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บทคัดยอ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย (บานเดน) 
อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม โดยใชเทคนคิการประชมุเชงิสรางสรรค (AIC: Appreciation Influence Control) มวีตัถุประสงค
เพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน และเพื่อเสนอแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย (บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาสภาพ
การมสีวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน โดยใชแบบสอบถาม ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ตวัแทนชุมชน 
และตัวแทนผูปกครองนักเรียน จํานวน 40 คน และกลุมเปาหมาย เพื่อเสนอแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียน 
โดยใชคูมือเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชน และตัวแทน
ผูปกครองนักเรียน จํานวน 22 คน การวิเคราะหขอมูลใชกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติคาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยสรุปเปนลักษณะความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน

1.1 การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดานการบริหาร
งานวชิาการเฉลีย่ทัง้ 3 กลุม อยูในระดับมาก โดยกลุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีสวนรวมในการบรหิารงานวิชาการ
ในระดับมาก สวนกลุมตวัแทนชุมชน และกลุมตวัแทนผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง

1.2 การบรหิารงานงบประมาณ โดยภาพรวมชุมชนมีสวนรวมในการบรหิารจัดการศกึษาของโรงเรยีนดานการบรหิารงาน
งบประมาณเฉล่ียทั้ง 3 กลุม อยูในระดับมาก โดยกลุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และกลุมตัวแทนชุมชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณในระดับมาก กลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมระดับปานกลาง

1.3 การบรหิารงานบุคคล โดยภาพรวมชุมชนมสีวนรวมในการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนดานการบรหิารงาน
บุคคลเฉล่ียทั้ง 3 กลุม อยูในระดับปานกลาง โดยกลุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและกลุมตัวแทนชุมชนมีสวนรวม

การบริหารงานบุคคลในระดับมาก สวนกลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมระดับปานกลาง



1.4 การบรหิารงานท่ัวไป โดยภาพรวมชุมชนมสีวนรวมในการบริหารจดัการศกึษาของโรงเรียนดานการบรหิารงาน
ทั่วไปเฉลี่ยทั้ง 3 กลุม อยูในระดับมาก กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
โดยเฉลี่ยมากกวากลุมอื่น รองลงมา ไดแก กลุมตัวแทนชุมชน และกลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียน ตามลําดับ

2. แนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนดานการวางแผนพัฒนาการมีสวนรวมบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนควรกําหนดวิสัยทัศนเปนโรงเรียนมุ งจัดการศึกษาโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในงานบริหารทั้ง 4 งาน 
ควรกําหนดพันธกิจ สรางความเขาใจในการจัดการศึกษาแกชุมชน ครู ผูปกครอง เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
มีเปาประสงคใหชุมชนเขามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2559 ควรมีการกําหนดยุทธศาสตร พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวม พัฒนาความรูความเขาใจการมีสวนรวมในการบริหารงานแกบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาความรู
ความเขาใจของกลุมตางๆ ที่จะเขามามีสวนรวมบริหารงานโรงเรียน ใหมีโครงการ 5 โครงการ ไดแก โครงการครู บุคลากร
กางแขนรับการมีสวนรวมของชุมชน โครงการปรับมโนทัศนชุมชนกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา โครงการวันแมสานใจ
ใหการศึกษา โครงการวันพอทอใจระดมทุน และโครงการเปดโลกทัศนศึกษาดูงาน

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาชวยใหผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบถึงความสําคัญ และ
สามารถปรับบทบาทหนาที่ของการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา สามารถสนับสนุน สงเสริม แกปญหาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อสนองความตองการของชุมชนได
คําสําคัญ: ประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) การพัฒนาการมีสวนรวม/การมีสวนรวม การบริหารการศึกษา

ABSTRACT

The purposes of this study, aimed to investigate the present situations and on-going strategies for 
the community participation management by appreciation influence control in Ban Den Municipality School, 
Mae Ai District, Chiang Mai Province. Target group for the study of the community participation management 
included 40 members from the basic educational committee, community representatives and parent 
representatives, with a questionnaire survey. Another the target group for the finding community participation 
using appreciation influence control included 22 members from the basic educational committee, community 
representatives and parent representatives with a manual of the appreciation influence control technique 
(AIC). Quantitative Analysis were applied with the use of mean and standard deviation. Narrative technique 
was employed in content analysis.

The findings of the study divided into two major aspects were as follows:
1. Community participation in organizational administration at glance 

1.1 Academic management: Overall it was stated that the three targeted groups’ community 
participation in their academic management was rated at a high level. The basic educational committee 
and community representatives rated it at a high level, meanwhile the parent representatives rated their 
participation at a moderate level; 

1.2 Budget management: it was stated that the three targeted groups’ community participation 
in their budget management was rated at a high level. The basic educational committee and community 
representatives rated their participation at a high level, whereas parent representatives rated their participation 
at a moderate level;
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1.3 Personnel management: it was stated that the three targeted groups’ community participation 
in their personnel management was rated at a moderate level. The basic educational committee and 
community representatives rated their participation at a high level whereas parent representatives rated 
their participation at a moderate level;

1.4 General management: it was stated that the three targeted groups’ community participation 
in their general management was rated at a high level. The basic educational committee rated their 
participation at the highest level, followed by the community representatives and the student parents 
respectively.

2. The on-going strategies for the development of the three targeted groups’ community participation 
in their organizational management were suggested that the provisions for the enhancement of the school’s 
practical vision and missions with well-planned organizational management; the community residents’, 
teachers’ and student parents’ better understandings of their educational management; the community 
residents’ opportunities in participating in their organizational management, and the community residents’ 
goals for participating in their organizational management taken place in the academic year 2016 be all 
required. Not only should the school’s on-going strategies for participatory process development be set up, 
but also the school staff’s better understandings of their participation in personnel management should 
also be encouraged. Moreover, the other involved participants’ cooperation in effectively managing the five 
major projects (e.g. project for school staff’s community participation; project for community paradigm shifts 
on participatory educational management; project for Mother’s day with her educational sponsorship; project 
for Father’s day with his financial supports, and project for educational fieldtrips) should be enhanced. 

 The information from the study help the parents, the community leaders, the school boards know 
the importance and adapt that the community role on the participation in the education can support and 
solve the education problem for the betterment of the community.
Keywords: Appreciation Influence Control (AIC), Developing Participation/Participation, Educational 

Administration

บทนํา

การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาของไทยยังมีปญหา คือ ขาดการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนที่เขามา
มีบทบาทอยางจริงจังในการบริหารการศึกษา เพราะขาดกลไกที่เหมาะสมที่จะใหชุมชนและประชาชนไดเขามารวมคิด 
รวมวางแผน รวมทํา และรวมติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตน รวมท้ังการระดมสรรพกําลังและ
การใชทรพัยากรในการศึกษาของไทยมีนอย ยงัจํากดัอยูในงบประมาณของรัฐ มภีาวะพ่ึงพารัฐสงู เนือ่งจากการจัดการศึกษาไทย
ถูกมองเปนหนาที่ของรัฐ สถานศึกษา ผูบริหาร และขาราชการครู การจัดการศึกษาจึงถูกจํากัดอยูภายในโรงเรียนโดยลําพัง 
(อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 102; อางใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3-4)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย (บานเดน) เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลตําบลแมอาย กระทรวงมหาดไทย 
เปดสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา มีผูบริหาร จํานวน 1 คน บุคลากรครู 
จาํนวน 6 คน นกัเรยีน จาํนวน 130 คน สภาพทัว่ไปยงัขาดปจจยัหลายประการทีจ่ะอาํนวยการตอการบรหิาร และพฒันาโรงเรยีน
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ใหเปนที่พึงพอใจของทุกๆ ฝายในหลายๆ ดาน รวมท้ังไมสามารถท่ีจะจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ที่พึงประสงคได

จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 พบวา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมยังไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะดานกระบวนการทางการศึกษา มาตรฐานที่ 9 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ผลการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนา คือ 
สถานศึกษาควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายใหชุมชน และผูปกครองมีสวนรวมกับกิจกรรม มาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช จุดท่ีควรพัฒนา คือ 
สถานศึกษาควรมีการจัดทําแผนเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มเติม และเปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรศาสนา และ
สถาบันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน ผลการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนา คือ สถานศึกษา
ควรสงเสริมกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันใหมากข้ึน และดานผลผลิต มาตรฐานท่ี 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่
พึงพอใจ และยอมรับ โดยผูปกครอง และชุมชนใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ผลการประเมินอยูใน
ระดับ พอใช จดุทีค่วรพัฒนา คอื โรงเรียนควรใหผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมสรางเครอืขายบคุคลภายนอก มกีารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง (โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตําบลแมอาย 
(บานเดน), 2555: 1)

สรุปไดวา สิ่งที่โรงเรียนตองเรงพัฒนา คือ การสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
ของโรงเรียน ตามขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งจากผลการวิจัยของสมศักดิ์ ไชยโชติ (2550: 168) กลาววา คุณภาพผูเรียน
มาจากการกําหนดบทบาทในการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจตอการพัฒนาของนักเรียน การใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในการจดัการการศกึษา และการใหชมุชนมสีวนรวมดแูลสงเสรมิการจดัการเรยีนการสอน และผลการวจิยัของวรลกัษณ 
พลรบ (2550, บทคัดยอ) กลาววา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวม และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน และยังสอดคลอง
กับ ทศพล ผลทวีนุกูล (2551, บทคัดยอ) กลาววา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก การจัดการศึกษาในภาพรวมเปนเรื่องที่สังคม
และผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกระดับตองรวมมือกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

จากความสําคัญของปญหาโดยรวมดังกลาว และปญหาท่ีเกิดข้ึนของการดําเนินงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแมอาย (บานเดน) ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงในการบริหารงานในโรงเรียน 
จึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแมอาย (บานเดน) โดยนําเอาเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ
โดยการปฏิบัติจริงของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการมีสวนในการบริหารงาน ตามขอบขายการบริหารงานของ
สถานศึกษา 4 ดาน ซึ่งเชื่อวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งถือวาเปนองคคณะบุคคลที่มี
ความใกลชดิกบัโรงเรยีนมากกวาหนวยงานอืน่ๆ ยอมรูปญหา และสามารถหาแนวทางสงเสรมิการมสีวนรวมในการจดัการศกึษา
ของโรงเรียนไดเปนอยางดี
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วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย (บานเดน) 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย 
(บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการเปนกรอบแนวคิดทางการศึกษา โดยจําแนกออกเปน 2 ดาน ดังนี้

ขอบเขตดานเนื้อหา
1. การบริหารงานของโรงเรียน 4 งาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารงานทั่วไป 
2. เทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC)
ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย
ในการศกึษาคร้ังน้ีผูวจิยัใชกลุมเปาหมายทีม่สีวนเก่ียวของและมสีวนไดสวนเสยีกบัโรงเรยีนอนบุาลเทศบาลตาํบลแมอาย 

(บานเดน) จํานวน 2 กลุม ไดแก 
กลุมที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย 

(บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยตอบแบบสอบถาม จํานวน 40 คน ทําการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 
ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 8 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน จํานวน 12 คน ตัวแทนชุมชน จํานวน 
20 คน

กลุมที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย 
(บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยใชเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) จํานวน 22 คน โดยใชการเลือกแบบ
โควตา จากกลุมเปาหมายทีใ่ชในการศกึษาในกลุมที ่ 1 เพือ่ใหไดคณุลกัษณะของกลุมเปาหมายตามท่ีผูวจิยัตองการ ประกอบดวย 
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 6 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน จํานวน 6 คน ตัวแทนชุมชน จํานวน 10 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลแมอาย (บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
1. วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
 ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยการเก็บรวบรวมเอกสารตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับ

การวิจัย และทําการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ (IOC: Item Objective Congruence Index) และ
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาที่ยอมรับไดมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550: 69)

3.  การวิเคราะหขอมูล
 ทําการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแมอาย (บานเดน)

1. วิธีการดําเนินการ
1.1 นําเสนอผลการศึกษาสภาพพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลแมอาย (บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1
1.2 ดาํเนินการประชุมตามคูมอืเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย (บานเดน) การบริหารงาน 4 งาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยการมีสวนรวม และใชกระบวนการบริหาร 
POSDCoRB โดยเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีมีวิธีการ และข้ันตอนท่ีเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู ประสบการณ และขอมูลขาวสาร ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา ขอจํากัด ความตองการ และศักยภาพของ
ผูที่เกี่ยวของตางๆ เปนกระบวนการที่ระดมพลังสมอง เพื่อแกไขปญหา และหาแนวทางในการพัฒนาเชิงสรางสรรค ผลที่ได
จากการประชุมนีจ้ะมาจากความคิดของผูเขารวมการประชุมทกุคน ซึง่ผูวจิยัจะตองกระตุนใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น 
ไดแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ ขอมลูขาวสาร รวมกนักาํหนดทิศทางการมีสวนรวมของชุมชนในอนาคต วางแผนการพัฒนา 
และรวมระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน โดยพยายามพึ่งตนเองใหไดมากท่ีสุด มีการแบงบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว (สุภัทร ชูประดิษฐ, 2550: 1) ตามขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ 1 A = Appreciation ในกระบวนการนี้ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอยางทัดเทียมกันดวยภาพ ขอเขียน 
และคําพูดวาเขาเห็นสถานการณปจจุบันเปนอยางไร และอยากเห็นความสําเร็จในอนาคตเปนอยางไร ในข้ันนี้จะเกิดเปน
วิสัยทัศน 

 ขั้นที่ 2 I = Influence ในกระบวนการนี้ทุกคนยังมีโอกาสทัดเทียมกันที่จะใชขอคิดเห็นวา วิธีการสําคัญที่จะ
ทําใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น ตองประกอบดวยอะไรบาง

 ขั้นที่ 3 C = Control ในกระบวนการนี้สมาชิกกลุมแตละคนจะเลือกเองวาสมัครใจจะเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในเรื่องใด จะเปนผูใหความรวมมือในเรื่องใด จะเปนผูรวมคิดแผนปฏิบัติการขอใด 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ คูมือเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) ทีผู่วิจัยไดสรางข้ึนโดยศึกษาหลักทฤษฎี

เทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) จากเอกสาร ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคา
ความเที่ยงตรงของคูมือจากผูเชี่ยวชาญ (IOC: Item Objective Congruence Index) และคัดเลือกรายการในคูมือฯ ที่มีคา
ที่ยอมรับไดมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550: 69) 

3. การวิเคราะหขอมูล
 ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปเปนลักษณะความเรียง

ผลการวิจัย

1. สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน
 การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดานการบริหารงาน

วิชาการเฉลี่ยทั้ง 3 กลุม อยูในระดับมาก โดยกลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ในระดับมาก สวนกลุมตวัแทนชุมชน และกลุมตวัแทนผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง

 การบรหิารงานงบประมาณ โดยภาพรวมชมุชนมสีวนรวมในการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนดานการบรหิารงาน
งบประมาณเฉลี่ยทั้ง 3 กลุม อยูในระดับมาก โดยกลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุมตัวแทนชุมชนมีสวนรวม

การบริหารงานงบประมาณในระดับมาก กลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียนมสีวนรวมระดับปานกลาง
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 การบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดานงานบุคคลเฉลี่ย
ทั้ง 3 กลุม อยู ในระดับปานกลาง โดยกลุ มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ มตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลในระดับมาก สวนกลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมระดับปานกลาง

 การบรหิารงานทัว่ไป โดยภาพรวมชมุชนมสีวนรวมในการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนดานการบรหิารงานบรหิาร
ทั่วไปเฉลี่ยทั้ง 3 กลุม อยูในระดับมาก กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
โดยเฉลี่ยมากกวากลุมอื่น รองลงมา ไดแก กลุมตัวแทนชุมชน และกลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียน ตามลําดับ

2. แนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน
 ดานการวางแผนพัฒนาการมีสวนรวมบริหารโรงเรียน (P: Planning) โรงเรียนควรกําหนดวิสัยทัศนเปนโรงเรียน

มุงจดัการศกึษาโดยใหประชาชนเขามามสีวนรวมงานบรหิารทัง้ 4 งาน ควรกาํหนดพนัธกจิ สรางความเขาใจในการจดัการศกึษา
ใหแกชุมชน ครู ผูปกครอง เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง มีเปาประสงคใหชุมชนเขามีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป ใหมีการสรางความเขาใจแกบุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดเร่ือง
การใหชมุชนมีบทบาทเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ใหมกีารสรางความเขาใจบทบาทการมีสวนรวมการบริหารโรงเรียน
ใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน ตามสถานภาพของแตละกลุม ใหมี
การประชุมสัมมนากําหนดกรอบของบทบาทการเขามามีสวนรวมบริหารโรงเรียนในแตละงานที่เหมาะสมกับกลุม และเปนไป
ตามสถานภาพ ควรกําหนดยุทธศาสตร พัฒนากระบวนการมีสวนรวม พัฒนาความรูความเขาใจการมีสวนรวมในการบริหาร
แกบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาความรูความเขาใจของกลุมตางๆ ที่จะเขามามีสวนรวมบริหารงานโรงเรียน ใหมียุทธวิธีหรือ
โครงการ 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการครู บุคลากรกางแขนรับการมีสวนรวมของชุมชน 2) โครงการปรับมโนทัศนชุมชน
กับการมีสวนรวมจัดการศึกษา 3) โครงการวันแมสานใจใหการศึกษา 4) โครงการวันพอทอใจระดมทุน และ 5) โครงการ
เปดโลกทศันศึกษาดูงาน

 ดานการจัดระบบงาน (O: Organizing) ใหมกีารกาํหนดกรอบการดาํเนนิงานมสีวนรวมบรหิารงานโรงเรยีน โดยรวมกนั
พิจารณากรอบบทบาทหนาที่ตามสถานภาพของคณะบุคคล วามีบทบาทหนาท่ีเรื่องใด เพียงใด ในการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

 ดานการจัดบุคลากร (S: Staffing) ใหมีคณะกรรมการดําเนินการมีสวนรวมบริหารงานโรงเรียน และคณะกรรมการ
โครงการทั้ง 5 โครงการ

 ดานการอํานวยการการมีสวนรวมบริหารงานโรงเรียน (D: Directing) ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูอํานวยการ
ใหไดรับความสะดวก และใหมีการดําเนินงานตามที่รวมกันกําหนด 

 ดานการประสานงานดําเนินการมีสวนรวมการบริหารงานโรงเรียน (Co: Coordination) ใหการประสานงาน
ดําเนินการมีสวนรวมในโครงการตางๆ กับบุคคลที่รับผิดชอบ การใชจายงบประมาณ ติดตอสถานที่ราชการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหเปนบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียน

 ดานการรายงานผลการดาํเนินงานการมสีวนรวมบรหิารงานโรงเรยีน (R: Reporting) ใหผูอาํนวยการโรงเรยีนจดัทมี
ติดตามประเมินผล ทําเอกสารรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน
ทราบทกุระยะ ทัง้ในรปูเอกสารและแจงในทีป่ระชมุ ตลอดจนทาํการประชาสมัพนัธใหตนสงักดั และหนวยงานทีเ่ก่ียวของทราบ

 ดานการจัดสรรงบประมาณ (B: Budgeting) ใหผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผูปกครองนักเรียนแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานการมีสวนรวมบริหารงานโรงเรียน
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การอภิปรายผล

จากการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย (บานเดน) 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยใชเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC: Appreciation Influence Control) พบวา 
สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมาก ผลใกลเคียงกับการศึกษาของกาญจนา หาทรัพย (2553: 
79-81) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร” 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา (ชลบุร-ีระยอง) เขต 18 ใน 4 งาน คอื การบรหิารวชิาการ การบรหิารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบรหิารทัว่ไป พบวา ระดบัการมสีวนรวมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
โรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ชลบุรี-ระยอง) เขต 18 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนงาน พบวา อยูในระดับมาก 1 งาน คือ การบริหารวิชาการ และอยูในระดับปานกลาง 3 งาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป

จากคาเฉลี่ยการมีสวนรวมบริหารงานโรงเรียนของกลุมรองลงมา ไดแก กลุมตัวแทนชุมชนที่ประกอบดวย สมาชิก
สภาเทศบาล ผูใหญบาน ประธานกลุมสตรีแมบาน ประธานกลุมผูสูงอายุ และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ที่มีบทบาทเปนตัวแทนชุมชน จึงมีโอกาสเขามีสวนรวมงานของโรงเรียนอยูเสมอ ไมวาจะเปนงานวันเด็ก งานวันแม งานวันพอ 
งานผาปาสามัคคี จึงมีโอกาสรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียน แมจะไมอยูในระดับมากในทุกงาน โดยเฉพาะการบริหาร
งานบุคคล และการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แตก็จัดวาไดมีสวนรวมการบริหารงานโรงเรียน
ในระดับหนึ่ง รองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตมากกวากลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียน

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน จากผลการวิเคราะหขอมูลจะพบวา กลุมตัวแทนผูปกครองนักเรียน
เปนกลุมที่มีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนนอยกวากลุมอื่น สอดคลองกับผลการศึกษาของปาริฉัตต กลอมสกุล 
(2550: 96) ที่ศึกษาเร่ือง สภาพและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนทายพิกุล 
พบวา สภาพการมสีวนรวมจรงิของผูปกครองในการมสีวนรวมในการปฏบิตั ิและดาํเนนิกิจกรรมการเรยีนการสอนของผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนทายพิกุลอยูในระดับปานกลาง ดานการรวมระดมทรัพยากร พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
เพราะวาผูปกครองใหความสําคัญในเรื่องของการศึกษาของบุตรหลาน และเห็นวาโรงเรียนยังตองการงบประมาณตางๆ ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจจากผูปกครองในการชวยสนับสนุนทั้งดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ
มาโนช จลุสคุนธ (2551: บทคัดยอ) กลาววา ความตองการของผูปกครองดานคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพผูเรียนในทัศนะของผูปกครอง ไดแก สงเสริม 
และปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกๆ ดาน ควบคูกับความรู โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ควรเปดโอกาสใหผูปกครอง และครอบครัวไดมีสวนรวม
ในการวางแผนการเรียนของผูเรียน แนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
แมอาย (บานเดน) ที่ไดจากการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ
เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน ที่มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และยุทธวิธี
หรือโครงการ วิสัยทัศนกําหนดไววา เปนโรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การกําหนดเชนนี้ทําใหเกิด
ความชดัเจนในอนาคตวาเปนโรงเรยีนทีม่ชีมุชนรวมจดัการศกึษาเพือ่ลกูหลานของตนเอง สอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศึกษา
แหงชาติ 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3-4) ที่ไดกําหนดแนวทางใหชุมชนมีบทบาทเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของกรมสามัญศึกษา (2543: 5) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา การศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา พบวา จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาจะตองมีแผนกลยุทธใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
และจัดทําคูมือในการบริหารแบบมีสวนรวมไว เมื่อวิสัยทัศนเกิดจากการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) กําหนดเชนนี้ ทําให
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เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่จะใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน เนื่องจากเทาที่ผานมาชุมชนมักเขาใจวา
การจัดการศึกษาเปนเรื่องของโรงเรียนฝายเดียว

พันธกิจของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนไดจากที่ประชุมวา สรางความเขาใจในการจัดการศึกษา
แกชุมชน ครู ผูปกครอง เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง จัดเปนพันธกิจท่ีดีสอดคลองกับการดําเนินงาน
การมสีวนรวมของชมุชนไปสูวสิยัทศันไดเปนอยางด ีเนือ่งจากการจดัการศกึษาทีผ่านมาโรงเรยีนมกัจะจาํกดัเรือ่งการมสีวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา การใหชุมชนเขามามีสวนรวมมักจะทําตามตัวบทกฎหมาย แตไมไดมีการเตรียมชุมชนใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษาท่ีสามารถชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ ชุมชนจึงไมเขาใจเร่ืองการจัดการศึกษาดีเทาท่ีควร 
จึงไมเห็นความสําคัญในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียน

แนวทางพฒันาการมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานโรงเรยีนทีไ่ดจากการประชมุเชงิสรางสรรค (AIC) หากพจิารณา
อยางถวนถี่จะเห็นวา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ ไดกําหนดไวสอดคลองกันไดดีมาก ทําให
รูวาอนาคตอยากใหการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนเปนอยางไร จะตองทําอะไร อยางไรบาง ชวยใหเห็น
เปาหมายเปนอยางไร การที่จะใหบรรลุเปาหมายจะตองดําเนินการอยางไร ผูมีสวนเกี่ยวของแตละระดับตองมีการเตรียมตัว
ใหรูและเขาใจอะไรบาง กิจกรรมหลักจะตองทําอะไร อยางไร ทําใหเห็นทุกสวนของแผนยุทธศาสตรพัฒนาการมีสวนรวมของ
ชุมชนไดอยางชัดเจน

การนําความคิดหรือแผนสูการปฏิบัติ เปนเรื่องสําคัญยิ่ง แนวทางที่ไดจากการประชุมเชิงสรางสรรค (AIC) ไดนํา
ขั้นตอนของกระบวนการบริหาร POSDCoRB ของ Gulick (1937: 2) มาเปนหลักกําหนดแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชน เริ่มตั้งแตมีการคิดแผนยุทธศาสตรพัฒนาการมีสวนรวมท่ีประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
ยุทธศาสตร กลวิธีหรือโครงการ ที่มีความสอดคลองของความคิด เมื่อจะใหมีการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ แนวทางยังได
นําเรื่อง การจัดระบบงาน การกําหนดบุคลากร การอํานวยงาน การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดสรร
งบประมาณ ตามไปดวย ทําใหเห็นความเปนไปไดชัดเจนยิ่งข้ึนในเรื่องของการนําความคิดสูการปฏิบัติ จนเกิดการพัฒนา
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียนในอนาคต

ผลของงานวิจัยไดสงผลใหเกิดประโยชนโดยตรงตอชุมชน ซึ่งชวยใหผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ทราบถึงความสําคัญของการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนของตน และนํามาเปนขอมูลปรับบทบาท
หนาทีข่องชมุชนในการมสีวนรวมจดัการศกึษา สามารถมสีวนรวมสนบัสนนุ สงเสรมิ แกปญหา การจดัการศกึษาของสถานศกึษา
สนองความตองการของชุมชนใหดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. โรงเรียนควรใหความรูความเขาใจแกบคุลากรในโรงเรียนเร่ืองขอบเขตของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน

โรงเรียนแตละดาน เพ่ือไมใหเกิดความขดัแยงในกลุมบคุลากรภายใน และเตม็ใจรับสถานการณใหมทีจ่ะเกิดข้ึนคือการมสีวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. โรงเรียนควรกําหนดนโยบายการใหโอกาสชุมชนเขามีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียน พรอมกับการสงเสริม
สนับสนนุและกระตุนใหบคุลากรทุกฝายทีม่สีวนเก่ียวของเห็นความสําคัญของการบรหิารงานโรงเรยีนทีม่ชีมุชนเขามามีสวนรวม

3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการจัดการศึกษา หลักสูตร งานบริหารโรงเรียนแกชุมชน ดวยกิจกรรม
อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง

4. โรงเรียนควรจัดระบบโครงสรางการบริหารใหมีฝายมวลชนสัมพันธเปนงานหนึ่งเพื่อชวยผูบริหารในการพัฒนา
การมีสวนรวมของชุมชน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน 

โดยแยกกลุม คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ผูปกครองนักเรียน แบบเจาะลึก
2. เนื่องจากการจัดการความรู เปนวิธีการใชบุคคล และประสบการณ ภูมิปญญาในชุมชนมาใชในการศึกษา 

และการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนและเยาวชนจึงควรศึกษาการพัฒนาการของกลุมตางๆ ดวยการใชหลักการดําเนินงาน
การมีสวนรวม ซึ่งอาจใชการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA หรือใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR)
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อ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุกัญญา แชมชอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผศ.ดร.ศุภธณิศร เติมสงวนวงศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จิติมา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ศ.ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ธิดารัตน สืบญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผศ.ดร.ปยะพร ตันณีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 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 เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
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)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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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 : 15-20 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 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา 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) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : 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. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

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. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

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 
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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 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 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” ถือเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 

จํานวน 3,000 บาท
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