
 

บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 จากการดําเนินการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูสูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  ท่ีผูวิจัยไดนําเสนอมาแตตน  โดยใชวิธีการวิจัยลักษณะพหุวิธี  (Multi-Method)           
มีการจัดการความรู  (Knowledge  Management)  เปนวิธีการสําคัญ  ไดเสร็จสิ้นตามเปาหมาย
ท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น  ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับไดดังนี้ 
 5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 5.2  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 5.3  ข้ันตอนการวิจัย 
 5.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 5.5  สรุปผลการวิจัย 
 5.6  อภิปรายผล 
 5.7  ขอเสนอแนะ 

 

5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 5.1.1  เพื่อศึกษา  สังเคราะหเง่ือนไข  ปจจัยที่ใชเปนเกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน           
ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน     
 5.1.2  เพื่อคนหา  แลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
ในชุมชนกับโรงเรียนท่ีมีลักษณะตามเกณฑ  ดวยกระบวนการจัดการความรู 
 5.1.3  เพื่อสรุปรายงานผลการสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ในบริบทท่ีตางกัน   
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5.2  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเลือกที่จะใชกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย  กระจายออกไป
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  ดวยเหตุผลที่ตองการเห็นรูปแบบวิธีการดําเนินงานดานความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพของท้ังสองฝาย  ประมวลสรุปเปนรูปแบบ  วิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ในบริบทท่ีหลากหลาย  ผูสนใจสามารถศึกษาเรียนรู  ประยุกตเปนตนแบบ
หรือแนวทางในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงจะเปนทางลัดสูการพัฒนา
อยางกาวกระโดด  ไมเสียเวลากับการลองผิดลองถูก 
 กลุมตัวอยางในการวิจัย  กําหนดขึ้นโดยใชเกณฑในการคัดเลือก  3  ลักษณะคือ

ความเปนตัวแทนของภูมิภาค  ลักษณะบริบทของชุมชน  และระดับท่ีโรงเรียนเปดสอน  ท้ัง  3  เกณฑนี้   
มีลักษณะรวมกัน  คือ  กลุมตัวอยางจะตองประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียนเปนตนทุนของการพัฒนามากอน  ท้ังหมดเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกหรือ
แบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ท่ีพัฒนาข้ึน  
ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหนึ่งของการวิจัย    

 ในกลุมตัวอยางที่เลือกจะมีนักวิจัยผูชวย  หรือนักวิจัยเครือขาย  ชวยประสานงาน
การลงพื้นท่ีเก็บขอมูล  ผลการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  พรอมช่ือนักวิจัยผูชวย  ปรากฏในตาราง 10  ดังนี้ 

 
ตาราง  10  ผลการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  พรอมช่ือนักวิจยัผูชวย     

 
โรงเรียน ชุมชน ระดับ ภาค นักวจิัยผูชวย 

1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33  
      จังหวดัแมฮองสอน 

ชนบท ประถม เหนือ 
ศน.ประเสริฐ  ประดิษฐ 
01-7845118 

2.  โรงเรียนบานลาดใหญ    
      จังหวดัชัยภูมิ 

เมือง ประถม อีสาน 
ศน.บัวเย็น   พลคราม  
01-9552429 

3.  โรงเรียนวดัทายาง 
จังหวดันครศรีธรรมราช 

เมือง ประถม ใต 
ศน.ณรงค  หิตโกเมท 
01-6872035 

4.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ   
      จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ชนบท ประถม กลาง 
ศน.ปรารถนา สงวนวงษ 
06-00679198 

5.  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค 
      จังหวดัยโสธร 

ชนบท มัธยม อีสาน 
ศน.ชัยรัตน   สุขพันธ 
01-8761803 
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ตาราง  10  (ตอ)  ผลการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  พรอมช่ือนักวจิัยผูชวย     
 

โรงเรียน ชุมชน ระดับ ภาค นักวจิัยผูชวย 
6.  โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ    
      จังหวดัแพร 

ชนบท มัธยม เหนือ 
ศน.ประยงค  สันปาแกว 
01-8838604 

7.  โรงเรียนออมนอยโสภณฯ       
      จังหวดัสมุทรสาคร 

เมือง มัธยม กลาง 
ศน.กมล  ปยพนัธ 
09-7633068 

8.  โรงเรียนสภาราชิน ี      
      จังหวดัตรัง 

เมือง มัธยม ใต 
ศน.ประคอง   เกล่ือนการ 
09-7381369 

 

5.3  ขั้นตอนการวิจัย   
   
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการเปน  3  ระยะ  คือ    

 ระยะท่ี  1 : ศึกษา  สังเคราะหเง่ือนไข ปจจัยที่ใชเปนเกณฑการคัดเลือกและดําเนินการ
คัดเลือกชุมชนโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน  ระบบความรวมมือของชุมชนกับ
โรงเรียน  เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย 

       1)  ศึกษาเอกสารทั้งท่ีเปนกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  รางเกณฑการคัดเลือกชุมชนโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ      
 2)  หาประสิทธิภาพของเกณฑการคัดเลือกโดยเชิญผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน 
ใหความเห็นเสนอแนะ  ปรับปรุงจนไดเกณฑการคัดเลือกท่ีเหมาะสม  

         3)  สงเกณฑการคัดเลือกฯ ใหนักวิจัยเครือขาย  โครงการระบบดีโรงเรียน
มีคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงกระจายอยูในทุกภูมิภาค 
ประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑในเบ้ืองตน 

       4)  ผูวิจัยใชผลการประเมินตามเกณฑ  คัดเลือกกลุมตัวอยางไวภูมิภาคละ  2  แหง
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในเร่ืองระดับคุณภาพของการดําเนินงาน  ความเปนตัวแทนของบริบท
ท่ีหลากหลาย  ความเหมาะสมเปนไปไดในการลงพ้ืนที่การวิจัย 

 ระยะท่ี  2 : จัดการความรูเพื่อคนหา  แลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียนในกลุมตัวอยางท่ีไดคัดเลือกไว  โดยใชกระบวนการจัดการความรู  คือ 
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      1)  ผูวิจัยลงไปศึกษาบริบทท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  เพื่อศึกษาขอมูลท่ีเปนบริบท
ของชุมชน  โรงเรียนในเบ้ืองตน  เตรียมการเพ่ือใชเคร่ืองมือการจัดการความรู  นัดหมายใหเกิดเวที
ในแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในเชิงลึก  โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ  

       2)  ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู  โดยใชเคร่ืองมือการจัดการความรู
ตามท่ีไดออกแบบไว  คือ  การใชแบบสอบถาม  การอภิปรายกลุม  การประชุมรวมกันอยางสรางสรรค 
เพื่อคนหา  และแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

        3)  ชุมชน  โรงเรียน  ประมวลขอมูลซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรูมาเขียน
เปนรายงานวิธีปฏิบัติ  และวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ตามรูปแบบการเขียนท่ีกําหนดรวมกัน   

 ระยะท่ี  3 : ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  ในบริบทท่ีตางกัน 

       ผูวิจัยทําการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ไดองคความรูท่ีเปนตัวแทนของ
กระบวนการ  วิธีการปฏิบัติของแตละข้ันตอน  พรอมตัวอยางความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ของกลุมตัวอยางท่ีเปนชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา  และ
ของชุมชนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

5.4  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยคร้ังนี้จําแนกตามเปาหมายของแตละระยะของการวิจยั  ซ่ึงแบงเปน  
3  ระยะ  ดังนี ้

 ระยะท่ี 1 : ศึกษา สังเคราะหเง่ือนไข  ปจจัยท่ีใชเปนเกณฑการคัดเลือก  และดําเนินการ
คัดเลือกชุมชนโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

  เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยัระยะที่  1  นี้  คือ  เกณฑการคดัเลือกหรือแบบประเมิน
ความสําเร็จในการดําเนนิงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  

 ระยะท่ี 2 : จัดการความรูเพื่อคนหา  แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  และสรุปเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของตนเอง 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะที่  2  เปนเครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู  
ประกอบดวย  1)  แบบสอบถามขอมูลการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  
2)  แบบบันทึกผลการจัดอภิปรายกลุม  โดยใชเทคนิค  Storytelling  “เร่ืองเลาเราพลัง”  3)  แบบบันทึก
การประชุมกลุมระดมความคิด  โดยใชการประชุมรวมกันอยางสรางสรรค  (A-I-C : Appreciation  
Influence  Control)  “ตนไมชุมชนของเรา”  4)  แบบรายงานการสังเคราะหวิธีปฏิบัติ  ระบบ
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ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนในกลุมตัวอยางท่ีเปนโรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และ 5)  แบบรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงเปนผลจาก
การจัดการความรู 

 ระยะท่ี  3 : ศึกษา  สังเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะที่  3  คือ  แบบสรุปรายงานการสังเคราะห
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ของกลุมตัวอยางที่เปนชุมชนกับ
โรงเรียนประถมศึกษา  และชุมชนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

5.5  สรุปผลการวิจัย 
 

 5.5.1  ผลการสงัเคราะหเงื่อนไขปจจัยท่ีใชเปนเกณฑการคัดเลือกหรือแบบประเมินความสําเร็จ
ในการดําเนนิงานระบบความรวมมือของชมุชนกับโรงเรยีน  ประกอบดวย 

       1)  เกณฑการคัดเลือก  หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน  ระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ดานการบริหารจัดการระบบ                                                                          
 2)  เกณฑการคัดเลือก  หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดาํเนินงาน ระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ดานการดําเนินงานของระบบ  

        3)  เกณฑการคัดเลือก  หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน  ระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ดานผลลัพธการดําเนินงานของระบบ  
  5.5.2  สภาพการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติ ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
ในกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรู  จําแนกเปน 

       1)  สภาพการดําเนินงาน  วิธีปฏิบัติดานความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
ในกลุมตัวอยางท่ีเปนชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา   

  (1)  ความรวมมือในลักษณะท่ี  โรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน 
(Inside  Out)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดดังนี้ 
 ก.  รวมมือกับผูปกครองในการอบรมใหการเรียนรูกับนกัเรียน 
 ข.  เปนศูนยประสานงานและใหบริการท่ัวไปแกชุมชน 
 ค.  เขารวมกิจกรรมทุกอยางท่ีชุมชนจัด 
 ง.  เปนผูนํากิจกรรมและรวมรณรงค 
 จ.  เปนผูนําความคิดใหบริการความรูแกชุมชน 
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 (2)  ความรวมมือในลักษณะท่ี  ชุมชนเขามาใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียน 
(Outside  In) เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี ้
 ก.  ใหการสนบัสนุนทุนทรัพยระดมทุน 
  ข.  มีสวนรวมในการใชแรงงาน 

 ค.  เปนครูภูมิปญญา  และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
 ง.  รวมดูแลความปลอดภยั  ความประพฤตินักเรียน  

 จ.  เปนคณะกรรมการ  ทีมงานของโรงเรียน 
       2)  สภาพการดําเนินงาน  วิธีปฏิบัติดานความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน

ในกลุมตัวอยางท่ีเปนชุมชนกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 (1)  ความรวมมือในลักษณะท่ี  โรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน 
(Inside  Out)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดดังนี ้
 ก.  เปนผูนําความคิดใหบริการความรูแกชุมชน  
  ข.  เปนผูนํากจิกรรมและรวมรณรงค 

 ค.  เปนศูนยประสานงานและใหบริการท่ัวไปแกชุมชน 
                               ง.  เขารวมกิจกรรมทุกอยางท่ีชุมชนจัด 

    จ.  รวมมือกับผูปกครองในการอบรมใหการเรียนรูกับนกัเรียน 
 (2)  ความรวมมือในลักษณะท่ี  ชุมชนเขามาใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียน 
(Outside  In)  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดดังนี ้
 ก.  ใหการสนบัสนุนทุนทรัพยระดมทุน 
  ข.  มีสวนรวมในการใชแรงงาน 

    ค.  เปนครูภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
                               ง.  รวมดูแลความปลอดภยั  ความประพฤตินักเรียน  

    จ.  เปนคณะกรรมการทีมงานของโรงเรียน 
  5.5.3  ผลการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

ในกลุมตัวอยางท่ีเปนชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา  และชุมชนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
       1)  ผลการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบความรวมมือของชมุชนกับโรงเรียน   

ในชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา มีดังตอไปนี ้
             (1)  กระบวนการระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
            สังเคราะหจากกลุมตัวอยางท้ัง 4  แหง สรุปเปนกระบวนการประกอบดวย 

6  ข้ันตอน คือ  ก.  การวิเคราะหความตองการจําเปนดานความรวมมือฯ ข.  การกําหนดกรอบแนวทาง  
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การดําเนินการดานความรวมมือฯ ค.  คัดเลือกทีมและแบงหนาท่ีรับผิดชอบ  ง.  ปฏิบัติการตามคูมือระบบ  
จ.  ปรับปรุงระบบ  ฉ.  สรุปรายงานสารสนเทศ 

             (2)  วิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอน 
             วิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่  1  : ศึกษามาตรฐาน เปาหมาย  ดานความรวมมือ

ของชุมชนกับโรงเรียน  จากการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มีรูปแบบ วิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 
            ก.  ศึกษาทบทวนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานความรวมมือ

กับชุมชน  ท้ังภายใน (มฐ ท่ี 17 -18 ของ สพฐ.)  การประเมินจากภายนอก  (มฐ. 14 ของ  สมศ.)    
             ข.  ใชแบบสอบถาม  หรือสัมภาษณความตองการ  ความสนใจของผูเกี่ยวของ   

ท้ังจากชุมชน  และโรงเรียน                                 
           ค.  ศึกษาทบทวนจากวิสัยทัศน  พันธกิจ   เปาหมาย   และนโยบายของโรงเรียน 

ผูบริหาร หรือทีมพัฒนาคุณภาพระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
            ง.  ศึกษาวเิคราะหสภาพปญหา  สภาพแวดลอมของชุมชน  และโรงเรียน 
           จ.  ศึกษาสํารวจทรัพยากร  ความพรอม  หรือตนทุนที่ชุมชนและโรงเรียน

มีอยูแลวออกแบบความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุด        
         วิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ี  2 : วางแผนความรวมมือแบบสองทาง  จากการ

สังเคราะห  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  มีรูปแบบ  วิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 
            ก.  การดําเนินการสนับสนุนใหชุมชนไดมีโอกาสเขามาใหบริการแก

โรงเรียน  
                ข.  การท่ีโรงเรียนเปนผูสนบัสนุนการพัฒนาใหบริการแกชุมชน 
  วิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ี  3 : คัดเลือกทีมและแบงหนาที่รับผิดชอบ จากการ

สังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  มีรูปแบบ วิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 
                  ก.  ทุกฝายมีสวนรวมในการคัดเลือก และแบงหนาท่ี 

                                 ข.  ใชหลักการทํางานเปนทีม 
                                 ค.  มีการประชุม  รวมมือกนัอยางใกลชิด   

       วิธีการปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 4-6 : ปฏิบัติตามแผน  ประเมินผล  การปรับปรุง
ระบบจากการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  มีรูปแบบ  วิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 

    ก.  การสื่อสารกับทีมทํา  กอนปฏิบัติตามคูมือระบบ  ทีมพัฒนาคุณภาพ
ไดส่ือสารกับทีมทํา  คือครู ผูเกี่ยวของใหเขาใจ  ยอมรับ  และปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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  ข.  การนิเทศติดตามอยางกัลยาณมิตรระหวางการปฏิบัติตามคูมือระบบ

ท่ีไดวางไว  ผูเกี่ยวของจะตองมีการนิเทศติดตาม  กระบวนการทํางาน  วาเปนไปอยางท่ีไดกําหนดไว
หรือไม  โดยหลักกัลยาณมิตร 
  ค.  การประเมินทบทวนตามตัวชี้วัด  เปนการสะทอนใหเห็นผลจาก
การดําเนินงานในชวงเวลาท่ีเหมาะสมอยางถูกตอง  เปนทางการ  ใหไดขอมูลประกอบการปรับปรุง
ระบบ 
  ง.  การปรับปรุงระบบ  หลังจากประเมินทบทวนแลว  ทีมงานจะไดนําผล
การประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัด 

 (3)  ปจจัยความสําเร็จ 
               ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
จําแนกเปน 

        ก.  ปจจยัเกีย่วกับกระบวนการดําเนินงาน 
        ข.  ปจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุน 

 ค.  ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากร 
         (4)  บทเรียน  และขอเสนอแนะ  

  บทเรียนจากกลุมเปาหมายประมวลเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้
 ก.  วัฒนธรรมการทํางาน 

         ข.  การทํางานเปนทีม 
 ขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้

        ก.  เทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
        ข.  การระดมทรัพยากรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของระบบฯ 
 2)  ผลการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน    

ในชุมชนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีดังตอไปนี ้
       (1)  กระบวนการระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน     
        สังเคราะหจากกลุมตัวอยาง  ท้ัง  4  แหง  สรุปเปนกระบวนการประกอบดวย  

6  ข้ันตอน  คือ  ก.  ศึกษามาตรฐาน เปาหมาย  ดานความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ข.  กําหนด
กรอบแนวทางความรวมมือแบบสองทาง  ค.  การวางแผน  ทําปฏิทินการปฏิบัติงานดานความรวมมือ  
ง.  ปฏิบัติการตามคูมือระบบ  จ.  ปรับปรุงระบบ  ฉ.  สรุปรายงานสารสนเทศ   
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       (2)  วิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอน 
        วิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 1 : การวิเคราะหความตองการจําเปน  ระบบความรวมมือ

ของชุมชนกับโรงเรียน  จากการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  สรุปเปนรูปแบบ  วิธีปฏิบัติไดดังนี ้
 ก.  ทบทวนคุณภาพจากมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกีย่วของ  

              ข.  สอบถามความตองการของ  ท้ังชุมชน  และโรงเรียน 
          ค.  ทบทวนจากวิสัยทัศน  นโยบายของโรงเรียนและองคกรในชุมชน 
          ง.  วิเคราะหสภาพปญหา  ส่ิงแวดลอม  ความจําเปนของชุมชนกับโรงเรียน  
  จ.  สํารวจทรัพยากร  ความพรอมของโรงเรียนและชุมชนมีอยู  และใชทรัพยากร

ท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      วิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 2 : การกําหนดกรอบ แนวทางการดําเนินงาน  ระบบ

ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน   
         จากรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศทั้ง  4  โรงเรียน  ประมวลเปนกรอบ  หรือ

แนวทางการดําเนินการดานความรวมมือฯ จากการสังเคราะห  มีรูปแบบ  วิธีปฏิบัติในข้ันตอนนี้  ดังนี้ 
               ก.  การดําเนินการท่ีชุมชน  เปนผูใหบริการแกโรงเรียน  

            ข.  การดําเนินการท่ีโรงเรียน  เปนผูใหบริการแกชุมชน  
 วิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ 3 : การวางแผน  ทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  ระบบ

ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  จากรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศสังเคราะหเปนรูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติไดดังนี้ 

         ก.  ทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนอยางแทจริง 
  ข.  การดําเนินงานในแผนมีลักษณะแบงงานกันทําเปนทีม 
        ค.  โรงเรียนแสดงบทบาทการเปนผูนําทางความคิดของชุมชน 

                       ง.  แผนการดําเนินงานมีการลงพื้นท่ีใหบริการภาคสนามนอกโรงเรียน 
    วิธีการปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 4-6 : การจัดกิจกรรมตามแผน  ประเมินผล

การปรับปรุงระบบ  จากสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  สรุปเปนรูปแบบ  วิธีปฏิบัติไดดังนี ้
  ก.  การส่ือสารกับทีมทํา  กอนปฏิบัติตามคูมือระบบ  ทีมพัฒนาคุณภาพ

ไดส่ือสารกับทีมทํา  คือครู  ผูเกี่ยวของใหเขาใจ  ยอมรับ  และปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ข.  การนิเทศติดตามอยางกัลยาณมิตร  ระหวางการปฏิบัติตามคูมือระบบ
ท่ีไดวางไว  ผูเกี่ยวของจะตองมีการนิเทศติดตาม กระบวนการทํางาน  วาเปนไปอยางท่ีไดกําหนดไว
หรือไม โดยหลักกัลยาณมิตร 
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  ค.  การประเมินทบทวนตามตัวช้ีวัด  เปนการสะทอนใหเหน็ผลจากการดําเนนิงาน
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมอยางถูกตอง  เปนทางการใหไดขอมูลประการปรับปรุงระบบ 
   ง.  การปรับปรุงระบบ  หลังจากประเมินทบทวนแลวทีมงานจะไดนําผล
การประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัด 

 (3)  ปจจัยความสําเร็จ 
         ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  
จําแนกเปน 

 ก.  ปจจยัเกีย่วกับกระบวนการดําเนินงาน 
 ข.  ปจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุน 
 ค.  ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากร 

 (4)  บทเรียน  และขอเสนอแนะ  
 บทเรียนจากกลุมเปาหมายประมวลเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้

 ก.  วัฒนธรรมการทํางาน 
        ข.  การทํางานเปนทีม 
 ขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้

 ก.  เทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ข.  การระดมทรัพยากรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของระบบฯ 
 

5.6  อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจะนําเสนอใน  3  ประเด็น  ดังนี้  1)  เง่ือนไข  ปจจัย  
ท่ีใชเปนเกณฑการพิจารณาคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ

ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  2)  สภาพการดําเนินงาน  วิธีปฏิบัติระบบความรวมมือของ
ชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรู  3)  รูปแบบ  แนวทางการดําเนินงานท่ีไดจาก
การประมวลสังเคราะหรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน 
 5.6.1  เงื่อนไขปจจัย  ท่ีใชเปนเกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

 เกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน  ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน  ระบบ
ความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงเปนผลการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยประเด็นหลัก  3  สวน 
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คือ  1)  เกณฑการคัดเลือก  ดานการบริหารจัดการระบบ  2)  เกณฑการคัดเลือก  ดานการดําเนินงาน
ของระบบ  3)  เกณฑการคัดเลือก  ดานผลลัพธการดําเนินงาน 
 1)  เง่ือนไขปจจัย  ท่ีใชเกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน ท่ีประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานระบบความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  ดานการบริหารจัดการระบบ  

       ผลจากการสังเคราะหเงื่อนไข ปจจัยดานการบริหารจัดการระบบ  ซึ่งมีเกณฑ
ท่ีกลาวถึง  การวางระบบ  มีการวางกลไกการสงเสริม  มีการจัดทีมงาน  มีกฎระเบียบในการดําเนินการ
เปนระบบ  มีการประเมินผลการดําเนินงานของระบบ  นําผลจากการดําเนินงานในระบบมาพัฒนา  
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เนื้อหาของมาตรฐานกลุมนี้เรียกวา  “กลุมการจัดการคุณภาพ
ระบบ  หรือกลุมวงจรคุณภาพ  P D C A”    

       ผลการสังเคราะหเกณฑฯ ดานนี้  มีที่มาหรือสอดคลองกับเคร่ืองมือท่ีใช
ในการประเมินคุณภาพระบบ  องคประกอบท่ี  6 : ระบบชุมชนสัมพันธ  ของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
การเรียนรู (สวร.)  (2548, หนา 161)  ประกอบดวย  4  ขอกาํหนดคือ  1)  มีการวิเคราะหและดําเนนิการ
ใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเกีย่วของกับผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน  2)  มีการกําหนดกลไก
ในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน  3)  สถานศึกษามีการสงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน  4)  มีการรวมมือกับชุมชน
ในการประเมินผลการดาํเนินงาน  และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และเกณฑดานการบริหารคุณภาพ
ระบบ  คือ  1. การวางระบบ (P)  2.  การดําเนินงานตามระบบ (D) 3.  การประเมินทบทวน (C)  
4.  การปรับปรุงพัฒนาระบบ  (C)  5.  การบูรณาการ  (I) 

       2)  เง่ือนไขปจจัย  ท่ีใชเกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน ท่ีประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน ระบบความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  ดานการดําเนนิงานของระบบ   
                        เกณฑการคัดเลือกฯ ดานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียนซ่ึงจําแนกเปน  2  กลุมยอย  คือ 

               (1)  กลุมท่ีมีเนื้อหาเปนกระบวนการท่ีโรงเรียนออกไปใหบริการแกชุมชน 
               (2)  กลุมท่ีมีเนื้อหาเปนกระบวนการท่ีชุมชนเขามารวมมือหรือใหบริการโรงเรียน 
       3)  เง่ือนไขปจจัย  ท่ีใชเกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน ท่ีประสบความสําเร็จ

ในการดําเนินงาน  ระบบความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  ดานผลลัพธการดําเนินงาน  
 เกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน  ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ระบบความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  ดานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงจําแนกเปน  (1)  ผลจากการดําเนินงานดานความรวมมือฯ ท่ีเกิดข้ึนกับ
โรงเรียน  (2)  ผลจากการดําเนินงานดานความรวมมือฯ ท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน  เปนเกณฑท่ีพิจารณาจาก
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ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนท้ังในโรงเรียนและชุมชน  ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินงานจากเกณฑดานการบริหารระบบ 
และเกณฑดานกระบวนการความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

        ผลการสังเคราะหเกณฑการคัดเลือกชุมชนกับโรงเรียน  ที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน  ระบบความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  ท้ังสองดานนี้  มีท่ีมาหรือสอดคลองกับ
ท้ังมาตรฐาน  ตัวบงช้ีท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐาน  และการประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  
(2549, หนา 44-45)  ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา  ภายนอก  รอบท่ี  2  และมาตรฐาน  ตัวบงช้ี
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใชในการประเมินคุณภาพภายใน  ซ่ึงมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

             (1)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) 
มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
ตัวบงช้ีท่ี 1  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา  มี  5  ตัวช้ีวัด  คือ  1.  สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบ
ในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  2.  สถานศึกษา  
มีการจัดแผนงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
3.  สถานศึกษามีระเบียบรองรับ  การสงเสริมความสัมพันธ  และความรวมมือกับชุมชน  ในการพัฒนา
การศึกษา  4.  สถานศึกษา  มีการประเมินระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ  และ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  5.  สถานศึกษามีการนําผลประเมินมาใชตัดสินใจ 
และปรับปรุงระบบและกลไกในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา  ตัวบงช้ีท่ี  2  สถานศึกษา  มีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา  มี  6  ตัวช้ีวัด  คือ  1.  สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
ใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน  2.  สถานศึกษา
มีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม  3.  สถานศึกษา  มีการวมกิจกรรมของชุมชน  
อยางสมํ่าเสมอ  4.  สถานศึกษาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  5.  สถานศึกษา 
เปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในชุมชน  6.  สถานศึกษามีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับชุมชน 

             (2)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 17
สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่นมี  2  ตัวบงชี้  คือ  
1.  มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาในทองถ่ิน  2.  สนับสนุน
ใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี  18  
สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  องคกรภาครัฐและ
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เอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน  มี  2  ตัวบงช้ี  คือ 1.  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหา
ความรูและบริการชุมชน  2.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

 5.6.2  สภาพการดาํเนินงาน  วิธีปฏิบัติระบบความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน   
ซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรู  (Knowledge  Management) 

 ผลจากการจัดการความรูในกลุมตัวอยาง  โดยใชเคร่ืองมือท้ังท่ีเปนแบบสอบถามปลายเปด 
การอภิปรายกลุม  และการประชุมกลุมระดมความคิด  ผูวิจัยพบประเด็นท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปราย
ใหเห็นแงมุมเกี่ยวกับ 1)  สภาพการดําเนินงาน  วิธีปฏิบัติดานความรวมมือของกลุมตัวอยาง  ท้ัง  8  แหง   
2)  บทบาทและความสําคัญของกระบวนการจัดการความรู  ในฐานะเคร่ืองมือท่ีสงผลตอความสําเร็จ
การดําเนินงาน  ท้ัง  2  ประเด็นดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

  1)  สภาพการดําเนินงาน   
       (1)  สภาพการดําเนินงาน  วิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

ในลักษณะท่ีโรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน  (Inside  Out)  ท่ีพบจากการวิจัย  คือ  
             ก.  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  จังหวัดสมุทรสาคร  เปนศูนยกลาง 

เปนผูนําของการบริการวิชาการแกชุมชนถือเปนแหลงวิทยาการใหกับชุมชนในทุกดาน โรงเรียน
สามารถจัดวิทยากรทั้งท่ีเปนครู หรือผูบริหารของโรงเรียน หรือประสานแหลงความรูจากภายนอก
ไวใหบริการแกชุมชนเม่ือชุมชนตองการรองขอ  เชน  เร่ืองการบริการองคกร  การใชภาษาตางประเทศ   
การกีฬา  นันทนาการ  และอ่ืน ๆ  

             ข.  โรงเรียนบานลาดใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ใหบริการใหการชวยเหลือชุมชน
ในงานฌาปนกิจศพ  แบบครบวงจร  ถือเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียน  เม่ือคนในชุมชนเสียชีวติ
โรงเรียนระดมความชวยเหลือจากทุกฝายจัดการให  ไมเลือกชนช้ัน  ไมเลือกยากดีมีจน 

             ค.  ผูบริหารโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค  จังหวัดยโสธร  และบุคลากร
ในโรงเรียนรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  “ตายท่ีไหน  ไปท่ีนั่น งานศพ  งานแตง  
งานบุญ  งานบวช  เหมือน  สส.ไมมีผิด” 

            ง.  การท่ีโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความมุงม่ัน 
จริงใจในการจัดการศึกษา  พัฒนาใหนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของคนในชุมชนเปนผูทีมีความรู
ความสามารถ  เปนคนดีศรีสังคมรักและภาคภูมิใจในถ่ินเกิด 

             จ.  โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวัดตรัง  จัดทีมงานเปนศูนยกลางในการชวย
รณรงคเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  เชน  การรณรงคการกําจัดน้ําเสีย  การสงเสริมสภาพแวดลอม
แมน้ําตรัง  หาดเจาไหม  เปนตน 
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       (2)  สภาพการดําเนินงาน  วิธีปฏิบัติ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
ในลักษณะท่ีชุมชนเขามาใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียน  (Outside  In)  ท่ีพบจากการวิจัย  คือ 

 ก.  ชุมชนสูงเมน  จังหวัดแพร  ใหการสนับสนุน  เร่ืองงบประมาณเฉล่ียปละ
ประมาณ  2  ลานบาท  นอกเหนือจากการทอดผาปาซ่ึงเปนกรณีพิเศษ  สวน อบต. จะใหการสนับสนุน
เปนคร้ังคราวท่ีโรงเรียนรองขอ  ตกคร้ังและประมาณหม่ืนบาท 

 ข.  การที่ชุมชนบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดสรรครูภูมิปญญา 
หลักสูตรทองถ่ิน  “วิชาดนตรี  คือ  สําราญ  (ศิลปนแหงชาติ)  วิชาศิลป  คือ  ขนิษ  วิชาเกษตร  คือ
สังวาลย  วิชาการทําอาหาร  คือจําเรียง”  เปนตน 

 ค.  ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ  33  (บานทุงพราว)  แมสะเรียง  
จังหวัดแมฮองสอน  ซ่ึงสวนใหญเปนชาวเขาเผากระเหร่ียง มีฐานะยากจน  แตเม่ือทุกคร้ังท่ีโรงเรียน
ขอความรวมมือจะไมมีแมสักคร้ังท่ีพวกเขาจะปฏิเสธ  สรางร้ัว  ร้ือถอนอาคารเรียนหลังเกา  สรางอาคาร
บานพักนักเรียน  อาคารหองสมุด  ลวนแตเปนแรงใจ แรงงานของชุมชน  ท้ังส้ิน  

 ง.  การดําเนินงาน  โดยใชหองเรียนเปนฐาน  โดยมีคณะกรรมการสายช้ัน 
ของผูปกครอง  เขามาชวยโรงเรียนวัดทายาง  ทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดําเนินงานท้ังดาน
การจัดการเรียนการสอน  การดูแลชวยเหลือนักเรียน  และการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ของนักเรียนมีผูปกครอง 
ชุมชนรับผิดชอบชวยดําเนินการ   

 จ.  ชุมชนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค  เมือง  จังหวัดยโสธร  ชวยเปน
กระบอกเสียงเผยแพรความสําเร็จของโรงเรียน  มีส่ิงไมดีจะชวยกันปองกันปรับปรุงแกไขทันที   
การดําเนินการในหลายรูแบบ  เชน  เปนผูใหการตอนรับแขกคณะผูมาเย่ียมชมกิจการของโรงเรียน
ช้ีแจง  แนะนําแนวคิดในรูปการกลาวตอนรับ  หรือการใชกลอนลํา  ซึ่งเปนศิลปะพื้นบานอีสาน  
ดวยความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน 
 สภาพการดําเนินการ  วิธีปฏิบัติงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน
ท่ีพบจากการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับกับความคิดเห็นของ  หวน  พินธุพันธ  (2546, หนา 31-37)  
เร่ือง  การบริหารการศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน  ท่ีเสนอไววา  

 การดําเนินงานในการสรางความสัมพนัธกบัชุมชนจะดาํเนนิงานไดหลากหลาย 
ดังนี้ 

 ก.  การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชในครอบครับและชุมชน    เชน    
การละเวนจากยาเสพติด  การลดละเลิกอบายมุข การลดใชยาฆาแมลง  การใชเคร่ืองใชไฟฟา 
การปลูกผักปลอดสารพิษ   การปลูกปารักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม    เนื้อหาวิชาเหลานี้เมื่อผูเรียน
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ไดเรียนรูในสถานศึกษาแลวผูสอนจะย้ําใหนําไปใชในครอบครัว  และชุมชนและติดตอประสานกบั
ผูปกครอง  ใหอบรมดูแลวาผูเรียนนําความรูไปใชหรือไมอยางไรอีกดวย 
 ข.  สถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชน     ซึ่งจะขอความรวมมือ
ในดานตาง ๆ ได  คือ       

       ก)   ขอความรวมมือในการเปนวิทยากร   หรือเปนแหลงศึกษาหาความรู 
เชน  ในชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  ศิลปนพื้นบาน  ชางทอผา    ชางจักสาน    ชางแกะสลัก    ชางปน
ชางตัดผม   เปนตน     ซ่ึงเปนแหลงศึกษาหาความรูอยางดียิ่ง   จะดําเนินงานไดโดยเชิญมาเปนวิทยากร
หรือใหผูเรียนไปศึกษาดูงาน ไปฝกงานกับภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ 

       ข)  ขอความรวมมือในดานทุนทรัพย  วัสดุ  ครุภัณฑจากชุมชน    เชน 
ขอบริจาคเงินจากธนาคาร   บริษัท  หางรานในชุมชนเพื่อนํามาใชจายในสถานศึกษา   หรือเปนเงินทุน
สําหรับผูเรียนท่ียากจน  ขอบริจาคหนังสือเครื่องเขียนจากสํานักพิมพโรงพิมพรานจําหนาย  
เคร่ืองเขียนแบบเรียน  ขอบริจาคขาวสาร ผัก  ผลไม  ไขไก  จากประชาชนในชุมชนเพื่อนํามาเปน
อาหารกลางวันแกนักเรียนในสถานศึกษา  เปนตน 

       ค)  ขอความรวมมือดานความคิดเห็นในการดําเนินงานของโรงเรียน 
เชน  กรรมการสถานศึกษา  ใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

 ค.  สถานศึกษาใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชน    ซ่ึงอาจจะดําเนินการ
ไดหลากหลาย  เชน  

       ก)  จัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหกับประชาชน
ในชุมชน  เชน  การตอน  ติดตาตอกิ่งตนไม    การเกษตรผสมผสาน    การเลี้ยงปลาในนาขาว 
การเลี้ยงไกพันธุเนื้อ    การตัดเย็บเสื้อผา    การทําอาหารทําขนม    การใชคอมพิวเตอร    การแกและ
ซอมเคร่ืองยนต  เปนตน 
    ข)  ใหความชวยเหลือในดานความรูและเผยแพรความรูใหม ๆ
แกประชาชนในชุมชน  เชน  ความรูเกี่ยวกับอาหาร  ยารักษาโรค  ยาชุด  ยาแกปวด โรคภัยไขเจ็บตาง  ๆ 
การรักษาโรคแบบธรรมชาติบําบัด  อันตรายจากยาฆาแมลงในผักผลไม  การเกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรกรรมทางเลือก  เปนตน 

        ค)  จัดบริการขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
เชน  สถานศึกษาทําหอกระจายขาว  แลวถายทอดเสียงจากรายการวิทยุท่ีเปนความรูเพ่ือประชาชน
จะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันได  หรืออานขาวสารความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย  เปนตน 
    ง)  การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน    สถานศึกษา
จะดําเนินการไดโดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน    โดยชุมชนใหการสนับสนุนดานบุคลากร    และ
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วัสดุอุปกรณ   เชน   ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน  ขุดคูระบายนํ้า  ซอมสรางถนนเขาหมูบาน  ทําความสะอาดวัด
เปนตน 
  ง.   บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน 
 เชน   ใหประชาชนในชุมชนใชหอประชุม   ใชหองสมุด  ใชหองพยาบาล  ใชโรงอาหาร  และ
ใชสนามกีฬา  เปนตน 

   จ.   การออกเยี่ยมเยียนผูปกครอง  และผูเรียนตามบาน  เชน  เม่ือผูเรียนเจบ็ปวย 
 หรือผูสอนไปแนะนําผูเรียนทําแปลงเกษตรท่ีบาน  รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมของชุม  เชน 
 รวมงานทอดกฐินท่ีวัด  รวมงานมงคลในชุมชน  เปนตน 

    ฉ.  การประชาสัมพันธสถานศึกษา    เชน    จัดใหมีส่ิงพิมพเพ่ือเผยแพรขาวสาร
ของสถานศึกษา    อาจทําในรูปจดหมายขาว    วารสาร     จัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูล
แกผูมาติดตอสถานศึกษา 
   ช.  การเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม  เชน  ในวนัปฐมนเิทศ
นักเรียนใหม  วัดเปดเรียนในภาคเรียนแรกของปการศึกษา  เปนตน 
 ซ.  การรายงานผลการเรียน  และอื่น  ๆ  เชน    การรายงานประจําวัน    หรือ
การทําสมุด ปพ.ประจําตัวผูเรียน   ซ่ึงจะมีท้ังผลการเรียน  ความประพฤติ   สุขภาพ  และอ่ืน ๆ  
 ฌ.  การใชทรัพยากรทองถ่ินในงานวิชาการ  แบงออกไดเปน  4  ขอยอย 
ดังนี้ 
   ก)  ทรัพยากรบุคคล  ไดแก  นักวิชาการ  ครูอาจารยจากสถานศึกษาอ่ืน 
 ศิลปนพื้นบาน  ผูอาวุโส  ผูเปนปูชนียบุคคลในหมูบาน  ผูปกครองนักเรียน   ซ่ึงนํามาใชในลักษณะ
ขอคําปรึกษาและขอเสนอแนะ  หรือเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน  เปนตน   
    ข)  ทรัพยากรวัตถุท่ีมนุษยสรางข้ึน  ไดแก  โสตทัศนูปกรณ  สถานศึกษา
อ่ืน ๆ นํามาใชในลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษา  การรวมมือทางวิชาการ  เปนตน 
   ค)  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก    ปาไม    ภูเขา    ทะเล    ปะการัง    หิน    แรธาตุ 
สัตวปา  สมุนไพร  ซ่ึงจะนํามาใชในลักษณะเปนส่ือการเรียนการสอน    การไปทัศนศึกษา     การชวยกัน
อนุรักษไว  เปนตน 
   ง)  ทรัพยากรสังคม   ไดแกวันสําคัญ    ศิลปะพ้ืนบาน     วัฒนะธรรมพื้นบาน
โบราณสถานประเพณีตาง  ๆ  ซึ่งจะนํามาใชไดในลักษณะใหครูอาจารย    นิสิตนักศึกษา    นักเรียน
เขารวมกิจกรรมโดยตรง  จัดนิทรรศการการศึกษาขอมูลเพื่อจะไดชวยกันอนุรักษไว  เปนตน 

 นงรัตน  ศรีพรหม  (2544; อางถึงใน ศิริลักษณ  วงษพรพันธุ, 2548, หนา 21-22) 
กลาววา  ผูปกครอง  ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนไดหลายรูปแบบ  ดังนี้   
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  ก.  เปนผูสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนที่บาน  พอแมเปนครูคนแรกของลูก  
การกระตุนพัฒนาการดานตาง ๆ เชน  พัฒนาการดานภาษา  การรักการอาน  การปลูกฝงคุณธรรม  
การชวยเหลือเร่ืองการบาน  และอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี 

 ข.  การเปนวิทยากร  โรงเรียนจัดใหมีการสํารวจคนในชุมชนเพื่อเก็บขอมูล
ความพรอมในการชวยเหลือดานวิทยากร  เชน  ใครมีความรูความสามารถ  ความชํานาญพิเศษ
ในเร่ืองใด  เพ่ือเชิญมาเปนวิทยากรชวยสอนทักษะความชํานาญเหลานั้นในชั้นเรียนรวมทั้งเปนกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เพื่อเพ่ิมความนาสนใจในการเรียนรู 

 ค.  การเปนผูชวยครู  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง  ชุมชน  เขาเยี่ยมชม  หรือ
สังเกตการณในช้ันเรียนหรืออาจทําโครงการผูปกครองอาสาสมัครข้ึนชวยเหลือครูในฐานะครูพิเศษ

ชวยสอนชวยปฏิบัติงานในโรงอาหาร  จัดทําส่ือการสอน  และใหคําปรึกษาดานตาง ๆ  
 ง.  เปนแหลงศึกษาเรียนรู  ครูจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เรียนรูไดทุกเวลา 

ทุกสถานท่ี  นักเรียนสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ไดอยางมากมายจากคนเฒาคนแกชุมชนมีสถานประกอบการ
ท่ีนักเรียนไดเรียนรูฝกทักษะ  ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ตามความสนใจ  เชน  การทอผา                 
การแกะสลัก  การเล้ียงสัตว  การซอมเคร่ืองยนต  เปนตน 

 จ.  เปนผูรวมประเมินผล  ในการศึกษาแตละป  โดยเชิญผูปกครองชุมชนมารวม
เปนคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน  จะเปนการประเมินผลจากสภาพที่แทจริง  โรงเรียน
ควรใหโอกาสผูปกครองเปนผูรวมประเมินผลงานและตรวจสอบพัฒนาการ  ความกาวหนา
ของนักเรียนดวย 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 302)  ไดรวบรวม
กิจกรรมการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนไวเปนหมวดหมู  กิจกรรมดังกลาวมีดังนี้ 

 ก.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  คํานึงถึงความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
ของชุมชน  โรงเรียนอาจใหความรวมมือกับวัดซ่ึงเปนศูนยรวมใจของชุมชน  ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ 
เปนตนวาทอดกฐิน  การจัดงานประจําป  การรวมมือกันปลูกตนไมเปนตน 

 ข.  กิจกรรมพัฒนาชุมชน  นําความเจริญมาสูหมูบานของตน  โรงเรียนสามารถ
นําความรูเทคโนโลยีใหม ๆ มาเผยแพรใหความรูแกประชาชนในทองถ่ิน  เชน  การประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร  งานประดิษฐงานหัตถกรรมของแมบาน  กิจกรรมเหลานี้จะสงผลสะทอนใหประชาชน
ใหความชวยเหลือและรวมมือเม่ือโรงเรียนตองการ 

 ค.  กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม  เมื่อมีการจัดงานเกี่ยวกับเทศกาล  ประเพณี  
วัฒนธรรม  และการละเลนพื้นเมือง  เชน  วันสงกรานต  การแขงเรือ  งานลอยกระทง  งานอุปสมบท
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สามเณรหมู  งานศพ  โรงเรียนควรมีโอกาสชวยเหลือ  เปนตนวา  การเขารวมขบวนแห  รวมประกวด             
รวมประดิษฐหรือจัดดอกไม 

  ค.  กิจกรรมกีฬาในชุมชน   กิจกรรมนี้จะเสริมสรางพลังสามัคคี  
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันไดดี  เชน  ตะกรอ  ฟุตบอล  สามารถชวยใหเกิดสุขภาพรางกายแข็งแรง  
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ  

  ง.  กิจกรรมวนัสําคัญเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และประเพณ ี
  จ.  กิจกรรมสุขภาพอนามัย  โรงเรียนและเจาหนาที่อนามัย  สามารถ

ประสานงานใหความรวมมือกับชุมชน  ในเร่ืองการบริการ  ใหคําแนะนําและตรวจรักษา 
  ฉ.  กิจกรรมบริการ  โรงเรียนควรจะใหความเอื้อเฟอใหกับชุมชน  เปนตนวา

ใหยืมโตะเกาอ้ี  หรือสนามโรงเรียนในการจัดงานบางอยาง  ซ่ึงอยูกับดุลยพินิจของโรงเรียน 
 2)  บทบาทและความสําคัญของกระบวนการจัดการความรู  ในฐานะเครื่องมือ
ท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินงาน 

        การจัดการความรูมีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนางานดานความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียนเปนอยางยิ่งการไดเรียนรู  แลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติงาน  จะนําไปสูการคนพบวิธี
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของการดําเนินงาน  กอใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว  ดังท่ีวิจารณ  พานิช  (อางถึงใน 
วันทนา  เมืองจันทร  และเต็มจิต  จันทคา, 2548, หนา 12)  กลาววา  “หากมองในมุมของการจัดการ
ความรูในองคกรแลว Best  Practice  จึงเปนบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เปน Tacit  Knowledge             
(ความรูในตัวคน)  ซ่ึงเผยแพรเปน  Explicit  Knowledge  (ความรูท่ีปรากฏใหเห็นชัดแจงในรูปแบบ
ตาง ๆ)  เพื่อใหผูอ่ืนไดนําไปทดลองปฏิบัติ” 

         กานตสุดา  มาฆะศิรานนท  (2538, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การนําเสนอระบบ
การจัดการความรู  สําหรับองคกรเอกชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา  และความตองการ
ขององคกรเอกชน  เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร ตามกระบวนการของการจัดการความรู       
ผลการศึกษาพบวาองคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรูประกอบดวย  8  องคประกอบ    
คือ  (1)  ผูนํา  ผูบริหารองคการ  (2)  วิสัยทัศน  (3)  พันธกิจ  (4)  นโยบาย  (5)  เปาหมาย  (6)  เทคโนโลยี  
(7)  บุคลากรที่ใชความรู  (8)  ทีมผูชํานาญการ  โดยมีกระบวนการของการจัดการความรู  5  ข้ันตอน 
ประกอบดวย  ข้ันตอนท่ี  1  การกําหนดส่ิงท่ีตองเรียนรูการกําหนดส่ิงท่ีตองเรียนรูมี  5  ข้ันตอนยอย  
ข้ันตอนท่ี  2  การแสวงหาความรู  มี  7  ข้ันตอนยอย  ข้ันตอนท่ี  3  การสรางความรูมี  7  ข้ันตอนยอย   
ข้ันตอนท่ี  4  การจัดเก็บและการสืบคนความรูมี  9  ข้ันตอนยอย  ข้ันท่ี  5  การถายโอนและการนํา
ความรูไปใชมี  8  ข้ันตอนยอย 
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  แมคคารธี  (Mc Carty, online, 2005)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง Nova-Southern 
University  ไดทําการวัดความกลมกลืนของภาระงานดานเทคโนโลยีกับระบบการจัดการความรู
ขององคกร  4  องคกร  ซ่ึงประกอบดวยองคกรของรัฐ  โรงงานอุตสาหกรรม  สถาบันการเงิน  และ
บริษัทใหคําปรึกษา  โดยมีสมมุติฐานของการวิจัย  3  ขอ  คือ 1.  มีความสัมพันธเชิงบวกระหวาง
ระบบการจัดการความรูและความตองการในภาระงานของผูใชระบบ  2. มีความสัมพันธเชิงบวก
ระหวางการจัดการความรูและคุณลักษณะสวนตัวของผูใชระบบ  3.  ความตองการในภาระงานและ
คุณลักษณะสวนตัวของผูใชระบบ  มีอิทธิพลทางบวกตอความกลมกลืนระหวางภาระงานดานเทคโนโลยี
และระบบการจัดการความรู  ผลการวิเคราะหดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ  (multiple  regression) 
สอดคลองกับสมมุติฐานท้ัง  3  ขอ  ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวามีปจจัย  3  ประการ
ท่ีเกี่ยวของกับการใชการจัดการความรู  คือ  วัฒนธรรมองคกรความสามารถของพนักงาน  คุณลักษณะ
ของผูใชระบบการจัดการความรูภาระงานขององคกรความเหมาะสมในการประยุกตใชระบบ  
โดยมีความสัมพันธปริมาณท่ีสูงมากระหวางองคประกอบท้ังสามท้ังนี้วัฒนธรรมองคกรเปนปจจัย

ท่ีสําคัญท่ีสุดในการใชประโยชนจากการบริหารจัดการความรู ดังนั้นจึงเปนตัวแปรท่ีผูบริหารองคกร
จะตองคํานึงถึงอยางมากในการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จตอไป 
 5.6.3  รูปแบบ  แนวทางการดําเนินงานท่ีไดจากการประมวลสังเคราะหรายงานวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 

 รูปแบบแนวทางการดําเนินการท่ีไดจากการประมวลสังเคราะหรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ของกลุมตัวอยาง  สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ท่ีมีตอการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบุคคล  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  เดวิด  การวิน
(David  Garvin; อางถึงใน  บุญดี  บุญญากิจ, 2548, หนา 26)  และการชวยใหองคกรเกิดการพัฒนา
อยางกาวกระโดด  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กระบวนการที่เปนชุดของกิจกรรมดานความรวมมือ  
คือ  

 กระบวนการของระบบที่ทุกฝายที่เกี่ยวของยอมรับวา เปนกระบวนการของระบบ
ท่ีประสบความสําเร็จ เปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศนั้นเปนไปตามหลักการจัดการคุณภาพ  คือ  1.  การดําเนินงาน
อยางเปนระบบ  (System  Thinking)  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีโรงเรียนไดพัฒนาอยางเปนระบบคือมี
การแบงงานในโรงเรียนเปนระบบ  แตละระบบมีคูมือการปฏิบัติงานของระบบ  และการดําเนินงาน
ครบรอบวงจรคุณภาพ  P : วางระบบ  D : ปฏิบัติตามคูมือระบบ  C : ประเมินทบทวน  A : ปรับปรุง
ระบบ  2.  การกําหนดยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน  (Strategic  Thinking)  โรงเรียนไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาพการดําเนินงานของระบบ  ดวยเทคนิค  SWOT analysis  การสนทนากลุม  (Focus  
group  Discussion)  และการประชุมปฏิบัติการ  (Workshop)  การดําเนินงานในระบบความรวมมือ

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



 
 183 

ของชุมชนกับโรงเรียนก็อยูภายใตยุทธศาสตรการดําเนินงานของโรงเรียน  3.  การเรียนรูทํางานเปนทีม 
(Team  Learning)  ซ่ึงประกอบดวยทีมนํา  เปนทีมผูบริหาร  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย  อํานวยการ
ใหการดําเนินงานของระบบเปนไปดวยความเรียบรอย  ทีมพัฒนาคุณภาพระบบ  ทําหนาท่ีประสานงาน
กับทุกฝายที่เกี่ยวของ  และทีมนํา  เปนทีมผูปฏิบัติงานในระบบ 

 กระบวนการ  และข้ันตอนการปฏิบัติงานของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  
ท่ีพบจากการประมวล  สังเคราะหรายงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ของชุมชนกับโรงเรียนในกลุมตัวอยาง
ทั้ง  8  แหง  นั้นเปนไปหลักการทํางานอยางเปนระบบ  คือมีขั้นตอนในการดําเนินงาน  และ
แตละข้ันตอน  มีการกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานไวในคูมือระบบความรวมมือของชุมชนกับ
โรงเรียน  ข้ันตอนท่ีพบ  คือ 

        ข้ันตอนท่ี  1 :  วิเคราะหความตองการจําเปนของความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  
       ข้ันตอนท่ี  2 :  กําหนดกรอบ  แนวทางระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
       ข้ันตอนท่ี  3 :  กําหนดแผน  ปฏิทินการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับ 
                                  โรงเรียน 
       ขันตอนท่ี  4 :  การปฏิบัติการตามแผน และประเมินผล 
       ข้ันตอนท่ี  5 :  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
       ข้ันตอนท่ี  6 :  การสรุปรายงานและผดุงระบบ 
 กระบวนการและข้ันตอนของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนนี้  สอดคลองกับ

กรอบความคิดและขอเสนอแนะการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษากับชุมชน  ในเรื่องกระบวนการ
เกิดความรวมมือระบบโรงเรียนและชุมชน (มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ, 2540, หนา 30)  ท่ีเสนอไววา 

  ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชนควรเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของโครงสรางแบบแนวราบ
คือเร่ิมตนจากการแสวงหาผูท่ีจะใหความรวมมือรวมคิด  รวมทํา  ในลักษณะของ “หุนสวน” ไมใช
ในฐานะของผูเขารวม  คือมีการกําหนดเร่ืองตาง ๆ ไวลวงหนาแลวเพราะวิธีการดังกลาวจะเปนอุปสรรค
ในการสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชน  การเกิดความรวมมือ  ควรอยูในรูปกระบวนการ  
คือมีการเคล่ือนไหวและการเรียนรูการปฏิสัมพันธเกิดข้ึนตลอดเวลาอาจเร่ิมจากการดําเนินการ  ดังนี้ 

        1)  แสวงหาระบบ  หรือกลไกท่ีสรางความเห็น  ความเขาใจรวมกันระหวางโรงเรียน
และชุมชน  ในประเด็นที่มีผลตอการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  มีชองทาง
ในการปรึกษา หารือระหวางผูท่ีมองเห็นประเด็นรวมกันไดมีโอกาสริเร่ิมคิดรวมกัน 
  2)  ขยายวงการปรึกษาหารือ  ไปสูการรวมคิด  วิเคราะห  วางแผน  และแสวงหาแนวทาง
ของการรวมกิจกรรม  นําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีชวยพัฒนาความสามารถ  สติปญญา
ของบุคคลท่ีจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  และทําใหเกิดบูรณาการในการศึกษา 
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  3)  จัดเก็บ  และการเรียนรูจากการปฏิบัติ  ดวยการสรุปประเมินผล  และพัฒนากิจกรรม
และการเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง 

       4)  แสวงหาแนวทางในการขยายความคิด  กิจกรรมไปสูการปฏิบัติในชุมชน  เพื่อขยาย
การมีสวนรวมอยางท่ัวถึง  เพือ่ใหเกดิโครงสรางของกิจกรรมแนวราบอยางตอเนื่องในชุมชน 
   5)  แสวงหารูปแบบ  และระบบของความรวมมือและความสัมพันธกับภาคีอ่ืน ๆ 
ท้ังจากภายนอกชุมชนที่จะพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินเพื่อความเขมแข็งของบุคคลโรงเรียน  ชุมชน   

 วิธีปฏิบัติของการดําเนินการในแตละข้ันตอนของระบบ  จะเปนส่ิงท่ีสะทอนคุณภาพ
การดําเนินงานระบบ  บอกคุณภาพของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ผลการสังเคราะห
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของกลุมเปาหมายท้ัง  8  แหง  จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา 

 วิธีปฏิบัติในขั้นตอนท่ี 1 :  การวิเคราะหความตองการจําเปนระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติดังนี ้

          1)  ทบทวนคุณภาพจากมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเกีย่วของ  
              2)  สอบถามความตองการของ ท้ังชุมชน   และโรงเรียน 

     3)  ทบทวนจากวิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียนและองคกรในชุมชน 
     4)  วิเคราะหสภาพปญหา ส่ิงแวดลอม  ความจําเปน ของชุมชนกับโรงเรียน  
     5)  สํารวจทรัพยากร  ความพรอมของโรงเรียนและชุมชนมีอยู  และใชทรัพยากร

ท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 วิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 2 : การกําหนดกรอบ แนวทางการดําเนินการระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติดังนี้ 

        1)  การดําเนินการท่ีชุมชน  เปนผูใหบริการแกโรงเรียน  
        2)  การดําเนินการท่ีโรงเรียน  เปนผูใหบริการแกชุมชน  
 วิธีปฏิบัติในข้ันตอนที ่ 3  :  การวางแผน  ทําปฏิทินการปฏิบัติงานระบบความรวมมือ

ของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติดังนี้ 
        1)  ทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนอยางแทจริง 

 2)  การดําเนินงานในแผนมีลักษณะแบงงานกันทําเปนทีม 
 3)  โรงเรียนแสดงบทบาทการเปนผูนําทางความคิดของชุมชน 
 4)  แผนการดําเนินงานมีการลงพื้นท่ีใหบริการภาคสนามนอกโรงเรียน 

 วิธีการปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 4-6 : การจัดกจิกรรมตามแผน  ประเมินผล  การปรับปรุง
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติดังนี ้
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 1)  การส่ือสารกับทีมทํา  กอนปฏิบัติตามคูมือระบบ  ทีมพัฒนาคุณภาพไดส่ือสารกับ 
ทีมทํา  คือครู  ผูเกี่ยวของใหเขาใจ  ยอมรับ  และปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  2) การนิเทศติดตามอยางกัลยาณมิตร  ระหวางการปฏิบัติตามคูมือระบบที่ไดวางไว  
ผูเกี่ยวของจะตองมีการนิเทศติดตาม  กระบวนการทํางาน  วาเปนไปอยางที่ไดกําหนดไวหรือไม 
โดยหลักกัลยาณมิตร 
  3)  การประเมินทบทวนตามตัวชี้วัด  เปนการสะทอนใหเห็นผลจากการดําเนินงาน
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมอยางถูกตอง  เปนทางการใหไดขอมูลประกอบการปรับปรุงระบบ 
  4)  การปรับปรุงระบบ  หลังจากประเมินทบทวนแลวทีมงานจะไดนําผลการประเมิน
มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

 วิธีปฏิบัติดังกลาวสอดคลองกับกรอบความคิด  และขอเสนอแนะการวิจัยเกี่ยวกับระบบ
การศึกษากับชุมชนเกี่ยวกับปจจัย  และเงื่อนไขที่ทําใหโรงเรียนสามารถทํางานรวมกับชุมชน 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  (มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ, 2540, หนา 28-29)  ท่ีกําหนดวา  

  1)  การมีวิสัยทัศนในเร่ืองการศึกษาของชุมชนรวมกัน  บุคลากรท้ังของโรงเรียนและ
ชุมชน  รวมท้ังภาคีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  หากขาดวิสัยทัศนท่ีตรงกันก็จะเกิดอุปสรรคในการรวมมือกันได   
การแสวงหากระบวนการสรางวิสัยทัศนของครู  ผูนําชุมชน  ผูปกครอง  ชาวบานท่ัวไป  ภาคีอ่ืน ๆ  
ในเร่ืองการศึกษา  และชุมชนเขมแข็ง  จึงเปนเง่ือนไขเบ้ืองตนของการเกิดความรวมมือ 
 2)  การมีสวนรวม และสนับสนุนจากภาคีอ่ืน ๆ จะทําใหชุมชนกับโรงเรียนรวมมือกัน
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดมากข้ึน  เพราะในสถานการณท่ีชุมชนออนแอนั้น  มีความจําเปน
ท่ีจะตองแสวงหาความรู  ความคิด  กําลังใจ  ประสบการณ  บทเรียน  งบประมาณ ฯลฯ จากภายนอก  
เพื่อทําหนาท่ีผลักดันใหความรวมมือดีข้ึน  การสนับสนุนจากภาคีอ่ืนทําใหเกิดความตอเนื่องในกิจกรรม
ของชุมชนไดมากกวาเพราะไมมีอุปสรรคดานงบประมาณหรือกิจกรรมถูกเปล่ียนแปลงตามนโยบาย

ของรัฐบาลแตละชุด  และการไดรับการสนับสนุนงบจากภาคีอ่ืนทําใหชุมชนเกิดความรับผิดชอบ
มากกวาไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 
 3)  โครงสรางการจัดการศึกษาแบบแนวราบ  เปนเง่ือนไขท่ีทําใหโรงเรียนชุมชน
เกิดความรวมมือกันมากข้ึน  คือ  ชวยลดโครงสรางอํานาจใหมีลําดับชั้นนอยลง  เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ในระดับชุมชน  และภายในโรงเรียนเกิดความรวมมือกันมากข้ึน  เปนการรวมมือกันอยางสมัครใจ
ไมใชทําตามคําสั่งดังเชนที่ผานมา  ความสัมพันธมีลักษณะเสมอภาคเปนความสัมพันธแนวราบ  
การรวมมือกันเปนไปอยางมีบทบาทมากข้ึน  เกิดการกระจายแหลงความรูใหหลากหลาย  ไมผูกขาด
เฉพาะในโรงเรียน  ทําใหการจัดการศึกษาเปนภารกิจของทุกฝาย ท้ังดานการถายทอด  เวลา  ทรัพยากร  
และชวยลดปญหาอุปสรรคในเร่ืองตาง ๆ ไดดวย 
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 4)  การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ  หากไมมีการปรับปรุงนโยบายความรวมมือ
ก็จะเกิดข้ึนไดยาก  นโยบายท่ีเปนเง่ือนไขสรางความรวมมือใหเกิดขึ้น  คือ  การขายเปาหมายของ
การศึกษา  ใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนชุมชนมากข้ึนกวาท่ีเปนเปาหมายจากรัฐเพียงฝายเดียว  
กระจายการผูกขาดไปสูแหลงความรูท่ีหลากหลาย  การเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
จากแบบส่ังการแนวดิ่งมาเปนแบบแนวราบเพ่ิมข้ึนท้ังเร่ืองคน  งบประมาณ  การประเมินผลงานครู 
ใหเอื้อตอการที่ครูจะทํางานรวมกับชุมชนไดอยางคลองตัว  และเกิดความตอเนื่องยั่งยืน  การให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบโรงเรียน  พัฒนาครูใหมีเครื่องมือ  ความรู  ชองทาง  งบประมาณ
ท่ีจะทํางานกับชุมชนได  การปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
วิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนและเอ้ือใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาอยางตอเนื่องของชุมชน  
 5)  ชุมชนมีเง่ือนไขพื้นฐานการพัฒนา  ชวยใหเกิดความรวมมือกันมากข้ึน  เพราะการฟนฟู
ความเขมแข็งของชุมชนจะเกิดข้ึนได  ชุมชนตองมีทรัพยากรพื้นฐานคงเหลืออยู  เชน  ทรัพยากรธรรมชาติ  
บุคคล  ผลผลิต  รายได ฯลฯ หรือมีปจจัยแหงความเขมแข็งบางสวนคงอยู  เชนกลุมผูนําตามธรรมชาติ  
ความสัมพันธเชิงสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรืออ่ืน ๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีจะฟนฟูได  เพราะหลายชุมชน
มีปจจัยเหลานี้ยอมทําใหโรงเรียนสามารถเขาไปมีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานตาง ๆ ของชุมชน
ไดมากข้ึน  และชวยใหเกิดกิจกรรมของการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนไดงายกวา 
  

5.7  ขอเสนอแนะ 
 
 5.7.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผลจากการวิจัยทั้ง  3  ระยะ  ผูเกี่ยวของ  หรือผูสนใจในงานพัฒนาระบบความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียน  สามารถใชเปนแนวคิด  แนวทางในการพัฒนาไดดังตอไปนี้ 

       1)  เกณฑการคัดเลือก หรือแบบประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ
ความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  

   (1)  ใชเปนเคร่ืองมือในการคัดกรอง  จัดกลุมหนวยงาน  องคกรวามีความสามารถ 
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนอยูในระดับใด  ขอมูล
จากการจัดกลุมนี้  หนวยเหนือหรือองคกรระดับนโยบายสามารถใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน
ในการพัฒนา  หรือชวยเหลือหนวยงาน  องคกรระดับปฏิบัติการได 

   (2)  ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน หนวยงานระดับปฏิบัติการสามารถใชเกณฑนี้
เปนแนวทางในการพัฒนาระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนได  อาจเร่ิมตนจากใชเกณฑนี้
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ในการประเมินตนเอง  แลวใชผลจากการประเมินตนเองเปนแนวทางในการปรับปรุงเสริมสราง
ความเขมแข็ง  หรือดํารงไวซ่ึงวิธีปฏิบัติดี ๆ ท่ีองคกรคนพบ 

   (3) ใชเปนขอกําหนดในการประเมิน  ตรวจสอบระบบความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  หนวยงานพัฒนาการอยูในขั้นเริ่มตนการพัฒนาระบบ  จําเปนตองใชขอกําหนด 
ในการดําเนินการคือ  วางระบบ  ดําเนินการตามระบบ  ตรวจสอบประเมินระบบ  และปรับปรุงระบบ  
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนเง่ือนไข  ปจจัยแรก ๆ ท่ีนําไปสูความเขมแข็งตอไป 

  2)  สภาพการดําเนินงานระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ในลักษณะ
ท่ีโรงเรียนออกไปใหความรวมมือชวยเหลือชุมชน  (Inside  Out)  และชุมชนเขามาใหความรวมมือ
ชวยเหลือโรงเรียน  (Outside  In)  ซ่ึงเปนผลจากการจัดการความรู 

   (1)  ความสามารถหรือวิธีการที่จะดึงทรัพยากรทั้งดานงบประมาณ  บุคลากร  
และอ่ืน ๆ ใหกลับเขามาชวยพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนและชุมชน  ลวนแสดง
ใหเห็นภาวะผูนํา  ความพรอม  และความตระหนักของผูนําท่ีฝายชุมชน  และโรงเรียน   

   (2)  วิธีการและแนวทางสงเสริมใหแหลงความรูในชุมชน  ไดเขามาใหความรวมมือ
กับโรงเรียนเพิ่มข้ึน  ความเหมือน  และหรือความแตกตางระหวางชุมชนเมืองอุตสาหกรรม  ชุมชน
ชนบท  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จะมีความเปนลักษณะเฉพาะท่ีผูสนใจ 
สามารถศึกษาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการพัฒนาได  

   (3)  บทบาทของภาคีภายนอกชุมชน  ท่ีจะชวยโรงเรียน  และภาคีภายในชุมชน
ไดแสดงบทบาทความรวมมือกันไดเขมแข็งขึ้น  การพัฒนา  ไมวาจะเปนชุมชน  หรือโรงเรียน 
จะไมสามารถดําเนินการเองตามลําพังได  จําเปนตองไดรับความรวมมือ  ชวยเหลือจากทุกฝาย   
การแสวงหาภาคีเครือขาย  ใหขยายวงกวางออกไป เทาท่ีจะสามารถทําได  จึงเปนบทบาทของผูนาํ
ท่ีจะตองดําเนินการ 
  3)  ผลการสังเคราะห  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน   
ในกลุมตัวอยาง    

        (1)  การพัฒนาองคกรไมวาจะเปนโรงเรียน หรือชุมชน  ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะ
ผูนําองคกร  ควรจะตองกระตุนใหมีการนําเอาทฤษฎี  และแนวปฏิบัติของการจัดการความรู  คือ
บุคคลทุกคนมีความรูท่ีซอนเรน  (Tacit  Knowledge)  อยูในตัว  ทําอยางไรจึงจะใหแตละคน
ไดนําความรูนี้ออกมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรใหมากท่ีสุด  คือใชอยางเปนระบบ  รอบคอบ  
เปนองครวม  เปนทีม  และอยางสรางสรรค  โดยเฉพาะข้ันของการวางระบบการปฏิบัติงาน 

   (2)  ผลจากการพัฒนาระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  จนเกิดวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศของชุมชนกับโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางการวิจัยในคร้ังนี้  เกิดจากหลักการสําคัญของ
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การจัดการคุณภาพ  3  หลักคือ  หลักการจัดการอยางเปนระบบ  (Systems  Thinking)  หลักการจัดการ
อยางมียุทธศาสตร  (Strategic  Thinking)  และหลักการทํางานเปนทีม  (Team  Learning)  การประยุกตใช
วิธีปฏิบัติ  ท่ีเปนเลิศจึงตองคํานึงถึงหลักการที่อยูเบ้ืองหลัง จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

   (3)  วิธีการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของโรเรียน และชุมชนใหสามารถ
แกปญหารวมกัน  รวมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ  สรางความสัมพันธแนวราบ  และอ่ืน ๆ 

  3.7.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน  สามารถทําไดโดยการพัฒนาดวยการทดลอง 

ลองผิดลองถูกดวยประสบการณของตนเอง  และพัฒนาโดยการเรียนรูจากความสําเร็จของผูอ่ืน  เชน
ใชการเทียบระดับ  (Benchmarking)  เพื่อใหการวิจัยคร้ังตอไปเปนการพัฒนาทางลัดสูความสําเร็จ
แบบกาวกระโดด  จึงควรเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research) 
โดยพิจารณาเลือกตนแบบที่มีความเขมแข็งแลวอยางแทจริง 

 2)  ควรไดมีการศึกษาวิจัย  โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการเขาไป
มีสวนรวมกับสถานการณจริง เก็บขอมูลเชิงลึก ในระยะเวลาพอท่ีจะศึกษากระบวนการความรวมมือ
ของชุมชนกับโรงเรียนไดอยางละเอียด  ชัดเจน 

 3)  การคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีจะเขาไปศึกษา  ควรพิจารณา  ใหความสําคัญเกีย่วกบั
การเปนตัวแทนกลุมประชากร  มีเอกลักษณท่ีสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน 

 4)  ควรไดมีการมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จ  และปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
ของการพัฒนาระบบความรวมมือใหชัดเจนในหลายบริบท  เพื่อสรุปเปนบทเรียนใหกับผูสนใจ 

 5)  บทบาทของผูวิจัยจะตองตระหนัก  และยึดม่ันตอหลักการมีสวนรวม  คํานึงถึง
ความเทาเทียมกัน  ความเสมอภาค  ใหการยอมรับซ่ึงกันและกันไมใหถูกมองเปนบุคคลภายนอก 
เขามาหาประโยชนจากชุมชนท่ีเปนกลุมเปาหมายของการวิจัย 

 6)  ควรมีการติดตามผลการพัฒนา  ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน 
ท่ีเคยไดผานการพัฒนาจนประสบความสําเร็จมาแลว  เพื่อทราบวารูปแบบวิธีการปฏิบัติท่ีเคยเปนเลิศ
มากอนจะยังคงอยูหรือไม  มีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  เปนตน 
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