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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การปฏิรูปการศึกษาที่กําลังดําเนินการในประเทศไทยนั้น  เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใน 
การจัดการศึกษาใหม     ตองการออกแบบโครงสรางและวิธีการเรียนรูใหมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อหา
แนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูที่สามารถหลอหลอมความรู 
ทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ การปรับตัว รวมตลอดไปถึง      
การปลูกฝงความประณีต ความเอื้ออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ เพื่อพัฒนาประเทศใหสามารถ
ยืนหยัดไดทามกลางกระแสการแขงขันที่รุนแรง   ซ่ึงเปนกระแสที่ใชฐานความรูเปนหลักทั้งส้ิน 
เหตุผลและความจําเปนประการตางๆ ที่จะตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเนื่องจากภาวะตาง ๆ ที่
ประเทศกําลังเผชิญในปจจุบัน เชน สมรรถนะและศักยภาพในการแขงขันของคนไทยดอยกวาหลาย
ประเทศ  สังคมไทยเผชิญปญหานานัปการ ตั้งแตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความยากจน ชองวางระหวาง
คนจนคนรวย ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมและทางวัฒนธรรม  ปญหายาเสพติด  ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมไปถึงความออนแอของระบบการเมือง ฯลฯ และที่
สําคัญยิ่งกวาเหตุผลใดๆ ก็คือระบบการศึกษาไทยยังมีขอจํากัดและขอออนดอยอยูมาก ปรับตวัไมได 
ทําใหไมมีบทบาทและพลังที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทย ไมวาจะ
เปนการพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ  ความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสารและ
สารสนเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนฐานความรู  หรือรักษารากฐานทางวัฒนธรรมไทย  
การลงทุนเพื่อการศึกษาจึงไมไดผลคุมคา เกิดปญหาหลักของการศึกษาไทยหลายดาน ไดแก   
ปญหาดานความครอบคลุมและความเสมอภาคในโอกาส ปญหาดานคุณภาพการศึกษา ปญหาดาน
การบริหารและการจัดการ ปญหาดานการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และเปนปญหาที่สะสม
มาเปนระยะเวลายาวนานเกือบทุกดานที่ไมไดรับการแกไข  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หนา 
2-10)   

สําหรับปญหาดานการบริหารและการจัดการซึ่งเปนอีกปญหาสําคัญปญหาหนึ่ง ที่ทําให 
การจัดการศึกษาไมบรรลุผลนั้น    สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544, หนา 2-10) ไดสรุปสาเหตุหลัก 
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ของปญหาดังกลาว ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ แตสาเหตุที่สําคัญก็คือ “ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน”  การจัดการศึกษาของประเทศไทยถูกมองวาเปนหนาที่ของรัฐ ของสถานศึกษา ของ
ผูบริหาร และครู  ที่มีระบบราชการเปนกลไกสําคัญของการจัดการ        โดยไมไดคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน  ครอบครัว และชุมชน  ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในกระบวนการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อกําหนดนโยบาย การรวมวางแผนพัฒนา การจัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรทองถ่ิน การชวยติดตามตรวจสอบประเมินผลงาน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อชวยในการจัดการศึกษาเหลานี้   ทําใหการจัดการศึกษาของไทย
แปลกแยกจากวิถีชีวิต ไมมีกลไกทางสังคมที่เขามาตรวจสอบคุณภาพของครู คุณภาพของการเรียน
การสอน รวมตลอดไปถึงการตรวจสอบความโปรงใสของการใชงบประมาณเพื่อการศึกษา ทั้ง ๆ ที่
งบประมาณที่ลงทุนเพื่อการศึกษามาจากภาษีของประชาชนโดยรวมของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่ไดสรุปสภาพและปญหาการศึกษาในสวนของการ
บริหารจัดการศึกษาไววา การบริหารจัดการศึกษาที่ผานมา รัฐเปนผูผูกขาดการจัด แมปจจุบันจะมี
การสงเสริมใหสังคมเขามามีสวนรวมมากขึ้น แตระบบบริหารจัดการศึกษายังเปนระบบรวมศูนย
อํานาจ รวมทั้งกฎระเบียบและขั้นตอนตาง ๆ ของทางราชการยังไมไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง การศึกษาที่จัดโดยรัฐเปนระบบที่แยกสวน สถาบันการศึกษาขาดอํานาจในการ
ตัดสินใจ ชุมชนและทองถ่ินไมไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในทองถ่ินของ
ตน ทําใหการศึกษาไมเปนหนึ่งเดียวกับชุมชน แปลกแยกจากชุมชน   ซ่ึงนําไปสูปญหาการขาด
ประสิทธิภาพและมาตรฐานทางการศึกษา (อุทัย  บุญประเสริฐ,  2543, หนา 118)     ดังนั้นในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษานั้น ควรใหความสําคัญกับ  
“การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสถานศึกษาและชุมชนมีความรวมมือกันจัดการศึกษาเปนอยางดี  
จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีคุณภาพ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, 
หนา 2-10)   

ในอดีต การจัดการศึกษาที่มีวัดเปนศูนยกลางการศึกษาเลาเรียนนั้น  เปนการศึกษาที่ 
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนและชุมชน  มีวัดซึ่งใชเปนสถานที่สําหรับการศึกษาเลาเรียนของชมุชน
ที่เกิดขึ้นจากการรวมมือกันของคนในชุมชน ชุมชนในอดีตทุมเทแรงกาย แรงใจ พลังศรัทธา และ
ทรัพยสินเงินทองจํานวนมากในการกอสรางและทํานุบํารุงรักษาวัดใหเปนสถานที่สําหรับการศึกษา
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เลาเรียน    ซ่ึงถือไดวาวัดเปนสถาบันการศึกษาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมมือกันของคนใน
ชุมชน ชุมชนเปนเจาของการศึกษา  การจัดการศึกษาเปนภาระหนาที่ของชุมชนในฐานะที่เปน        
ผูกําหนดเปาหมาย กระบวนการ รูปแบบการเรียนรู     รวมทั้งเนื้อหาสาระที่จะนํามาถายทอดใหแก
ผูเรียน เมื่อการศึกษามีการขยายตัวและรัฐเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเริ่มจัด
การศึกษาตามระบบโรงเรียนและขยายตัวอยางรวดเร็ว    สงผลใหสภาพของชุมชนเปลี่ยนไป      
โดยเฉพาะการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ที่กําหนดการศึกษาภาคบังคับให
เด็กอายุ 7-14 ปบริบูรณ   ตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอยางยิ่งที่
สงผลใหชุมชนเริ่มสูญเสียสถานภาพในการจัดการศึกษา รัฐบาลกลางอยูในฐานะผูจัดการศึกษาของ
ชาติโดยมีชุมชนและประชาชนสนับสนุนและสละทรัพยเพื่อสรางโรงเรียนประชาบาลเหลานั้น  

ในระยะแรกปญหาการมีสวนรวมของชุมชนยังมีไมมากนัก เนื่องจากครูผูสอนยังเปน 
สวนหนึ่งของชุมชน และโรงเรียนกับชุมชนมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน จนกระทั่งไดประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509) ซ่ึงเนนการพัฒนาประเทศ ระบบ
การศึกษาที่นําเขามาจากภายนอกโรงเรียน แปลกแยกจากชุมชนมากขึ้น บทบาทที่ชุมชนมีสวนรวม
ตัดสินใจที่สําคัญเปลี่ยนมาเปนบทบาทเพียงการสนับสนุนหรือสงเสริมทางดานวตัถุเทานั้น ความ
ออนแอของชุมชนประกอบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ไมไดตอบสนองความตองการของ
ชุมชนไดอยางแทจริง ทําใหเกิดปญหาดานการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับโรงเรียนมากขึ้น          
(ศิริกาญจน โกสุมภ, 2542, หนา 1-2)  สภาพการณเชนนี้มีตอเนื่องมาตลอด  ปจจุบันการพัฒนา
ประเทศไดเปล่ียนแนวทางการพัฒนา  จากการเนนพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมมาเนนการพัฒนาคน
หรือใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  และกําหนดนโยบายเกี่ยวของกับการสงเสริมการมี       
สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทุกๆ ดาน รวมทั้งดานการศึกษาก็ไดมีกระแสเรียกรองใหคืน
การศึกษากลับสูชุมชน เพื่อชุมชนไดกลับเขามามีบทบาทการบริหารและจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและตอบสนองความตองการของชุมชน  สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของและทุกสวนของ
สังคมใหความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการศึกษา โดยเนนใหชุมชนและองคกรตางๆ มี  
สวนรวมในการจัดการศึกษา 

เมื่อมีการประกาศใช พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เร่ิมมีแนวทางของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่ชัดเจนมาก
ขึ้น หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุงใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) และยึดหลักการมี    
สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในการจัดระบบ 
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โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา (มาตรา 9) ใหชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (มาตรา 40)  และมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 34) บุคคลในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยเปนวิทยากรของหนวยงานทางการศึกษา (มาตรา 57) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา (มาตรา 
58) ซ่ึงเปนแนวทางที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเอื้อประโยชนตอชุมชนและสังคม การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญที่จะ
สรางความเชื่อมั่นวาประชาชนเปนเจาของชุมชน ดําเนินการจัดการศึกษาโดยชุมชนเพื่อประโยชน
ของชุมชนนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 6-33) แตสาระตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ยังเปนแนวทางกวาง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งแนวคิด หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษา        ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนที่เปนไปตามบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมขององคกรชุมชนในการจัดการศึกษา  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 43  กําหนดให การจัดการ 
ศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปนผลผลิตจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่เอื้อตอการมสีวน
รวมของชุมชนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากหลักสูตรมีลักษณะเปนกรอบกวางๆ มี
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปจัดทําเปนหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียน แผนการเรียนรู         โดยสถานศึกษาสามารถ
ออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุตามมาตรฐานที่
กําหนดไว กระบวนการตาง ๆ เหลานี้ลวนเอื้อตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของ
สถานศึกษากับชุมชนทองถ่ิน    ใหสามารถนําระบบการวิจัยมาใชในการพัฒนาทั้งดานการสราง
ความรู  การใหความรู  การจัดการความรู และการใชความรู ที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตร     และฐานรากของชุมชนทองถ่ิน  

ในระยะที่ผานมา นโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่ระบุในแผนงานหลักทางการศึกษา เชน  
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ โดยสาระของนโยบายและมาตรการไดระบุ
ถึง การมุงสงเสริมใหชุมชนไดมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน การสนับสนุน
ใหเกิดเครือขายตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งการระดมทรัพยากรในชมุชน
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสนองตอความตองการของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ   
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แมวานโยบายที่สงเสริมใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะมีกําหนดไวในแผนงาน
ตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน แตในทางปฏิบัติกลับพบวานโยบายดังกลาวยังไมสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายได    

การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคญั เพราะ 
นอกจากจะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ยังเปนสิ่งที่จะชวยใหโรงเรียนสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัด
การศึกษาใหตอบสนองตอชุมชนได รวมทั้งจะทําใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนลดการ
พึ่งพิงการสนับสนุนจากรัฐลง และเปนการระดมทรัพยากรในชุมชนมาชวยในการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดการศึกษาไดตรงกับความตองการของชุมชน
มากขึ้น (ศิริกาญจน โกสุมภ, 2542, หนา 232)   

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539, หนา 1-2) ไดเสนอแนว 
ความคิดวาโรงเรียนจะพัฒนาไดดีจนเกิดผลตอการพัฒนานักเรียนไดอยางแทจริง ถาทุกฝายทุกคน
ในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน รักโรงเรียน เขามารวมคิด รวมทํา รวมจัดการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียน รวมทั้งชวยสนับสนุนทรัพยากรทั้งกําลังแรงงานและงบประมาณ  แตสภาพเงื่อนไข
และปญหาพบวา โรงเรียนสวนใหญไมไดนําศักยภาพของคนในชุมชนมามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยเขาใจวาภารกิจการจัดการศึกษาเปนของโรงเรียน อีกทั้งชุมชนยังไมเกิด
ความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน  ดังนั้นหากตองการใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสมบูรณ 
เปนไปอยางตอเนื่องแลว  ศักยภาพของการมีสวนรวมของชุมชนจะเปนปจจัยของการพัฒนา          
ที่สําคัญที่สุด 

จากสภาพการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน    
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นปญหาที่วา  “ทําอยางไรใหสถานศึกษากับชุมชนมีสวนรวม
มากขึ้น”  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหกระบวนการมีสวนรวมของสถานศึกษากับ
ชุมชน เพื่อสังเคราะหเปนรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน   โดยทําการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตัวอยางที่จัดการศึกษาโดยปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินงานรวมกับชุมชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี  เพื่อใหได
รูปแบบการมีสวนรวม ที่จะนําไปใชประโยชนเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินงานการมีสวนรวม
ของสถานศึกษากับชุมชนใหกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ  ไดนําไปปรับใชใหเหมาะสม และ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.2.1  เพื่อสรางรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 
    1.2.2  เพื่อตรวจสอบรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยแบบ 
กรณีศึกษา  เพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม วิเคราะห กระบวนการมี
สวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการมี
สวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางของการมีสวนรวม
ของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต   จํานวน  2 แหง  โดยศึกษา  วิ เคราะห 
กระบวนการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน     
ภูมิปญญา (นามสมมติ) ซ่ึงเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตัวอยาง ที่จัดการศึกษาโดยปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินงานรวมกับชุมชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี จํานวน        
1 แหง โดยการเลือกแบบเจาะจงที่ยึดวัตถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก (purposeful selection)     
มีเกณฑในการเลือกดังนี้ 

1) เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรบัรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ในระดับสูงสดุ คือระดับ 3 (ดี) 
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2) เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ 
ผูบริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ปการศึกษา 
2548  มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา ในระดับสูงสุดคือ ระดับ 4 (ดีมาก)   

3) สถานศึกษายนิยอมเขารวมในการวิจัย 
นํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

สังเคราะหขึ้นนี้  ไปตรวจสอบรูปแบบโดยการทดลองใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น คือโรงเรียน
วิทยาการ จํานวน 1 แหง โดยการเลือกแบบเจาะจงที่ยึดวัตถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก มีเกณฑ
ในการเลือกดังนี้ 

1) ไมเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรอง 
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ในระดับสูงสุด คือ ระดับ 3 (ดี) 

2)  ไมเปนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ปการศึกษา 2548 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 
ในระดับสูงสุดคือ ระดับ 4 (ดีมาก)   

3)  สถานศึกษายินยอมเขารวมในการวิจัย 
 

นํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
ทดลองใชแลวไปวิพากษการนํารูปแบบไปใชในสถานศึกษาอื่นๆ โดยผูทรงคุณวุฒิ  โดยใชวิธีการ
สนทนากลุม   นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  มาปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษา
กบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความเหมาะสม  

โดยมีแบบแผนการวิจัยและพัฒนา  ดังภาพ 1   
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                      สถานศึกษาและชุมชนขาดการมี 
สวนรวม หรือมีสวนรวมในระดับนอย  
ทําอยางไรใหสถานศึกษากับชุมชน 
มีสวนรวมมากขึ้น 
 

ศึกษาหลักการ แนวคิด และ R1A          R1O   รูกระบวนการและวิธีการ ของการมี 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม            สวนรวมของสถานศึกษากับชุมชน 
วิเคราะหการมีสวนรวมในการ           ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา              
ตัวอยางที่มีสวนรวมกับชุมชน 
เปนอยางดี 
             
สังเคราะหกระบวนการและ  D1A       D1O    ไดรูปแบบการมีสวนรวมของ 
วิธีการมีสวนรวมของ                                                    สถานศึกษากับชุมชนในการจัด  
สถานศึกษากับชุมชนใน             การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ตรวจสอบรูปแบบโดยนําไป R2A            R2O  รูผลและวิธีปรับปรุงรูปแบบการมี 
ทดลองใชในสถานศึกษา              สวนรวม 
ขั้นพื้นฐานอื่น และวิพากษ         
การนํารูปแบบไปใช     
        
ปรับปรุง แกไข รูปแบบการ D2A        D2O  ไดรูปแบบการมีสวนรวมที่ 
การมีสวนมีรวม                 เหมาะสม  
 
หมายเหตุ :  RA คือ กิจกรรมวิจัย    RO คือ ผลการวิจัย 
     DA คือ กิจกรรมการพัฒนา  DO คือ ผลจากการพัฒนา 
     ลูกศรชี้ทางซาย คือ นําไปสู ลูกศรชี้ทางขวา คือ กอใหเกิด 
                                        คือ  ประเด็นปญหา     
ภาพ 1 แบบแผนการวิจัย 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ  
  

1.4.1 การวิจยัและพัฒนา  หมายถึง  การพฒันาที่ใชการวจิัยเปนเครื่องมือในการ 
ดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนหลักในการดําเนินงาน 2 ขัน้ตอนคือ ขั้นตอนการวจิัย (R) และขั้นตอน 
การพัฒนา (D) โดยการวิจัยในครั้งนีเ้ร่ิมตนจาก R1 เพื่อแสวงหาความรูการมีสวนรวมของ
สถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตวัอยางที่มีสวน
รวมกับชุมชนเปนอยางดี  และตอดวย D1 คือการพัฒนารูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบั
ชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตอไปคือข้ันตอนการวิจัย  R2 เพื่อตรวจสอบรูปแบบการมี
สวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทีพ่ฒันาขึ้น โดยการนําไปทดลอง
ใชในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานที่มีสวนรวมกับชุมชนยังไมดี หาขอบกพรองและวิธีการปรับปรุง 
แกไข และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง D1 ใหเปน D2 รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากบั
ชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานที่เหมาะสม ที่ดีขึ้น   

1.4.2  รูปแบบ  หมายถึง  ส่ิงที่เปนตัวแทนของวิธีการดําเนินงานที่ทําใหเกิดความรวมมือ 
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.4.3 การมีสวนรวม  หมายถึง  การรวมมือกันเกีย่วกับการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ในดานตางๆ  ที่เกิดแกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและชุมชน โดยเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่ง
เปนสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ และรับผิดชอบ ในกิจการใดๆ 
ใหความชวยเหลือ และมอิีทธิพลตอการดําเนินกจิกรรมที่มีผลกระทบตอบุคคลหรือกลุมบุคคลใน
ชุมชน    

  

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

การวิจยัคร้ังนี ้คาดวาจะไดรับผลและประโยชน ดังนี้ 
1.5.1 ไดรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่แสดงถึงกระบวนการในการปฏิบัติหรือดําเนินงานการมีสวนรวม   
1.5.2  ไดแนวทางปฏิบัติและดําเนนิงานการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชนใน 

การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ ไดนําไปปรับใชใหเหมาะสมกบั
สถานศึกษาของตนเอง  
 
 



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

 

 

 
10 

1.6 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาประเดน็ปญหา สถานศึกษาและชุมชนขาดการมีสวนรวม 
หรือมีสวนรวมในระดับนอย ทําอยางไรใหสถานศึกษากับชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น  โดยผูวิจยัศึกษา 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการมีสวนรวม วิเคราะหกระบวนการมีสวนรวมของ
สถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังเคราะหเปนรูปแบบการมีสวนรวมของ
สถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนภูมิปญญาซึ่งเปนสถานศึกษา
ตัวอยางทีจ่ัดการศึกษาโดยปฏิบัติงานหรือดําเนินงานรวมกับชุมชนหรอืชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศกึษาไดเปนอยางดี เพื่อใหไดรูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะนําไปตรวจสอบรูปแบบโดยการทดลองใชในโรงเรียนวทิยาการ  วิพากษ
การนํารูปแบบไปใชในสถานศึกษาอื่นๆ และปรับปรุงใหเปนรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใชประโยชน
เปนแนวทางปฏิบัติและดําเนนิงานการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใหกับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอื่นๆ ไดนําไปปรบัใชใหเหมาะสม และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอไป โดย
กําหนดเปนกรอบแนวคดิการวิจัยดังภาพ 2  
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การศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี       การสังเคราะหเปนรูปแบบการมีสวนรวม 
เกี่ยวกับการมีสวนรวม  วิเคราะห                             ของสถานศึกษากับชุมชนในการจดัการ 
กระบวนการมสีวนรวมของสถานศึกษากบั      ศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางของการมี 
ชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานจาก      สวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการ 
สถานศึกษาตวัอยางที่จดัการศึกษาโดย       จัดการศึกษา ตามพระราชบญัญัติการ 
ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานรวมกับชุมชน       ศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไข 
หรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ     เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ศึกษาไดเปนอยางดี  
 
 
 
 
 
การนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถาน       การวิพากษการนํารูปแบบไปใชโดย 
ศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น       ผูทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงเปนรูปแบบ 
พื้นฐาน ไปตรวจสอบโดยการทดลองใช         การมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชม 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอืน่            ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เหมาะสม 
 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 


