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แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาต ุ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

The Development Guidelines for Educational Management of 
Watpraborommathat School under KamphaengPhet Primary Educational Service 

Area Office 
 

ชัยรัตน์  บุมี1 
 

1อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 2)ศึกษา
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย สําหรับการ
ตอบแบบสอบถาม คือผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 59 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 9 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 68 คน และผู้ให้ข้อมูลสําหรับการหาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษา คือผู้เช่ียวชาญทางการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 17 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง สําหรับ แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุน้ัน ได้แก่ 
1) ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  ควรมีการประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําหลักสูตร และ
นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของครู 2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูให้จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการอสน นําเอาข้อมูล
สภาพแวดล้อมและปัญหาของชุมชน มาบูรณาการในการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้สภาพชุมชน 
และรักในชุมชนของตน3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากผู้เก่ียวข้องมาจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น  4) ด้านการจัดบริการนักเรียนทํา
แผนของบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และใช้การบริหาร
จัดการโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ในการนํามาจัดบริการสิ่งต่างๆให้กับนักเรียนและ  
5)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนควรเชิญผู้ปกครองนักเรียน ผู้
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมในการดําเนินงานจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มากข้ึนและสมํ่าเสมอ 
คําสําคัญ: แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 
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Abstract 
This research aimed to study 1) opinions of parents and committees of the 

basic education toward educational management of Watpraborommathat School 
and 2) The Development guidelines for educational management of 
Watpraborommathat School. The populations of the research for questionnaires 
included 68people consisted of 59 parents, 9 committees of the basic education and 
17 specialists for the development guidelines for educational management. 
Instruments used for this research consisted of questionnaires, the group discussion, 
data analysis of percentages, average, standard deviation and contents analysis. 
 The findings of the research indicated that the opinions toward educational 
management of Watpraborommathat School in overall was at a moderate level.  
The development guidelines for educational management of  Watpraborommathat 
School were 1) Management the curriculum of school aspect, this aspect should 
provide a meeting which involve the stakeholders in developing the curriculum and 
follow up the use of course instructors. 2) The learning experience of instructors 
aspect, this aspect should emphasize the design of teaching and learning as learner – 
centered, promote the use of media and technology in education, gather information 
of environment in the community to integrate the teaching in order to enable 
students to have self-awareness in community’ s conditions and to love their own 
community. 3) The environment within the school aspect, this aspect should 
mobilize the educational resources from stakeholders to develop the environment 
within school better 4) Student services aspect, this aspect should provide a budget 
plan to propose to the Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1 
(PESA) and the budget should be managed by mobilizing educational resources in 
bringing the management to service students effectively and 5) The relationship 
between the school, parents and community, this aspect the school should promote 
invitation all parents or stakeholders who involved in management of the school to 
participate in meeting regularly. 
Keywords: development guidelines, educational management,Watpraborommathat 
School 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสําคัญในการพัฒนามนุษย์ เพราะการศึกษาเป็นรากฐาน
สําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ทําให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และตลอดชีวิต ซ่ึงการจัดการศึกษาให้แก่คนในชาติให้มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นต้องมี
การเตรียมคน เพ่ือให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม มีความสุข 
สุขภาพอนามัยท่ีดี มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจน
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม(พีรศักด์ิ หม่อนกันทา, 2553, น.1) นอกจาก
โรงเรียนจะต้องทําหน้าท่ีตามบทบาทท่ีกล่าวมาแล้ว ชุมชนเองก็สามารถเข้ามาร่วมในการดําเนินการ
จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนได้ด้วยเช่นกัน เพ่ือช่วยให้โรงเรียนได้ดําเนินการจัดการศึกษาได้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ได้ระบุไว้ในมาตรา 57 ในเร่ืองการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน 
โดยสรุปว่าหน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยนําประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถ่ินของบุคคลมาใช้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.28)  ปัจจุบันการศึกษาไม่ได้เป็นเร่ืองของครู
และโรงเรียนเท่านั้น แต่จะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและบุคคลในชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซ่ึงสงบ ประเสริฐพันธ์(2543, น.45) ได้กล่าวไว้ว่าการให้ความสําคัญ
กับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาในอนาคตเป็นรูปแบบการกระจาย
อํานาจการศึกษาไปสู่ท้องถ่ินอย่างเบ็ดเสร็จ เพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนและประชาชนในการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง หรือจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง 
ให้สถานศึกษามีอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มีอิสระทุก ๆด้านท่ี
เก่ียวข้องกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ด้วยระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ภายใต้
กรอบนโยบายเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด ท้ังน้ีต้องมีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส และให้สังคม
ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเช่ือม่ันในสถานศึกษา และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุน
ในเร่ืองของการเงิน และการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน(พีรศักด์ิ หม่อนกันทา, 2553, น.2) 
 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ต้ังอยู่ศูนย์กลางของชุมชน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ี
ปัจจุบันประสบปัญหาชุมชนขาดความเช่ือม่ันในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และได้รับ
ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษากับโรงเรียน
น้อยมาก จึงส่งผลให้ผู้ปกครองจํานวนมากไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ มีผล
ให้จํานวนนักเรียนลดลงอย่างมาก ซ่ึงสวนทางกับจํานวนประชากรวัยเรียนในเขตบริการท่ีมีจํานวน
เพ่ิมข้ึน  ในการน้ีเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โรงเรียนจําเป็นต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้าง
ความเช่ือม่ันให้เกิดกับประชาชนในชุมชนตําบลนครชุม โดยเฉพาะชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ จึงได้ทําโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด
พระบรมธาตุ ขึ้นเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง โดยสร้างความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา ระหว่างสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประชาชนในชุมชน และวัดพระบรมธาตุ ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ให้มีการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน และความร่วมมือของชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนวัดพระ
บรมธาตุต่อไป ดังน้ันทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยผู้วิจัยจึงทําการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะผู้เก่ียวข้อง คือ ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีนําไปเป็น
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชนในชุมชนต่อไป 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  

ประชากร 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาจากประชากรทั้งหมด ประชากร คือ ผู้ปกครองนักเรียนท้ังหมด 
จํานวน 59 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 9 คน  รวมทั้งส้ิน จํานวน  68 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามใน 5 ด้าน คือ ด้านการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ด้านการจัดบริการนักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.85  
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha-coeffiicient) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับ เพ่ือทําการแปลผล
ข้อมูล 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  

ผู้ให้ข้อมูล  
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 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชนท่ีมีความรู้
ด้านการศึกษา และนักวิชาการทางการศึกษา จํานวน 17 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในข้ันตอนนี้  ใช้การสนทนากลุ่ม ตามประเด็นท่ีได้จากการศึกษา 
ความคิดเห็นในขั้นตอนท่ี 1 มากําหนดเป็นหัวข้อในการสนทนากลุ่ม  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม เก่ียวกับแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด
พระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มาทําการวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  สรุปได้ดังนี้ 

1) ในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า 

2.1) ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง และพบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ในระดับน้อย จําเป็นต้องนําไปหาแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ  มีดังน้ี หลักสูตรของสถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  การ
จัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และ
หลักสูตรของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน  

2.2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อย และพบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ในระดับน้อย จําเป็นต้องนําไปหา
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ มีดังน้ี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทํากิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับครู  ครูมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  
ครูมีการใช้สื่ออุปกรณ์การสอนท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจการเรียนย่ิงขึ้น ครูนําเนื้อหาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและปัญหาของชุมชนมาสอนนักเรียนเพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจชุมชนของตนเอง  
ครูมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วหรือนักเรียนท่ี
เรียนรู้ได้ช้า  และครูนําปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน 

2.3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง และพบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ในระดับน้อย จําเป็นต้องนําไปหา
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ มีดังนี้ การจัดเตรียมโรงอาหารท่ี
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน สะอาดและถูกสุขลักษณะ  ห้องปฏิบัติการและสถานฝึกทักษะปฏิบัติ
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วิชาการต่าง ๆ  ห้องนํ้า-ห้องส้วมของโรงเรียนท่ีเพียงพอสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  สนาม
กีฬา มีความเหมาะสมและปลอดภัย   สนามเด็กเล่นท่ีมีเพียงพอ เหมาะสมและปลอดภัย   

2.4) ด้านการจัดบริการนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย และ
พบว่าข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ในระดับน้อย จําเป็นต้องนําไปหาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ มีดังนี้ การจัดบริการนํ้าด่ืม การบริการโภชนาการ การบริการ
สุขอนามัย และการบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

2.5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ในระดับน้อย 
จําเป็นต้องนําไปหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ มีดังนี้ การเชิญ
ผู้ปกครองและประชาชนมาประชุมร่วมกับครูและผู้บริหารเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของ
นักเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและประชาชนในชุมชน  การรายงานผลการเรียน ความประพฤติและสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ การจัดประชุมช้ีแจงการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อประชาชนและผู้ปกครอง  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนแก่ชุมชนและการเชิญผู้ปกครอง
และประชาชนในชุมชนมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

2. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 สรุปได้ดังน้ี 

1) ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดทําหลักสูตร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา อีกท้ัง
ควรนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของครูอย่างใกล้ชิด  

2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้บริหารควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนให้มากข้ึน ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้การบริหาร
จัดการโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากร ในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

4) ด้านการจัดบริการนักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรทําแผนการจัดบริการนักเรียน
และเสนอของบประมาณต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 สําหรับในระยะ
เร่งด่วนน้ีต้องใช้การบริหารจัดการโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากชุมชน หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสนับสนุนกิจกรรมการจัดบริการนักเรียน 

5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ดังน้ี 
โรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการดําเนินงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากข้ึน 
และสมํ่าเสมอ  ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสารของโรงเรียน แก่ชุมชน 
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ได้ทราบและเข้าใจ ตลอดจนรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ  เพ่ือ
สร้างความศรัทธา และความสัมพันธ์ในชุมชน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอภิปราย
ผลการวิจัยแยกเป็นรายด้าน ดังน้ี 

1) ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ในเร่ืองเก่ียวกับหลักสูตรของสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และอาชีพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาได้
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรของสถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุยังมีการดําเนินการ
อยู่ในระดับที่น้อย ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูมีระยะเวลาในการทําหลักสูตรน้อย หรือเร่งรีบ
จัดทําหลักสูตรเร็วเกินไป ครูขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสูตร ประกอบกับครูมีจํานวน
น้อย และมีภาระงานมาก จึงทําให้หลักสูตรไม่สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ความ
ต้องการของผู้เรียน และชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของอรวรรณ หอมขจร(2546, น.61) ท่ีศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนแกนนํา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดแพร่ พบว่า การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตร
เร่งด่วน และสั้นเกินไป ครูขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสูตร บุคลากรมีจํานวนไม่
เพียงพอในบางกลุ่มสาระ ครูมีภาระงานมาก การจัดรายวิชาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และขาดบุคลากรท่ีจะนิเทศ ติดตามประเมินผลหลักสูตร 

2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินการอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครู  ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  การใช้ส่ืออุปกรณ์การ
สอน การนําเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัญหาของชุมชนมาสอนนักเรียน  ความสามารถใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วหรือนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้า  และการนํา
ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุยังมีการ
ดําเนินการอยู่ในระดับน้อย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และขาดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้า แหล่ง
วิทยาการ และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของธีระ รุญเจริญ(2545, น.ค-จ) ท่ี
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย พบว่า ครูขาด
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้บางกลุ่มสาระ ไม่มีแหล่งศึกษาค้นคว้า แหล่งวิทยากร แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนมีไม่เพียงพอ  ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร และการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการวิจัยของอรวรรณ หอมขจร
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(2546, น.63) ท่ีศึกษาพบว่าครูมีปัญหาการจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ การนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง แต่ในเร่ืองเกี่ยวกับ การจัดเตรียมโรงอาหารท่ีเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน สะอาดและถูกสุขลักษณะ  ห้องปฏิบัติการและสถานฝึกทักษะปฏิบัติวิชาการต่าง ๆ   
ห้องน้ํา-ห้องส้วมของโรงเรียนเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  สนามกีฬามีความ
เหมาะสมและปลอดภัย  สนามเด็กเล่นมีเพียงพอ เหมาะสมและปลอดภัย  ในเร่ืองเหล่าน้ี โรงเรียนวัด
พระบรมธาตุ ยังมีการดําเนินการอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนขาด
งบประมาณ หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ และขาดการสนับสนุนจากชุมชน สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของเผียน วงศ์ทองดี(2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แสดงให้เห็นว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมเข้ามาร่วมกําหนดแนวทางระดม
ทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

4) ด้านการจัดบริการนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับน้อยโดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับ การจัดบริการนํ้าด่ืม การบริการโภชนาการ การบริการ
สุขอนามัย การบริการห้องสมุด และการบริการโสตทัศนูปกรณ์  ยังมีการดําเนินการอยู่ในระดับท่ีน้อย 
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนขาดงบประมาณ หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ และขาดการ
สนับสนุนจากชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เผียน วงศ์ทองดี(2553) ท่ีแสดงให้เห็นว่า ชุมชน
ควรมีส่วนร่วมเข้ามาร่วมกําหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เช่นเดียวกับด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินการอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ในเร่ืองเก่ียวกับ การเชิญผู้ปกครองและประชาชน
มาประชุมร่วมกับครูและผู้บริหารเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนใน
ชุมชน  การรายงานผลการเรียน ความประพฤติและสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
การจัดประชุมช้ีแจงการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อประชาชนและผู้ปกครอง  
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงรียนแก่ชุมชน  และการเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมา
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน   

 
ในเร่ืองเหล่าน้ีโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ยังมีการดําเนินการอยู่ในระดับท่ีน้อย ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ

เป็นเพราะว่า ประชาชนในชุมชนยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับโรงเรียน ประชาชนอาจมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียนและครู อีกท้ังการประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครอง อาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงทําให้เกิดปัญหาขาดความ
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์  สีตาพล(2552, น.61-62) 
ซ่ึงศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองท่ีพึงมีพึงได้กับ
ทางโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บริหารและครูในโรงเรียนทําให้ขาดความ
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ร่วมมือท่ีดีต่อกัน และปัญหาการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนประสบปัญหาในการจัดระบบบริหาร
องค์กร และบทบาทในการประสานงาน และการมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่ชุมชนขาดการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ร่วมคิด ร่วมทํา ทําให้ไม่เข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
จึงมีความจําเป็นต้องจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการศึกษา 

2. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ใน 5 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดทําหลักสูตร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา อีกท้ัง
ควรนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของครูอย่างใกล้ชิด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 (ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู, 2544, น.25) 
ได้กระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือท่ีจะให้การจัดการศึกษาสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวคิดของกมล ภู่ประเสริฐ(2544, น.59) 
กล่าวว่า หลักการสําคัญท่ีนํามาใช้ในการติดตามการใช้หลักสูตร คือการนิเทศภายในสถานศึกษา 
อาศัยวิธีการท่ีหลากหลายที่จะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นความสนใจ และความร่วมมือในการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้บริหารควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนให้มากข้ึน ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าการท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับครู จะทําให้นักเรียนเห็นถึงการเปิดใจกว้างของครูยอมรับฟังความคิดของนักเรียน 
นักเรียนจะรู้สึกศรัทธาและมีความสุขกับการเรียนเพราะถือว่ากิจกรรมเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีพวกเขาต้องการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุภรณ์ สภาพงศ์ (2543, น.9-10) ท่ีพบว่าครูผู้สอนกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้น้ันเป็นสิ่งท่ีสําคัญย่ิงท่ีจะปลูกฝังพลังการเรียนรู้ให้แก่ครูและนักเรียน ซ่ึง
คุณลักษณะของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู มีดังน้ี ครูควรมีอารมณ์ม่ันคง มีจิตใจกว้าง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีบุคลิกภาพอ่อนโยน รักเมตตาศิษย์ มีความยุติธรรมแก่นักเรียน
ทุกคน ครูมีการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยในการสอนเพ่ือท่ีจะทําให้นักเรียนเข้าใจการเรียนดียิ่งขึ้น 
และครูควรมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้การบริหาร
จัดการโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนทรัพยากร การจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน งบประมาณ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนท้ังน้ีเพราะว่าการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนจําเป็นต้องมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนินการ 
ถึงจะสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ต่าง ๆในโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเผียน วงศ์ทองดี(2553)ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่าชุมชนควรเข้า
มาร่วมในการกําหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และทรัพยากร เพ่ือการศึกษา  
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4) ด้านการจัดบริการนักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรทําแผนการจัดบริการนักเรียน
และเสนอของบประมาณต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 สําหรับในระยะ
เร่งด่วนน้ีต้องใช้การบริหารจัดการโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากชุมชน หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสนับสนุนกิจกรรมการจัดบริการนักเรียนแนวทางนี้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเผียน 
วงศ์ทองดี(2553) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่าชุมชนเป็นพลังสําคัญใน
การให้การช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เช่นการระดมทรัพยากรต่างๆในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อม ตลอดจน
การจัดบริการต่างๆ เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน  

5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ดังน้ี 
โรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการดําเนินงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากข้ึน 
และสมํ่าเสมอ  ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสารของโรงเรียน แก่ชุมชน 
ได้ทราบและเข้าใจ ตลอดจนรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ  เพ่ือ
สร้างความศรัทธา และความสัมพันธ์ในชุมชน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนจะเกิดความภาคภูมิใจ และความรู้สึกว่า โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และลูกหลานของคนในชุมชน โรงเรียนก็จะได้รับความ
ร่วมมือในการพัฒนาในเร่ืองต่าง ๆจากชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุรีษา ฑีฆะบุตร(2548, น.
85-87) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 
พบว่า โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรมแก่บุตรหลานในวันสําคัญต่าง ๆ
ของโรงเรียน และโรงเรียนควรเชิญผู้ปกครองมาประชุมช้ีแจงการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอ อีกท้ังโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมครู และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา ปรีดีดิลก(2545, น.38) ท่ีกล่าวว่าโรงเรียนจัดทําคู่มือ และเอกสาร
เก่ียวกับการจัดการศึกษา ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ เชิญชมนิทรรศการ ผลงานและการแสดง
ของนักเรียน  ทําการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ควรนําข้อมูล
ท่ีได้จากการวิจัยนี้มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ให้มีคุณภาพ
ดีย่ิงข้ึน และยังสามารถประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาในเขตอ่ืน 
ๆท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้ 

2. ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ควรนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการศึกษาของครู ให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาบทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

2. ควรมีการวิจัยในรูปแบบการประเมินการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 หลังจากท่ีได้มีการพัฒนาตาม
แนวทางของการวิจัยนี้ไปแล้ว 
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