
 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 การจัดการความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  เปนการวิจัย
ลักษณะพหุวิธี  (Multi-Method)  คือ  ระยะที่ 1  เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research)
โดยการรวบรวมเอกสาร และตีความเพื่อใหไดมาซ่ึงเง่ือนไข ปจจัยที่ใชเปนเกณฑในการคัดเลือกชุมชน
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือฯ ระยะที่  2  เปนการประยุกตใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในรูปแบบของการจัดการความรู  (Knowledge Management)  ซ่ึงใชเครื่องมือ
หลายอยาง เพื่อใหไดมาซ่ึงวิธีปฏิบัติงาน และสรุปเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศระบบ
ความรวมมือฯ ระยะท่ี 3  เปนการวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)  จากรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ระบบความรวมมือฯของชุมชนโรงเรียนที่คัดเลือก เพ่ือสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือ
ผูวิจัยจะกลาวถึงวิธีดําเนินการในหัวขอตางๆ ตามลําดับดังตอไปนี้  
  3.1  กรอบการดําเนินการวิจยั 
  3.2  ข้ันตอนการวิจัย 
   3.2.1  ระยะที่  1 :  ศึกษา  สังเคราะหเงื่อนไข ปจจัยที่ใชเปนเกณฑการคัดเลือก  และดาํเนินการ
คัดเลือกชุมชนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือฯ                           
   3.2.2  ระยะท่ี  2 : คนหา  แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับ
โรงเรียน ดวยกระบวนการจัดการความรู  และสรุปเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  

                  3.2.3  ระยะท่ี  3 :  ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน   
          3.3  ประชากร และกลุมตัวอยาง   

3.4  เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย  
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3.1  กรอบการดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจยัมีวธิกีารดําเนินการวิจัย  แบงเปน  3  ระยะ  (Phase)  ดังตาราง 3 
 
ตาราง  3  กรอบการดําเนินการวจัิย 
 

ระยะ วธิกีาร  /  เครือ่งมือ ผลลพัธ เวลา 

1.  ศึกษา สังเคราะห  เงื่อนไข    
     ปจจัยทีใ่ชเปนเกณฑ 
     การคัดเลือกชุมชน โรงเรียน 
     ที่ประสบความสําเร็จฯ  
     คัดเลอืกชุมชนกับโรงเรยีน 
     เปนกลุมเปาหมาย 
    ท่ีจะเขาไปศึกษา      

 - ศึกษาเอกสาร 
 - สังเคราะหเปนเกณฑ 
 - สรางแบบประเมินตาม 
    เกณฑฯ 
 - คัดเลือกระดับโรงเรียน   
   ภูมิภาคที่ต้ัง  
   ความเปนไปได ความพรอม  
   ของนักวจัิยเครือขาย 

- เกณฑการคัดเลือก   
  ชุมชน กับโรงเรยีนที่    
  ประสบความสําเร็จฯ 
- รายช่ือโรงเรยีนและ    
  ชุมชนไดรับการคัดเลือก  
   เปนกลุมตัวอยาง   
   จํานวน 8 โรงเรยีน   
   

มิ.ย. 49 
ก.ค.49 

2.  คนหา  แลกเปลี่ยนเรียนรู      
     วิธีปฏิบัติระบบความ 
     รวมมือของชุมชนกับ   
    โรงเรียน  ดวยกระบวนการ    
     จัดการความรู 
     เขียนรายงานวธิีปฏิบัติ 
     ที่เปนเลิศ  (Best  Practices)  
     ของชุมชน โรงเรียน 

 - ประชุมปฏบิัติการ  
   จัดการความรู 
 - สังเกตการปฏิบัติงาน 
 - สัมภาษณแบบเจาะลึก 
 - แบบการเขียนรายงาน    
   วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

- รายงานผลการประชุม 
  ปฏิบัติการจัดการความรู 
- รายงานวิธีปฏิบัต ิ
  ที่เปนเลิศของตนเอง    
  จาก  8  โรงเรียน 

ส.ค.-พ.ย.
49 

3.  ศึกษา  สังเคราะห   
     วิธีปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ (Best   
      Practices) ระบบความรวมมือ 
     ของชุมชนกับโรงเรยีน     

 - ศึกษาเอกสาร 
 - สังเคราะหจาก  
   เอกสารรายงานวิธี   
   ปฏิบัติที่เปนเลิศ 

- รายงานผล 
  การสังเคราะหวิธีปฏิบติั  
  ที่เปนเลิศ (Best  
   Practices) 

ธ.ค.49-
มิ.ย.50 มห
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3.2  ขั้นตอนการวิจัย 
  

 จากกรอบการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดระยะของการดําเนินการวิจัยเปน  3  ระยะ 
แตละระยะมีรายละเอียด  วิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ระยะที่  1 : ศึกษา  สังเคราะหเง่ือนไข  ปจจัยที่ใชเปนเกณฑการ คัดเลือก  และดาํเนินการ
คัดเลือกชุมชน  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

           1)  พัฒนาเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  เพ่ือคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาวิจยั  ผูวจิยัไดดาํเนินการ 
ดังตอไปน้ี 

                (1)  ศึกษาเอกสารที่เปนกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน  มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก  การศึกษาวิจัย  เอกสารรายงานการศึกษา  
บทความ หรือเอกสารตําราท่ีเกี่ยวของกับเรื่องความรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาของชุมชนกับ
โรงเรียน  สังเคราะหเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับ
โรงเรียน  โดยยึดแนวทาง  รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  เปนหลักแตเพิ่มเติมใหมีรายะเอียดครอบคลุมประเด็นในการประเมิน
ซ่ึงเปนผลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  จัดทําเปนรางเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมิน
ความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน          
  (2)  นํารางเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินฯ เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน   
ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนนักการศึกษา  นกัพัฒนา
คุณภาพระบบ และเปนผูประเมินภายนอกของ สมศ. จากนั้นใชวิธีการบอกตอ  (Snowball Sampling) 
โดยถามนักวิจัยผูชวยวา  ผูเชี่ยวชาญท่ีจะใหคําแนะนําเรื่องคุณภาพเครื่องมือที่มีคุณสมบัติดังกลาว

ควรเปนใคร? คัดเลือกรายช่ือผูเชี่ยวชาญที่นักวิจัยผูชวยเสนอซํ้ากันไมนอยกวา  7  ใน  10  คน  จึงไดรายชื่อ
ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ  (รายชื่อแสดงในภาคผนวก ข)  เพื่อใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จากน้ันจึงตัดทอน  ปรับปรุงใหไดเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนที่เหมาะสม   

          2)  คัดเลือกชุมชนโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือ

ของชุมชนกับโรงเรียน  เพื่อเปนกลุมตัวอยางท่ีจะลงไปศึกษาวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
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                  (1)  สงเกณฑการคัดเลือกฯใหนักวิจัยเครือขายโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
และโครงการวิจัย  และพัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษาทุกภูมิภาค  ดําเนินการคัดเลือกชุมชน 
โรงเรียนที่มีผลการคัดเลือกตามเกณฑในระดับคุณภาพดีที่สุด  ไวภูมิภาคละ 3-5  แหง  โดยพิจารณา
ในประเด็นอ่ืน ๆ ประกอบดวย  คือ  บริบทท่ีเปนชุมชนเมือง  ชุมชนชนบท  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา  สังคมเกษตร  สังคมอุตสาหกรรม  
  (2)  ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางไวภูมิภาคละ  2  แหง  โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมในเรื่องระดับคุณภาพของการดําเนินงาน  ความเปนตัวแทนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาบริบทชุมชนท่ีหลากหลายท้ังชุมชนเมือง  และชนบท  ความเปนไปไดในการเดินทาง
ลงพื้นท่ีการวิจัย  และความพรอมของนักวิจัยเครือขาย 

 ระยะที่  2 : คนหา   แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
ดวยกระบวนการจัดการความรู  และสรุปเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ  

          (1)  ศึกษาบรบิทท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  เพื่อศึกษาขอมลูในเชิงลกึ โดยใชวิธกีาร
เชิงคุณภาพ  คือ  สังเกตแบบมีสวนรวม  การสัมภาษณ  และศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ  

        (2)  จัดการความรู  เพ่ือคนหาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติงานระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  ในบทบาทของผูประสานการเรียนรู  (Facilitator)  ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของกลุมตัวอยาง  โดยใชเครื่องมือท้ังที่เปนแบบสอบถาม  เรื่องเลาเราพลัง  (Story  telling)  จากการสนทนา
กลุมยอย  (Focus  Group)  การประชุมรวมกันอยางสรางสรรค  (AIC)    

       (3)  สรุปรายงานวิธีปฏิบัติ การดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
โดยสังเคราะหจากขอมูลท่ีไดจากการจัดการความรู  ในกลุมตัวอยางที่เปนชุมชนโรงเรียนประถมศึกษา  
และชุมชนโรงเรียนมัธยมศึกษา  ทั้งในลักษณะท่ีชุมชนเขามาใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียน  และ
โรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน  

         (4)  สรุปเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียนของตนเอง  โดยใชผลจากการจัดการความรูเปนขอมูลในการเขียน  ตามรูปแบบ
การเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศซ่ึงไดตกลงรวมกัน 

  ระยะที่ 3 : ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices) ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน     

            1)  จําแนกรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
ของกลุมตัวอยางเปน  2  กลุม  คือ  กลุมตัวอยางที่เปนชุมชนโรงเรียนประถมศึกษา  และกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนชุมชนโรงเรียนมัธยมศึกษา   
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           2)   ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ ของกลุมกลุมตัวอยาง  โดยแสดงรายละเอียด
ใหเห็นกระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ในลักษณะ
ผังไหล  (Flow  Chart)  วิธีปฏิบัติของแตละข้ันตอน  และตัวอยางความสําเร็จการดําเนินการในแตละข้ันตอน
ของกลุมตัวอยาง 
 

3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 3.3.1  ประชากร     
 ประชากรในการวิจัยน้ีประกอบดวยสองสวน  คือ  1)  โรงเรียน  หมายถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนอันประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักการภารโรง 
นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  2)  ชุมชน  หมายถึง  องคกรที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
บุคลากรทุกฝายในชุมชนอันประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน  ขาราชการ  เจาหนาที่ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ประชาชนท่ัวไป  ประชากรท้ังสองสวนอยูในเขตพื้นท่ี  หรือทองท่ีเดียวกัน  มีความใกลชิด
สัมพันธกัน  ตองนิยามท้ังสองสวนคูกัน  แตอาจเรียกเปนช่ือชุมชน หรือช่ือโรงเรียน   

 โรงเรียนกับชุมชนที่เปนประชากร  เปนโรงเรียนเครือขายโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู
เพื่อคุณภาพการศึกษา  (ToPSTAR)  และโครงการระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ  (Healthy  Systems  Healthy   
School)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งสองโครงการ
ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียน  (สวร.)  ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ซ่ึงมีกระจาย
อยูในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  จํานวนทั้งส้ินกวา  1,500  โรง  เหตุผลที่เลือกโรงเรียนในเครือขาย
ของทั้งสองโครงการนี้เพราะเปนโรงเรียนที่มีพื้นฐานการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชน

กับโรงเรียนอยางเปนระบบ  คือโรงเรียนมีการวางระบบ  (P)  ดําเนินงานตามคูมือระบบ  (D)  ประเมิน
ทบทวน  (C)  และปรับปรุงระบบ  (A)  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกฯท่ีพัฒนาข้ึน  

 3.3.2  กลุมตวัอยาง 
  1)  โรงเรียนกับชุมชน  ที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี  เปนชุมชนโรงเรียน 
ท่ีผานเกณฑการคัดเลือกชุมชนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของ

ชุมชนกับโรงเรียน  คัดเลือกมาจากประชากรทั้ง  4  ภูมิภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต  ภูมิภาคละ  2  แหง  เปนชุมชน โรงเรียนที่เปดสอนชวงช้ันที่  1-3  เรียกวาโรงเรียนประถมศึกษา 
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หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  1  แหง  เปนชุมชน  โรงเรียนที่เปดสอนชวงช้ันที่  3-4  เรียกวา
โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง  รวมทุกภูมิภาคจํานวน  8  แหง  บริบทชุมชนของกลุมตัวอยางมีท้ังที่เปน
ชุมชนเมือง  และชุมชนชนบท  กระจายอยูในทุกภูมิภาค  ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหไดขอมูล
ท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา  
   2)  กลุมผูใหขอมูลคือผูกรอกแบบสอบถาม  และผูรวมในเวทกีารจัดการความรูในโรงเรยีน
ท่ีเปนกลุมตัวอยางแตละแหง  ประกอบดวย  2  สวน  คือ 
 (1)  ตัวแทนของชุมชน  ประกอบดวย  ตัวแทนจากผูปกครองนักเรียน  จํานวน  5  คน  
ตัวแทนจากกรรมการสถานศึกษา  จํานวน  3  คน  ตัวแทนจากภาคราชการและเอกชนในชุมชน  จํานวน  
5  คน  ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  2  คน  รวม  15  คนตอชุมชน  (โดยประมาณ) 
รวมทั้งส้ินประมาณ  90  คน 
 (2)  ตัวแทนของโรงเรียน  ประกอบดวยผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนตัวแทนจาก
ฝายบริหารของโรงเรียน  จํานวน  4  คน  ตัวแทนจากคณะครู  อาจารย  จํานวน  5  คน  และตัวแทนนักเรียน    
จํานวน  5  คน  รวม  15  คน  ตอโรงเรียน  (โดยประมาณ)  รวมทั้งส้ินประมาณ  90  คน 
 

3.4  เครื่องมอืการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

   3.4.1  เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัยระยะที่  1   
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะท่ี  1  น้ี  คือ  เกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จ

ในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ลักษณะของเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเรจ็ในการดาํเนนิงานระบบ

ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน   
    เกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือ

ของชุมชนกับโรงเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบตามรายการหรือเกณฑท่ีกําหนด
วามีการดําเนินการ หรือไมไดดําเนินการ  โดยใหแสดงผลวา  “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  โดยแสดงขอคิดเห็น  
ขอมูลที่เปนหลักฐานประกอบ  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานระบบความรวมมือของ
ชุมชนกับโรงเรียนแลวคัดเลือกชุมชน  โรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับชุมชน โรงเรียนอ่ืนในบริบท  และภูมิภาคเดียวกันเปนกลุมตัวอยางที่จะลงไปศึกษาวิจัย  ผลการประเมินนี้
เปนเพียงขอมูลหนึ่งที่ผูวิจัยใชพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยาง  ยังมีเงื่อนไขขอมูลอ่ืนประกอบการคัดเลือกอีก  
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ดังรายละเอียดที่อธิบายไวในเรื่องการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  เนื้อหาของเกณฑการคัดเลือกหรือ

แบบการประเมินฯ แบงเปน  3  ดาน  ดังน้ี 
   ดานที่  1  การบริหารคุณภาพระบบ  เปนเกณฑท่ีประเมินวา  ชุมชน  โรงเรียน  
ไดมีการวางระบบ  (P)  ดําเนินการตามคูมือระบบ  (D)  ประเมินทบทวน  (C)  ปรับปรุงระบบ  (A)  และ
ไดบูรณาการ  (I)  หรือไม  อยางไร ? 
   ดานที่  2  กระบวนการความรวมมือแบบสองทาง  เปนเกณฑที่ประเมินวาชุมชน  
โรงเรียน  ไดมีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของระหวางกัน  ชุมชน  สนับสนุนความรวมมือ
ในการพัฒนาโรงเรียน  และโรงเรียนใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน  หรือไม  อยางไร ? 
  ดานที่  3  ผลลัพธ  เปนเกณฑที่ประเมินผลลัพธของกระบวนการความรวมมือ

แบบสองทาง  วาเกิดผลลัพธตามเกณฑ  หรือไม  อยางไร ? 
   2)  การสรางเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ

ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  มีข้ันตอนการสราง  ดังตอไปน้ี 
        (1)  ศึกษาเอกสารท่ีเปนกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  

มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก  การศึกษาวิจัย  เอกสารรายงานการศึกษา  บทความ 
หรือเอกสารตําราท่ีเกี่ยวของกับเรื่องความรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาของชุมชนกับโรงเรียน     
   (2)  ดําเนินการสรางเกณฑการคัดเลือก หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน  
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  โดยยึดแนวทาง  รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เปนหลักแตเพ่ิมเติมให  มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็นในการประเมินซ่ึงเปนผลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ        

   (3)  จัดทําเปนรางเกณฑการคัดเลือก  หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  จํานวน  50  ขอ  ซ่ึงมีสาระสําคัญครอบคลุม  3  หมวดคือ 
หมวดการพัฒนาคุณภาพระบบ  หมวดกระบวนการดําเนินงาน  และหมวดผลการดําเนินงาน  พิจารณา
ตรวจสอบความเรียบรอยกอนสงผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ     

      (4)  นํารางเกณฑการคัดเลือก  หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  เสนอผูเช่ียวชาญ  (รายช่ือ  และคุณสมบัติแสดงไวในภาคผนวก ข)  
เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ  
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        (5)  ปรับปรุง  แกไข  สาระของเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จ
ในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ในหมวดการพัฒนาคุณภาพระบบ  
ใหมีสาระครอบคลุมการวางระบบ  การดําเนินการตามระบบ  การประเมินและการปรับปรุงระบบ 
หมวดกระบวนการดําเนินงาน  ปรับใหครอบคลุมท้ังการที่ชุมชนเขามาใหการชวยเหลือโรงเรียน  และ
โรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน  หมวดผลการดําเนินงาน  ปรับใหครอบคลุม
ท้ังผลที่เกิดข้ึนกับโรงเรียน  และผลที่เกิดข้ึนกับชุมชน  ตัดทอนเหลือเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมิน
ความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  จํานวน  27  ขอ  (รายละเอียด
แสดงไวในภาคผนวก  ก) 

        (6)  จัดพิมพเปนแบบประเมินฯ ฉบับสมบูรณ  เพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพ  และ
ใชในการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป  

  3)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
         (1)  การตรวจสอบความตรง  (Validity) 
  ในการตรวจสอบความตรง  (Validity)  ของเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมิน

ความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการคัดเลอืก
กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งน้ี  เปนการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ 
ดังนี้ 

  ก.  นํารางแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียนที่สรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาวารายการประเมิน
ถามไดตรง  และครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการถามหรือไม  โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางรายการ
ท่ีประเมินกับลักษณะของชุมชน  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  โดยกําหนดใหคะแนนผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญดวย  +1, 0  และ  -1         
ตามความหมายดังนี้ 
 +1  เม่ือแนใจวารายการประเมินน้ันสอดคลองกับลกัษณะของชุมชน โรงเรียน
ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรยีน 

 0    เมื่อไมแนใจวารายการประเมินนั้นสอดคลองกับลักษณะของชุมชน  โรงเรียน
ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

       -1    เม่ือแนใจวารายการประเมินน้ันไมสอดคลองกับลักษณะของชมุชน  โรงเรยีน
ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 
 79 

  (2)  นําคะแนนท่ีไดจากความเห็นของผูเช่ียวชาญ  มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
รายการประเมินแตละขอกับลักษณะของชุมชนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ

ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  โดยใชวิธีการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค  (Index  of  Item  Congruence : IOC)  โดยใชสูตร 

 

                         สูตร     
N

IOC ∑= R
 

  
                            เม่ือ     IOC   หมายถึง    ดชันีความสอดคลองระหวางรายการประเมนิกับลกัษณะของ  
                                                                   ชุมชนโรงเรยีนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ  
                                                                   ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
                        ∑R    หมายถึง    ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
                           N       หมายถึง    จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
   ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะรายการประเมินขอท่ีมีคา   IOC  ต้ังแต  0.50  ขึ้นไปเอาไว  และ
ปรับปรุงรายการประเมินขอที่ผูเช่ียวชาญใหการเสนอแนะ  จนไดแบบประเมินความสําเร็จในการดาํเนินงาน 
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนครบตามที่ตองการ  (รายละเอียดของคะแนน  IOC  แสดงไว
ในภาคผนวก ค) 
 2)  การตรวจสอบความเท่ียง  (Reliability) 

  ผูวิ จัยไดดําเนินการตรวจสอบความเท่ียง   โดยใชการตรวจสอบความเท่ียง
เชิงความคงท่ี  (Stability)  ของผูตรวจ  2  คน  (Investigator  Reliability)  ซ่ึงดําเนินการดังน้ี   

  (1)  นําแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน  ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  (Content Validity)  ไปทดลองหาความเที่ยง
เชิงความคงที่  โดยใหนักวิจัยผูชวยสองคนคือ ศน.ปรารถนา  สงวนวงศ และ ศน.กมล  ปยพันธ  
ใชแบบประเมินกับโรงเรยีนเตรียมอุดม  พัฒนาการบางใหญ  จังหวัดนนทบุร ี ซ่ึงเปนโรงเรียน ชุมชนท่ีมี
บริบทสอดคลองเปนไปตามเง่ือนไข ของการคัดเลือกกลุมตัวอยางการศึกษาวิจัย คือเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ชุมชนเมือง 
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 (2)  นําผลการประเมินของผูประเมินสองคน  มาหาความสัมพันธกันโดยคํานวณ 
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  (Pearson  Product  moment  Correlation  Coefficient)  ผลการคํานวณ
ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  0.95  (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ค ) 

   3)  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยระยะท่ี  2 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ระยะที่  2  เปนเคร่ืองมือที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย 

(1)   แบบสอบถามขอมูลการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  (2)  แบบบันทึก
การอภิปรายกลุมจากการใชเทคนิค  Storytelling  “เรื่องเลาเราพลัง”  (3)  แบบบันทึกการประชุมกลุม
ระดมความคิด จากการใชเทคนิคการประชุมรวมกันอยางสรางสรรค  (A-I-C : Appreciation  Influence  
Control)  “ตนไมชุมชนของเรา”  (4)  แบบบันทึกการสังเคราะหวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  ในกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา และ  (5)  แบบรายงาน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรู 
 3.4.2  ลกัษณะของเครื่องมอืท่ีใชในการวจิยัระยะที่ 2  
  1)  ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 
                      (1)  แบบสอบถามขอมูลการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
เปนแบบกรอกรายการและปลายเปดตอบคําถามตามสภาพจริง  ในฉบับเดียวกัน  ใชสอบถามผูใหขอมลู
ซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน  และตัวแทนโรงเรียน  แบงเปน  2  สวน  ประกอบดวย 
               สวนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมการจัดการความรู  ในดานสถานภาพผูตอบ  
และบริบทของชุมชนกับโรงเรียน 
                             สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรวมมือของชุมชนกับโรงเรยีน  
ในดานบทบาทท่ีไดรวมมือ  บทบาทที่ไดรวมมือกับชุมชน  ความคาดหวังเกี่ยวกับความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  สภาพความรวมมือฯ ที่เปนไปตามความคาดหวัง  เหตุการณที่ประทับใจจากความรวมมือ  
และขอเสนอแนะเพ่ือใหความรวมมือฯ ดีข้ึน 

         (2)  แบบบันทึกการอภิปรายกลุม  จากการใชเทคนิค  Storytelling  “เรื่องเลาเราพลัง”   
เปนแบบบันทึกเรื่องเลาจากกลุมท่ีเปนตัวแทนของโรงเรียน  เลาเรื่องความประทับใจในการที่โรงเรียน
ออกไปใหความรวมมือชวยเหลือการพัฒนาชุมชน  และตัวแทนของชุมชน  เลาประสบการณที่ตนเอง
ประทับใจในการท่ีชุมชนเขามาใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียนโดยผูที่ถูกกําหนดใหเปนเลขานุการกลุม

เปนผูบันทึก   
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         (3)  แบบบันทึกการประชุมกลุมระดมความคิด  จากการใชเทคนิคการประชุมรวมกัน
อยางสรางสรรค  (A-I-C : Appreciation  Influence  Control)  “ตนไมชุมชนของเรา”  เปนแบบบันทึก
จากกิจกรรมที่จัดใหผูแทนโรงเรียนและชุมชนรวมกันแสดงขอมูลพ้ืนฐานของพื้นท่ีกลุมตัวอยาง  มีเน้ือ
แบงเปน  4  สวน  คือ  1)  ปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน  2)  ความตองการของชุมชน  3)  กิจกรรมที่ชุมชน 
โรงเรียนจะรวมมือกันทําเพื่อใหเปนไปตามท่ีตองการ  และ  4)  บุคคล  องคกร  ภาคี  ท่ีสามารถเขามาให
ความรวมมือชวยเหลือชุมชน  โรงเรียนได  ผูบันทึกขอมูลน้ีคือผูท่ีไดรับการมอบหมาย 
  (4)  แบบบันทึกการสังเคราะหวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  
โดยจัดลําดับตามความประทับใจหรือความถ่ีของวิธีปฏิบัติทั้งที่ชุมชนเขามาใหความรวมมือพัฒนา

โรงเรียน  และวิธีปฏิบัติที่โรงเรียนออกไปใหความรวมมือพัฒนาชุมชน  ของกลุมตัวอยางทั้งที่เปน
โรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผูวิจัยเปนผูบันทึกการสังเคราะห  โดยสังเคราะหจาก
บันทึกภาคสนามของผูวิจัย 
   (5)  แบบรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  เปนแบบที่ใชเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประเมินและ
รับรองวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู สวร. เกณฑการประเมินนี้ทําการวิจัย
และพัฒนาในโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ  โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส.  (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู, 2550)  เนื้อหาที่นําเสนอ
ประกอบดวย  6  สวน  คือ  1)  สภาพชุมชน  โรงเรียน  และความคาดหวังของผูเกี่ยวของ  2)  ความเปนมา
ของการพัฒนาเชิงระบบจากจุดเริ่มตนจนถึงปจจุบัน  3)  วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศทั้งในลักษณะที่ชุมชน
เขามาใหความรวมมือพัฒนาโรงเรียน  และการที่โรงเรียนออกไปใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน  
4)  ความสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน  5)  ปจจัยเอ้ือที่อยูเบื้องหลังของความสําเร็จ  และ  6) บทเรียน
ท่ีไดจากความรวมมือทั้งท่ีเปนความประทับใจ  ปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะ  ผูท่ีใชแบบรายงานนี้
คือตัวแทนของโรงเรียน  โดยดําเนินการเขียนรายงานสงผูวิจัยภายใน  15  วัน  หลังจากวันที่จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2)  การสรางเครื่องมือการวิจัยที่ใชในระยะท่ี  2 
       (1)  ศึกษาเอกสาร  ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือการวิจัยในระยะท่ี  2  ทั้ง  5  ชนิด  ซ่ึงเกี่ยวของ

กับเรื่องการจัดการความรู  เปนเครื่องมือในการสรางความรู  เรียนรูความรู  แลกเปลี่ยนความรู  ใชความรู  
และการจัดเก็บความรู  สวนเรื่องความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  เปนองคความรูทีม่สีาระสําคัญ
เกี่ยวกับการที่ชุมชนเขามารวมพัฒนาโรงเรียนและการท่ีโรงเรียนออกไปใหความรวมมือพัฒนาชุมชน        
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   (2)  กําหนดประเด็นเนื้อหา  เนื้อหาสาระของเครื่องมือแตละชนิด  มุงตอบคําถาม
การวิจัยยืนยันองคความรูเกี่ยวกับระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา  เปนกระบวนการดําเนินงานแบบสองทาง  คือการที่ชุมชนเขามารวมพัฒนาโรงเรียน
และการท่ีโรงเรียนออกไปใหความรวมมือพัฒนาชุมชน  วิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอน  ผลการดําเนินงาน  
และตัวอยางความสําเร็จ  รวมท้ังที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของกลุมตัวอยางแตละระดับ   

      (3)  จัดทํารางเครื่องมือ  โดยยึดกรอบการวิจัย  คําถามการวิจัย  และจุดประสงคของ
การวิจัย  การที่ออกแบบเครื่องมือไวหลายชนิดก็เพ่ือใหขอมูลจากแตละเครื่องมือยืนยันซ่ึงกนัและกนัซ่ึง
จะทําใหผลการวิจัยเช่ือถือได 

 3)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ       
      (1)  ตรวจสอบความตรง  (Validity)   
             ก.  ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือทั้ง  5  ชนิด  เปนการตรวจสอบความตรง

ดานเนื้อหา  (Content  Validity)   อาศัยดุลยพินิจทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาเปนเกณฑ 
โดยตรวจสอบวาเนื้อหาของเครื่องมือแตละชนิด  แตละขอนั้นตรง  ครอบคลุม  ครบถวนตามเนื้อหา
ท่ีกําหนดไวในกรอบการวิจัย  คําถามการวิจัย  และจุดประสงคของการวิจัย หรือไม 

 ข.  นําขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะ  จากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ใหเหมาะสม 
 (2)  การตรวจสอบความเท่ียง  (Reliability) 

 ในการตรวจสอบความเท่ียง  (Reliability)  ของเครื่องมือการจัดการความรู
ทั้ง  5  ชนิด  ผูวิจัยไดดําเนินการหาความเที่ยง  โดยการนํารางเครื่องมือไปทดลองใชในสถานการณ
ที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่เปนจริงคือที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี 
แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข  เชน  แบบบันทึกการอภิปรายกลุม  จากการใชเทคนิค Storytelling 
“เรื่องเลาเราพลัง”  ไดปรับใหมีความกระชับ  ชัดเจน  ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาท่ีตองการ   

 4)  การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล  
                  นอกจากนั้นผูวิจัยไดใชกระบวนการตรวจสอบความนาเชื่อถือของการวิจัย

(Trustworthiness)  ประกอบดวยการหาความเช่ือถือไดของขอมูล  (Credibility)  และการพึง่พากับเกณฑอ่ืน 
(Dependability) ดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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       (1)  การหาความเช่ือถือไดของขอมูล  (Credibility)  
 ก.  ผูวิจัยและผูใหขอมูลคือตัวแทนจากโรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน 

ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนไปตามหลักการมีสวนรวม  และความรวมมือในการวิจัย   
(Participatory  or  Collaborative  Modes  of  Research) 

 ข.  ผูวิจัยนําขอมูลภาคสนามใหผูใหขอมูลทําการตรวจสอบขอมูลจากที่ได 
(Member  Check)  วาตรงตามสภาพการรับรูของผูใหขอมูลในฐานะคนในเปนคนมอง  

 ค.  ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา  (Triangulation)  โดยอาศัยผูให
ขอมูลหลายฝาย  (Different  Data  Source)  เปรียบเทียบความสอดคลองของขอมูลในกลุมผูใหขอมูล 

 ง.  ผูวิจัยขจัดความลําเอียง  (Researcher  Biases)  โดยผูวิจัยไดเจาะจงกลุมผูให
ขอมูลที่เปนผูบริหาร  ตัวแทนคณะครู  ตัวแทนของนักเรียน  ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมผูใหขอมูลจากโรงเรียน 
และตัวแทนของผูปกครองนักเรียน  ตัวแทนของกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนของหนวยงานองคกร
ในทองถิ่น ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมผูใหขอมูลจากชุมชน  ใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
การกําหนดคุณสมบติั  และจํานวนผูใหขอมูล  ประเด็นเนื้อหาท่ีระบุ  และวิธีการบันทึกขอมูลที่เหมาะสม 
เพื่อใหตรงกับสภาพความเปนจริงและเปาหมาย 

       (2)  การพ่ึงพากับเกณฑอื่น  (Dependability) 
  ผูวิจัยไดอาศัยการตรวจสอบแบบสามเสา  (Triangulation)  ดานวธิรีวบรวมขอมูล 
(Different  Collection  Method)  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีเปรียบเทียบความสอดคลองของขอมูล 
กลาวคือจากแบบสอบถาม  จากการประชุมระดมความคิดดวยเทคนิค  (A-I-C)  และจากบันทึก
การอภิปรายกลุมดวยเทคนิค  Storytelling  “เรื่องเลาเราพลัง”  (Merriam, 1998)  (นิศา ชูโต, 2540) 
  3.4.3  เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัยระยะที่ 3  

 เครื่องมือที่ใชในการระยะท่ี  3  คือแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices) 
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ของกลุมตัวอยางที่เปนทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 1)  ลักษณะของแบบรายงาน การสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ 
       เปนแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ ระบบความรวมมือของชุมชน

กับโรงเรียน  ของโรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประเด็นเนื้อหาท่ีนําเสนอประกอบดวย  
3  สวน  คือ  (1)  ผลการสังเคราะหกระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของระบบความรวมมือของชุมชน
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กับโรงเรียน  โดยเสนอเปนลักษณะของผังไหล  (Flow  Chart)  (2)  วิธีปฏิบัติของแตละขั้นตอน  และ  
(3) ตัวอยางความสําเร็จการดําเนินการของกลุมตัวอยางในแตละขั้นตอน 

  2)  การสรางแบบรายงาน การสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ 
       (1)  ศึกษาหลกัการ  และวธิกีารเกี่ยวกับวธิีปฏิบัติที่เปนเลิศจากเอกสาร  “การพัฒนา

และประเมินรบัรองวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ”  ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (ม.สวร.) ประมวลเปน
กรอบแนวทางในการออกแบบรายงานการสังเคราะหวธิปีฏิบัติท่ีเปนเลศิฯ 

       (2)  ศึกษาตัวอยางการเขียนรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  (ม.สวร.)  เพื่อใชเปนแนวทางในการเขียนรายงานการสังเคราะหฯ 

       (3)  ดําเนินการออกแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ เปนฉบับราง  
ตรวจความเรียบรอยกอนเสนอใหผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบคุณภาพตอไป 

 3)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
       (1)  ผูวิจัยนํารางแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ ท่ีผานการตรวจสอบ

ความเรียบรอยเบื้องตนแลว  เสนอผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content  Validity)  วาเนื้อหาของแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ นั้นตรง  ครอบคลุม  
ครบถวนตามเน้ือหาท่ีแสดงข้ันตอนของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน วิธีปฏิบัติของ
แตละข้ันตอน  และตัวอยางความสําเร็จการดําเนินการของกลุมตัวอยางในแตละข้ันตอน  

       (3)  นําแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศฯ มาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยและนักวิจัยผูชวย  ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ 
การวิจัยซ่ึงแบงเปน  3  ระยะ  คือ ระยะที่  1 : ศึกษา สังเคราะหเงื่อนไข ปจจัยท่ีใชเปนเกณฑการคัดเลอืก  
และดําเนินการคัดเลือกชุมชนโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือฯ                          
ระยะท่ี 2 : จัดการความรูเพื่อคนหา แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรยีน  
และสรุปเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ  ระยะท่ี  3 :  ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best  Practices)  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  รายละเอียดของการดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละระยะ  มีดังน้ี 
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 ระยะที่  1  ศึกษา  สังเคราะหเง่ือนไข ปจจัยท่ีใชเปนเกณฑการคัดเลือก   และดําเนินการคัดเลือก
ชุมชนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือ 

  การเก็บรวบรวมขอมูลระยะนี้เปนขอมูลที่เปนเงื่อนไข  ปจจัยเพื่อสังเคราะห
เปนเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับ

โรงเรียน  และใชเกณฑฯ ดังกลาวในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะลงไปศึกษาวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       1)  ขอมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ  ประกอบดวย   
             (1)  เอกสารเกณฑการประเมินทบทวนผลการดําเนินงานเชิงระบบของสถาบันวิจัย

และพัฒนาการเรียนรูซ่ึงใหรายละเอียดในมิติของการบริหารจัดการเชิงระบบกลาวคือ  การออกแบบ
ระบบ  (P)  การดําเนินการตามระบบ  (D)  การประเมินหรือศึกษาระบบ  (C)  การปรับปรุงระบบ  (A)  
และการบูรณาการระบบ  (I)  ซ่ึงผูวิจัยใชเปนรางเกณฑที่เปนประเด็นหลักในการประเมินดานที่  1  คือ
เกณฑประเมินดานการบริหารคุณภาพระบบ  (รายละเอียดในเกณฑการประเมินความสําเร็จฯ ทายบท)               
   (2)  เอกสารมาตรฐานการศึกษาท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐาน  และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ใชในการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รอบท่ี 2 
ท่ีเกี่ยวของกับระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงเปนมาตรฐานที่  14   
 (3)  เอกสารมาตรฐานการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.)  ใชในการประเมินภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนคือมาตรฐานที่  17-18   
   มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพการดําเนินงานระบบความรวมมือฯ จากทั้งสองสํานัก
ผูวิจัยสังเคราะหเปนรางแบบประเมินฯ ดานกระบวนการ  และดานผลลัพธ  ตามลําดับ 

       2)  ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากผูเช่ียวชาญ  เพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางเกณฑยอยกับประเด็นหรือจุดประสงคหลัก  (IOC : Index  of  Objective  Congruence)
โดยคัดเลือกเกณฑยอยท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.50  ข้ึนไปมาพิจารณา  ปรับปรุงเพิ่มเติมจนไดเกณฑการคัดเลือก
หรือแบบประเมินความสําเร็จฯ ท่ีมีคุณภาพ 

       3)  ขอมูลที่เปนผลของการใชเกณฑการคัดเลือกฯ ผูวิจัยไดนําไปใชเปนสวนหนึ่ง
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะลงไปศึกษาวิจัย  ขอมูลที่เปนผลจากการใชเกณฑการคัดเลือกฯ นี้ไดจาก
การดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (1)  ข้ันเตรียมการกอนการคัดเลือก  ผูวิจัยจัดการประชุมนักวิจัยเครือขายของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (สวร.) ซ่ึงเปนนักวิจัยเครือขายในพ้ืนที่รับผิดชอบชุมชนกับโรงเรียน
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ในโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ  และโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษา     
(ToPSTAR)  ที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย  จุดประสงค
ของการใชแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือฯ ในฐานะเครื่องมือการคัดเลือก
กลุมตัวอยางการวิจัย  รายละเอียดของแบบประเมินฯ การใช  เง่ือนไข  ปจจัยประกอบและเกณฑการตัดสินผล
จากการใชแบบประเมินฯ 

 (2)  ข้ันดําเนินการคัดเลือก  ผูวิจัยมอบแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน
ระบบความรวมมือฯ ใหนักวิจัยเครือขายของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  (สวร.)  ทําการประเมิน
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณลักษณะตามแบบประเมินโดยใชขอมูลในประเด็นอ่ืนๆ เชน  ลกัษณะชุมชน
เปนชุมชนเมือง หรือชนบท  ระดับโรงเรียน  เปนโรงเรียนประถมศึกษา  หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบการพิจารณาดวย  คัดเลือกโรงเรียน  ชุมชนท่ีมีระดับคุณภาพดีที่สุดไวภูมิภาคละ  3-5  แหง   

 (3)  ข้ันตรวจสอบผลการคัดเลือก  ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย
(Multiple  Investigator  Triangulation)  โดยเปรียบเทียบความสอดคลองตรงกันของผลการประเมินของ
นักวินัยในภาคสนาม  (fieldwork)  (ทวีศักดิ์  นพเกสร, 2548, หนา 55)  ภูมิภาคเดียวกัน  ซ่ึงตองสอดคลอง
ตรงกัน อยางนอย  3  คนจาก  5  คน  พรอมกันนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณนักวิจัยเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง  มาประกอบการพิจารณาดวย  

       (4)  ผูวิจัยนําผลการคัดเลือกจากนักวิจัยเครือขายในข้ัน (3)  มาเปนขอมูลสวนหนึ่ง
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยคัดเลือกไวภูมิภาคละ  2  แหง  จํานวน  8  แหง  การคัดเลือกพิจารณา
จากขอมูลผลการประเมินของนักวิจัยเครือขาย ความหลากหลายของบริบทท่ีตองการศึกษา  คือ  ภูมิภาคกลาง 
เหนือ  อีสาน  ใต  ขนาดชุมชนกับโรงเรียนทั้งเล็ก  กลาง  ใหญ  ระดับที่เปดสอน  ประถม  มัธยมและ
ลักษณะชุมชนทั้งที่เปนชุมชนเมือง  และชนบท   (ดังแสดงผลการคัดเลือกในตาราง  5)  

  ระยะที่ 2  จัดการความรูเพ่ือคนหา แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  และสรุปเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ 
              การเก็บรวบรวมขอมูลระยะน้ีเปนขอมูลที่เปนผลของการจัดการความรูในกลุมตัวอยาง

ท้ัง  8  แหง  มีเปาหมาย  (Knowledge Vision : KV)  เพ่ือคนหา  แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  โดยใชเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge Sharing : KS)  5  ชนิด 
ประกอบดวย  1)  แบบสอบถามขอมูลการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  2)  แบบบนัทึก
การอภิปรายกลุมจากการใชเทคนิค  Storytelling  “เรื่องเลาเราพลัง”  3)  แบบบันทึกการประชุม
กลุมระดมความคิด จากการใชเทคนิคการประชุมรวมกันอยางสรางสรรค  (A-I-C : Appreciation  Influence 
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Control)  “ตนไมชุมชนของเรา”  มีการสรุปองคความรู  (Knowledge  Assets : KA)  ในเครื่องมือที่
4)  แบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติของการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
ในกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา และ  5)  แบบการเขียนรายงาน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  ซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรู  ขอมูลจากการเก็บรวบรวมระยะนี้  มีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 

         1)  แบบสอบถามขอมูลการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
เปนขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลที่รวมเวทีจัดการความรู  ท้ังที่เปนตัวแทนของชุมชน  คือ  ผูปกครองนกัเรยีน
กรรมการสถานศึกษา  ภาครัฐและเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตัวแทนของโรงเรียน  คือ
ผูบริหาร  คณะครู  อาจารย  และนักเรียน  รายละเอียดของขอมูลประกอบดวย  ขอมูลแสดงบริบทของชุมชน/
โรงเรียน  ขอมูลแสดงสถานภาพของผูใหขอมูล  ขอมูลแสดงบทบาทท่ีไดรวมมือกับชุมชน ขอมูลแสดง
ความคาดหวังเกี่ยวกับความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ขอมูลแสดงสิ่งที่ไดหรือเปนไปตามความคาดหวัง 
ขอมูลแสดงเหตุการณ  หรือความประทับใจจากความรวมมือ  และขอมูลแสดงขอเสนอแนะ
เพื่อใหความรวมมือดีข้ึน   

       2)  ขอมูลจากแบบบันทึกการอภิปรายกลุม  จากการใชเทคนิค  Storytelling 
“เรื่องเลาเราพลัง”  เปนขอมูลจากการถอดความรูฝงลึก  (Tacit  Knowledge)  ของผูเขารวมแลกเปลี่ยนความรู
ใหเปนความรูชัดแจง  (Explicit  Knowledge)  เปนไปตามแนวคิดเรื่องวงจรความรู  ผานกระบวนการ
ท่ีเรียกวา  Knowledge  Spiral  หรือ  SECI  Model  ของ  Ikujiro  Nonaka  และ  Takeuchi  ขอมูลไดจาก
การประชุม  2  กลุมยอย ประกอบดวย 

 (1)  กุลมยอยที่ 1  กลุมตัวแทนของโรงเรียน  เปนขอมูลแสดงลําดับความสําคัญ
หรือความพึงพอใจของความรวมมือท่ีโรงเรียนมีตอชุมชน  

 (2)  กลุมยอยที่  2  กลุมตัวแทนชุมชน  เปนขอมูลแสดงลําดับความสําคัญ  หรือ
ความพึงพอใจของความรวมมือท่ีชุมชนมีตอโรงเรียน   

       3)  ขอมูลจากแบบบันทึกผลการประชุมกลุมระดมความคิด  โดยประยุกตใชเทคนิค
การประชุมรวมกันอยางสรางสรรค  (AIC :Appreciate  Influence  Control)  “ตนไมชุมชนของเรา”
เปนขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  มีเนื้อหาแบงเปน  4  สวน  คือ  (1)  ปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
(2)  ความตองการของชุมชน  (3) กิจกรรมที่ชุมชน โรงเรียนจะรวมมอืกันทําเพื่อใหเปนไปตามท่ีตองการ    
และ  (4)  บุคคล  องคกร  ภาคี  ท่ีสามารถเขามาใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน  โรงเรียนได  
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       วิธีการเก็บขอมูลเริ่มโดยผูวิจัยซ่ึงทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุมช้ีแจงความจําเปน

ความสําคัญ  และจุดประสงคของการประชุมระดมความคิด  จําลองสภาพชุมชนเปนตนไมใหช่ือตนไมน้ีวา 
“ตนไมชุมชนของเรา”  วาดภาพตนไมขนาดใหญต้ังไวกลางหองประชุม  ผูดําเนินการประชุมใหผูเขารวม
ประชุมวิเคราะหสภาพชุมชน  โดยการเขียนบอกสภาพปญหาท่ีพบในชุมชนกับ โรงเรียนลงบนการด
กระดาษขนาด 2 x3  นิ้ว  แลวนําไปติดไวที่ภาพบริเวณที่เปนรากของตนไม  บริเวณท่ีเปนภาพผลของ
ตนไมใหเขียนบอกความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในชุมชนกับโรงเรียนของตน  สวนท่ีเปนบริเวณ
ภาพพุมใบของตนไมใหแบงเปน  3  สวน  สวนที่  1  เขียนบอกกิจกรรมท่ีตองการใหชุมชนดําเนินการ 
สวนที่  2  เขียนบอกกิจกรรมท่ีตองการใหโรงเรียนดําเนินการ  และสวนที่  3  เขียนบอกกิจกรรมท่ีตองการ
ใหชุมชน  และโรงเรียนรวมมือกันดําเนินการ  ในบริเวณลําตนของภาพตนไมใหเขียนบอกช่ือหนวยงาน 
องคกร  บุคคลที่โรงเรยีน  ชุมชนคิดวาสามารถใหความชวยเหลือรวมมือในการพัฒนาได  ในการระดม
ความคิดน้ี ผูดําเนินการประชุมจะตองชวยกระตุนใหผูเขารวมประชุมอยากรวมกิจกรรมโดยการระดม
ความคิดเห็น  ชวยแกปญหาในกรณีที่ผูเขารวมประชุมมีปญหาในเรื่องของการเขียน ผูดําเนินการประชุม
มีการสรุปประเด็นใหผูเขารวมประชุมเห็น  และรับทราบเปนระยะ ๆ และจดบันทึกผลการประชุมใหชัดเจน   

  4)  ขอมูลจากแบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติของการดําเนินงานระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนในกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เปนขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหจากแบบเก็บขอมูลท่ี 2.1, 2.2  และ  2.3  โดยมุงเนนเสนอขอมูลที่แสดง
ใหเห็นวิธีปฏิบัติระบบความรวมมือ ท่ีชุมชน และโรงเรียนมีความพึงพอใจ  มีความถี่สูง  และรูสึกวา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยจัดลําดับไว  5  ระดับที่   1  ถึง  5 

       5)  ขอมูลจากแบบการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  เปนขอมูลจากการนําเอาผล
จากเครื่องมือการจัดการความรูทั้ง 3 ชนิดดังกลาวขางตนมาเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  ขอมูล
ของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย  6   สวน  คือ    (1) สภาพชุมชน  โรงเรียน  และ
ความคาดหวังของผูเกี่ยวของ   (2)  ความเปนมาของ การดําเนินงานพัฒนาเชิงระบบจากจุดเริ่มตนจนถึง
ปจจุบัน  (3)  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท้ังในลักษณะที่ชุมชนเขามาใหความรวมมือพัฒนาโรงเรียนและ

การท่ีโรงเรียนออกไปใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน  (4) ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
(5)  ปจจัยเอ้ือที่อยูเบ้ืองหลังของความสําเร็จ  และ  (6)  บทเรียนที่ไดจากความรวมมือทั้งที่เปนความประทับใจ 
ปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
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 ระยะที่  3  ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ   (Best  Practices)  ระบบความรวมมือของ
ชุมชนกับโรงเรียน   

   เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนผลจากการสังเคราะหรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
ของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงจําแนกเปน  2  กลุมยอย  คือ  กลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนประถมศึกษา  4  แหง  และ
กลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  4  แหง  การสังเคราะหใชวิธีตรวจสอบความถี่ของรายละเอียด
ของข้ันตอนในกระบวนการดําเนินงาน  และวิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอนของระบบความรวมมือฯ ของ
กลุมตัวอยางในกลุมยอย  หากข้ันตอนการปฏิบัติ  และวิธีปฏิบัติซํ้ากัน  หรอืสอดคลองกนักจ็ดัเปนตัวแทน
ของกระบวนการและวิธีปฏิบัติระบบความรวมมือฯ ของกลุมยอยนั้นขอมูลที่นําเสนอ  มีรายละเอียด  
ประกอบดวย 
  (1)  กระบวนการดําเนินงานของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรยีน  โดยเสนอ
เปนลักษณะของผังไหล  (Flow  Chart)  แสดงใหรายละเอียดเปนลําดับของข้ันตอนจากจุดเริ่มตนจนถึง
จัดส้ินสุดของกระบวนการ 

 (2)  วิธีปฏิบัติของแตละข้ันตอนของกระบวนการ  โดยเสนอรายละเอียดใหเห็นวา
ในแตละข้ันตอนนั้นใครเปนผูปฎิบัติ  ปฏิบัติอยางไร  ชวงเวลาที่ปฏิบัติ  และผลการปฎิบัติ         

      (3)  ตัวอยางความสําเร็จการดําเนินการในแตละข้ันตอนของระบบความรวมมือฯ
ของกลุมตัวอยาง  แสดงใหเห็นความสําเร็จจากวิธีการปฏิบัติ เปนรูปธรรมมีเหตุการณ เรื่องเลาประกอบ  

 

3.6  การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย  
 

 3.6.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวม  สัมภาษณ  การสนทนากลุม
และจากเครื่องมืออ่ืน  ในแตละข้ันตอนของการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการหลัก  3  ประการดังตอไปน้ี  
   1)  การจัดระเบียบขอมูล  (Data  0rganizing)  จากขอมูลที่ไดจากการถอดเทป  การบันทึก
แบบละเอียด  ผูวิจัยกําหนดกรอบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content Analysis)  เปนสองประเด็นสําคัญ  (Theme)  
คือการที่โรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือพัฒนาชุมชน  (Inside-Out)  และการที่ชุมชนเขามาให
ความรวมมือชวยเหลือกิจการของโรงเรียน  (Outside-In)  จําแนกบริบทที่เปนชุมชน-โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา  และบริบทชุมชน-โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ทั้งสองบริบทกระจายอยูในทั้ง  4  ภูมิภาค
ในสัดสวนพอกัน  การจัดระบบรหัส  (Codes Systems)  เพื่อสะดวกในการจัดกลุมขอมูลใหเกิดความสะดวก
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ตอการวิเคราะหคนหาความหมาย  (ทวีศักดิ์  นพเกสร, 2549 หนา 133-137)  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังแสดงตัวอยางในตาราง 4 

ตาราง  4  ตัวอยางรหัสและนยิาม 
 

        2)  การแสดงขอมูล  (Data Display)  ผูวิจัยไดนําขอมูล  ซ่ึงสวนใหญอยูในรูปของการพรรณนา  
อันเปนผลจากการเช่ือมโยงขอมูลที่จัดระเบียบไวแลว  เพ่ือบอกเรื่องราวของส่ิงที่ศึกษา  ไดแก  ข้ันตอน
การดําเนินงานของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน ซ่ึงแสดงใหเห็นในลักษณะของวิธีการ

ตัวอยางรหัสและนิยาม 

ช่ือรหัสไทย ช่ือรหัสอังกฤษ ตัวยอ นิยามรหัส 

การใหการอบรม

เรยีนรูกับนักเรียน 
Teaching Te การท่ีครู  รวมมือกับผูปกครองในการใหการอบรม 

ส่ังสอนใหนักเรยีนเปนคนดี คนเกง 

การเปนผูนําทาง

ความคิดในการพัฒนา 
Leadership Le การเปนผูนําแนวคิดในการพัฒนา  ท้ังปฏบัิติการ

และความรูวิชาการ 

บริจาคทุนทรพัย Money Mo การท่ีท้ังฝายโรงเรียน และชุมชนเปนผูบรจิาคเงิน 

พัฒนาโรงเรียน            
ในเชิงวิชาการ 

Academic Ac การท่ีผูแทนฯ ไดเปนผูใหความรูทางดานวชิาการ
แกกนั  เชน  ครูภูมิปญญา 

ออกแรงชวยงาน Labor La การรวมมือชวยเหลือกนัโดยการออกแรงงาน 

เฝาระวัง Security Se การรวมมือกันเฝาระวังเหตุรายที่จะเกิดข้ึน 
รวมทั้งดูแลความประพฤติของนักเรียนดวย 

คณะกรรมการ 
ทีมงาน 

Staff St การเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน  
หรือทีมงาน ทัง้เปนทางการและไมเปนทางการ 
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ปฏิบัติงานของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 
(Comparision  and  Contrast)  ระหวางวิธีปฏิบัติงานของชุมชน-โรงเรียนระดับประถมศึกษากับชุมชน
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  เปนการทําใหขอมูลที่ไดถูกจัดระเบียบไวแลว  “พูด”  ออกมา  (ชาย  โพธสิิตา, 
2550, หนา 361)  

          3)  การหาขอสรุปการตีความและการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวจัิย 
(Conclusion, interpretation and verification)  ผูวิจัยใชวิธีการตีความ  สรางขอสรุป  ที่ไดจากการแสดงขอมูล
โดยหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย  (Induction)  โดยตีความสรางขอสรุปเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง  (Comparison  and  Contrast)  เพื่อทําใหมองเห็นรายละเอียดและสาระสําคัญของขอสรุป
ของวิธีปฏิบัติงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ท้ังในชุมชนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
และชุมชนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  นําไปสูการวิเคราะหและสรางขอสรุปในเร่ืองวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  การตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น  และความแมนยํา
(Verification)  ผูวิจัยใชการตรวจสอบวิธีการเก็บขอมูลจากเครื่องมือหลายอยาง  (Different Data Source)  
คือทั้งจากแบบสอบถาม  การจัดกลุมสนทนา  การสัมภาษณ  และแหลงที่เก็บขอมูลซึ่งมีกลุมตัวอยาง 
เปนตัวแทนกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาค  เพื่อยืนยันขอมูล  (Data Triangulation)  รวมถึงการวิเคราะห
โดยใชประสบการณ ความเปนกลางไมมีอคติของผูวิจัยท่ีถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ดวย 
    3.6.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
 กรณีที่มีการสํารวจดวยแบบสอบถามหรือแบบประเมิน  ซ่ึงขอมูลที่ไดเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติภาคบรรยาย  (Descriptive  Statistics)  เชน การวิเคราะหหา 
จํานวน  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อศึกษาคาสถิติท่ีไดตามลักษณะของกลุม
ผูใหขอมูล  ปจจัย  เงื่อนไขหรือตัวแปรที่ศึกษา  
 3.6.3  สถิติท่ีใชในการวจิัย 
 สถิติที่ใชในการวจัิย  มดีังน้ี 
   1)  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
   2)  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  หาคาความเช่ือม่ัน
(Reliability)  โดยหาความสัมพันธกันของผลประเมินของผูเชี่ยวชาญสองคน โดยคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  (Pearson  Product  moment  Correlation  Coefficient)  ผลการคํานวณ
มีคาสูงตามที่ตองการ  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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