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บทที่ 4   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

การวิเคราะหขอมูล   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชน 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานครั้งนี้   ผูวจิัยไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจยัเปน  5 ตอน 
ดังนี ้
 

4.1  ตอนที่ 1  บริบทของโรงเรียนภูมิปญญา 
    
    โรงเรียนภูมิปญญา ปการศึกษา 2550 มีขอมูลท่ัวไป  ขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ขอมูลบุคลากร  ขอมูลนักเรียน  ขอมูลอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ และขอมูลชุมชน ดังนี้ 
  
      4.1.1  ขอมูลท่ัวไป 
      สังกัด                    สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาภูเก็ต  
      เปดสอน               ตั้งแตระดับชั้น อนุบาลปที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6    
      เขตพื้นที่บริการ   ทั้งจังหวัดภูเก็ต  

วิสัยทัศน     โรงเรียนภูมิปญญามุงมั่นพัฒนานักเรียนเพื่อเปนคนดี  มีคุณธรรมนํา 
    ความรูสูสากล  กาวทันเทคโนโลยี  และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

ประวัติโดยยอ   
           โรงเรียนภูมิปญญา  ตั้งอยูถนนนริศร  ตําบลตลาดใหญ  อําเภอเมือง  
จังหวัดภูเกต็  สรางอยูในที่ดินราชพัสดุของโรงเรียน   มีเนื้อท่ีทั้งหมด 5  ไร  2 งาน  เปดทําการสอน  
เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2496   
 

4.1.2   ขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    โรงเรียนภูมิปญญา   ไดจัดโครงสรางการบริหารงานตามแนวการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนภูมิปญญาดําเนินไปอยางมี
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ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการจัดการศึกษา  จึงไดมีการจัดโครงการสรางการบริหารงาน
ออกเปน  5  งาน  ดังนี้ 

1)  งานบริหารวิชาการ  มีการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนงานในการจัดการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผล  พรอมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และประสานความ
รวมมือกับชุมชน/องคกรอื่น  ในการจัดการศึกษา 

2)  งานบริหารงบประมาณ มีการจัดทําแผนงบประมาณ  คําขอตั้งงบประมาณ  และจัดทํา 
แผนปฏิบัติการใชจายเงินและการรับจัดสรรงบประมาณ  มีการตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ  
พรอมทั้งรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

3)  งานบริหารอาคารสถานที่  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่  ดูแล  บํารุงรักษา   
อาคารสถานที่  และสภาพแวดลอมใหพรอมสําหรับการใชงาน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยอยู
ตลอดเวลา 

  4)  งานบริหารบุคคล  มีการวางแผนอัตรากําลัง  พัฒนาและสงเสริมประเมินวิทยฐานะ 
ครู โดยสงเสริมและยกยองเชิดชูเกยีรติ 

  5)  งานบริหารทั่วไป  มีการวางแผน  พัฒนาระบบและเครือขาย  ขอมูลสารสนเทศ  
จัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การทัศนศึกษา  สงเสริม
งานกิจการนักเรียน  รายงานผลการปฏิบัติงาน  พรอมทั้งจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
 
 

4.1.3   ขอมูลบุคลากร 
 
ตาราง 1  ขอมูลบุคลากรของโรงเรียนภูมิปญญา 
 

ระดับการศึกษา จํานวนบุคลากร 
สูงกวาปริญญาตรี 21 

ปริญญาตรี 73 
ต่ํากวาปริญญาตรี 4 

รวมท้ังสิ้น 98 
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4.1.4  ขอมูลนักเรียน 
 
ตาราง 2  ขอมูลนักเรียนของโรงเรียนภูมิปญญา 
 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 

 ชาย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาลปที่ 1 124 131 255 
ชั้นอนุบาลปที่ 2 126 123 249 

รวมกอนประถมศึกษา 250 254 504 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 124 113 237 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 148 129 237 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 140 141 281 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 132 153 285 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 146 120 266 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 145 128 273 

รวมชั้นประถมศึกษา 835 784 1,619 

รวมท้ังหมด 1,085 1,038 2,123 
 

หมายเหตุ :  
1) มีนักเรยีนทีม่ีความบกพรองเรียนรวม    จํานวน     - คน 

    2) มีเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน     5    คน 
    3) มีนักเรยีนทีม่ีภาวะทุพโภชนาการ     จํานวน    21 คน 
    4) มีนักเรยีนปญญาเลิศ          จํานวน     4 คน 
    5) มีนักเรยีนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  จํานวน      - คน 
    6) จํานวนนกัเรียนตอหอง  (เฉล่ีย)        1 : 46    คน 
    7) สัดสวนครู  :  นักเรยีน         1 : 32    คน  
         7.1 ระดับอนบุาล           1 : 42    คน       

7.2 ระดับประถมศึกษา         1 : 30    คน   
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4.1.5  ขอมูลอาคารเรียน หรอือาคารประกอบ 
 
 
 
 

     1)  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 6 หลัง ไดแก อาคารเรียน 5 หลัง อาคาร
อเนกประสงค 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง บานพักครู 1 หลัง  
     2)  จํานวนหองเรียนทั้งหมด 48 หองเรียน แบงเปน ช้ันอนุบาล 1-2  รวมชั้นละ 6 หอง 
จํานวน 12 หอง ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 รวมชั้นละ 6 หอง จํานวน 36 หอง  
 

4.1.6  ขอมูลชมุชน 
    ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมลัีกษณะเปนชมุชนเมือง ประกอบดวยหนวยงานราชการ มี
ประชากรประมาณ 50,000 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก วัดวิชิตสังฆาราม เทศบาล
นครภูเก็ต  อาชีพหลักของชมุชนคือ คาขาย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนเมอืง สวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน คือ ประเพณีถือศีลกนิเจ, ประเพณทีําบุญวันสารท 
เดือน 10  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผูปกครองประกอบอาชีพคาขาย     คิด
เปนรอยละ 60 และรับราชการคิดเปนรอยละ 40  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอป  95,000 บาท  
จํานวนคนเฉลีย่ตอครอบครัว เทากับ 4  คน 
 

4.2  ตอนที่ 2  ผลการสรางรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
    ขอมูลที่ไดจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวม  วิเคราะหกระบวนการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษากับชุมชน ของโรงเรียนภูมิปญญา  ซ่ึงเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวอยาง ที่ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานรวมกับชุมชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ไดเปนอยางดี  ตามแนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐาน  ขอมูลชุมชน  และขอมูลการดําเนินงานรวมมือระหวางโรงเรียนภูมิปญญากบัชุมชน
ในการจัดการศึกษา ตามแนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
เกี่ยวกับ ความรวมมือในการจัดการเรียนรู ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร ความรวมมือในการ
ระดมทรัพยากร และประเด็นอื่นๆ  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก  แลวทําการสังเคราะห
กระบวนการและวิธีการมีสวนรวมของโรงเรียนภูมิปญญา ตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการ     
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มีสวนรวม และแนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  กําหนดเปน
รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้   
 

รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตองยึดหลักใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยให 

คนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจดัการศึกษา เพือ่พัฒนาการศกึษาใหมีคุณภาพ 
สอดคลองสัมพันธกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  

ในการที่จะใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษานัน้ สถานศึกษาตองใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูที่มีสวนเกี่ยวของได
เห็นความตั้งใจและจริงใจของผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู  สถานศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้  

1. การใหบริการชุมชน  สถานศึกษาใหบริการและอํานวยความสะดวกแกชุมชน ให 
ชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการทํากจิกรรม ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัด
กิจกรรม    ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...เด็กเขามาเลนกีฬา  ใชสถานที่ของโรงเรียน โรงเรียนปดประตูเวลา 20 นาฬิกา...” (ครู)  

    “...อาคารเอนกประสงค ชุมชนเขามาใชได...” (ครู)  
2. การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู   ผูบริหารและครูมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอชุมชน  เขารวมกิจกรรมของชมุชน ครูมีความตั้งใจและจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ  ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...ผูบริหารมีความจริงใจ มคีวามรับผิดชอบ พัฒนาการเรียนการสอน เราจะตองเปนผูให

กอน ใหทั้งความคิด ใหความชวยเหลือ สวนครูใหความรูลูกศิษยอยางเต็มที่...” (ผูบริหาร 
สถานศึกษา) 
    “...โรงเรียนเราเปนผูให ใหครูไปรวมกจิกรรมของชุมชน ไปชวยเหลือ สงเสริม

สนับสนุน ซ่ึงปฏิบัติเปนประจํา...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...เทคนิคการสรางความสัมพันธกับชุมชน ตองอาศัยในตัวผูบริหาร ผูบริหารตองเขาถึง 

พรอมกับความจริงใจ และความรับผิดชอบ ชุมชนมองเห็น กพ็รอมที่จะเขามาสนับสนุน...” 
(ผูบริหารสถานศึกษา) 
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    “...ส่ิงที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน สาเหตุจากการมีวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร...”  (ครู) 
    “...ส่ิงสนับสนุนที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม คือความมั่นใจวาบุคลากรในโรงเรียน  

ไดปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...ครูมีความตั้งใจในการสอน เอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี สอนดี...”  (ผูปกครอง 
นักเรียน) 
    “...พอใจโรงเรยีนนี้เพราะผูบริหารและครูมีมนุษยสัมพนัธที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ครู

เอาใจใสนกัเรยีน...” (ผูปกครองนักเรียน) 
    “...บุคคลหรือชุมชนมาใหความรวมมือกับโรงเรียน เปนเพราะวาการเรียนการสอนของ

โรงเรียนที่ครูเอาใจใสเดก็ เอาใจใสบุตรหลานของเขา เขาเห็นแลววาเอาใจใสเดก็...”  (ครู) 
3. การนําโรงเรียนสูชุมชน โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน  ใหความอนุเคราะหและ 

ความรวมมือจดักิจกรรมตามที่ชุมชนตองการหรือรองขอ  เปนวิทยากรใหชุมชน  เปนคณะ 
กรรมการ เปนที่ปรึกษาของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน  ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 

    “...บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ก็จะใหไปเปนวิทยากรใหชุมชน ไปเปนคณะกรรมการ 

เปนที่ปรึกษาในชุมชนหรือหนวยงาน ตามที่ตองการหรือรองขอมา...”  (ผูบริหารสถานศกึษา) 
    “...เขารวมกิจกรรมของชุมชน จัดนักเรยีนไปแสดง แลวก็ในงานที่เราจะชวยเผยแพรได 

เราก็ไดสงเสริมสนับสนุนเปนประจํา...”  (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...โรงเรียนรวมประเพณีทองถ่ินกับชุมชน เชน ประเพณแีหเทยีนเขาพรรษา...” (ครู) 
    “...โรงเรียนอยูติดกับวดั ไดชวยเหลืองานวดั  และชวยเหลือตามที่วัดรองขอ...” (ครู) 

4. การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน  โรงเรียนใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของโรงเรียน  
และมีสวนรวมในการจดัการศึกษา ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...หนวยงานที่สนับสนุนโรงเรียนอยู เชน อบจ. สนับสนุน โครงการครูคลังสมอง และ

งบประมาณตามที่โรงเรียนขอไป ครูคลังสมอง คือขาราชการที่เกษยีณอายุไปแลว แตมี
ความสามารถ อบจ. ก็ไดสงมาสนับสนุน ชวยแกปญหาตางๆ พอสมควร...”  (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...มีโครงการตลาดนัด ทีใ่หผูปกครองมารวมงาน รวมซื้อสินคา หรือมาเปนวิทยากรให

ความรูนักเรยีน...” (ครู) 
    “...กิจกรรม Open House เชิญผูปกครองมารวมงาน ชมผลงานของนักเรียน ผูปกครองมี

สวนรวมในการสอนนักเรียน เชน สอนทําผาบาติก สอนสานตระกรา...”  (ครู) 
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ผลจากการดําเนินงานที่โรงเรียนภูมิปญญาไดเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนและใหบริการ 

ในดานตางๆ กับชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความศรทัธา เชื่อมั่นในการจดัการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนภูมปิญญา  สงผลใหเกิดความรวมมือตามแนวทางของการมี
สวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพิ่มขึ้น ดงันี้  

1. ความรวมมือในการจัดการเรียนรู  โรงเรียนภูมิปญญาสงเสริมใหผูปกครองนักเรียน 
ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมทั้งภูมปิญญาทองถ่ิน เขามารวมจดัการศึกษาเปน
ผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนกัเรียน โรงเรียนภูมิปญญานํานักเรยีนไปเรียนรูในชุมชน โดยอาศยั
แหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน  ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...การจัดการเรียนการสอน ชุมชนเขามารวมในฐานะภมูิปญญาทองถ่ิน...” (ครู) 
    “...มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใชแหลงเรียนรูในชุมชนหรือองคกรที่อยูรอบ 

โรงเรียน เชน แหลงเรียนรูเกาะสิเหร แหลงเรียนรูแหลมตุกแก แหลงเรียนรูชุมชนบานแขนน ให
องคกรการไฟฟาเขามาใหความรูแกนักเรียน การจดัการเรียนการสอน ชุมชนเขามารวมในฐานะ   
ภูมิปญญาทองถ่ิน...” (ครู) 

2. ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนภูมิปญญาจดัทําสาระของหลักสูตรที่ 
สัมพันธกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียนภูมิปญญาเพื่อใหสาระของหลักสูตรสอดคลองและสัมพันธกบัความตองการของชุมชน  
รวมทั้งมีการจดัทําหลักสูตรทองถ่ินหรือสาระการเรียนรูทองถ่ิน เพื่อใหนกัเรียนไดเรียนรูสาระการ
เรียนรูทองถ่ินที่เกี่ยวกับชุมชนและทองถ่ิน ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาเขามารวมจัดทํา รวมเสนอวา

ตองการอะไร...” (ครู) 
    “...โรงเรียนจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเรื่องตลาดนัดของหนู เร่ืองอาหารพื้นเมือง 

เชิญผูปกครองมาสอนเด็ก...” (ครู) 
    “...หลักสูตรทองถ่ิน ผูปกครองมีสวนรวมมาก...” (ครู) 

3. ความรวมมือในการระดมทรัพยากร  องคกรและหนวยงานในชุมชนใหการ 
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน งบประมาณ  บุคคล แรงงาน วัสดุส่ิงของ ฯลฯ แกโรงเรียน           
ภูมิปญญา  โรงเรียนขอรับบริจาค  โรงเรียนและชุมชนรวมกนัจัดกจิกรรมทางศาสนาเพื่อระดมทุน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อหารายได  ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...เจาหนาที่ ฝายตางๆ ของเทศบาล สวนใหญเปนผูปกครองของนักเรียน เขามารวม

สงเสริม สนับสนุนทางดานงบประมาณตางๆ  ตลอด...”  (ผูบริหารสถานศึกษา) 
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    “...การระดมทรัพยากร ผานกรรมการสถานศึกษา มเีปาหมายชัดเจน ทั้งผูปกครอง ชุมชน 

ใหการสนับสนุนเต็มที่...”  (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...เมื่อกอนชุมชนมีสวนรวมนอย โรงเรียนสัมพันธกับชุมชนก็เฉพาะตอนที่ชุมชนมงีาน 

ชุมชนรองขอ โรงเรียนจึงไปรวม ปจจุบันชุมชนเขามามีสวนรวมในทกุเรื่องของโรงเรียน 
โดยเฉพาะการระดมทรัพยากร... ”  (ครู) 
    “...โรงเรียนมคีวามรวมมือกบัชุมชนมาก ชุมชนชวยเหลือในเรื่องงบประมาณโดยอาศัย

ผูปกครอง... ”  (ครู) 

จากการที่ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในลกัษณะตางๆ  
ดังกลาว สงผลใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนภมูิปญญากับชุมชนในลักษณะรวมแรงรวมใจ
กัน  สรุปไดวารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวยวิธีการดําเนนิงาน 4 ประการ คือ การใหบริการชุมชน  การสรางความศรัทธาของ
ผูบริหารและครู  การนําโรงเรียนสูชุมชน  และการนําชุมชนเขาสูโรงเรียน สรุปไดดังภาพ 4  ดังนี ้
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  1. การใหบริการชุมชน                                     2. การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู                     

      1.1 โรงเรียนใหบริการและ             2.1   มีมนุษยสัมพนัธที่ดี     
             อํานวยความสะดวกแกชุมชน                       2.2   ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคณุธรรม   
   1.2  ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียน                จริยธรรม   
             ในการทํากจิกรรม             2.3    มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจใน 

      1.3  ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่                การสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
           ในการจดักิจกรรม                2.4    เขารวมกิจกรรมของชุมชน 

     2.5   ครูมีความตั้งใจและจดัการเรยีนรูที่ม ี
                                 ประสิทธิภาพ 
                       

 
     วิธีการดําเนินงาน 4 ประการ 

 
 
    3. การนําโรงเรียนสูชุมชน                                                 4.  การนําชมุชนเขาสูโรงเรียน 

        3.1 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน      4.1 ใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของ 
     3.2   ใหความอนุเคราะหและความรวมมือ        โรงเรียน 
                 จัดกิจกรรมตามที่ชุมชนตองการ        4.2  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการ  
                 หรือรองขอ                  ศึกษา 
   3.3   เปนวิทยากรใหชุมชน 
  3.4   เปนคณะกรรมการ เปนที่ปรึกษา 
                ของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน 
 
 
 
ภาพ 4   รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังเคราะห 

จากโรงเรียนภมูิปญญา 
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4.3  ตอนที่ 3  บริบทของโรงเรียนวิทยาการ 
    
    โรงเรียนวิทยาการ ปการศึกษา 2551 มีขอมูลท่ัวไป  ขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ขอมูลบุคลากร  ขอมูลนักเรียน  ขอมูลอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ และขอมูลชุมชน ดังนี้  
     4.3.1  ขอมูลท่ัวไป 
     สังกัด                     สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาภูเก็ต  
     เปดสอน                ตั้งแตระดับชั้น อนุบาลปที่  1  ถึงระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที่  3   
     เขตพื้นที่บริการ     จํานวน 1  หมูบาน คอื หมูที่  5  ตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภเูก็ต   
                                   จังหวดัภูเก็ต 

วิสัยทัศน       มุงมั่นจัดการใหผูเรียนมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน มีคุณธรรม  
จริยธรรม รักความเปนไทย  อนุรักษทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ใฝรู 
ใฝเรียน นําเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางรูเทาทัน  
ภายในปการศึกษา 2552  

ประวัติโดยยอ   
           โรงเรียนวิทยาการ  ตั้งอยูถนนประชาอุทิศ  ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต   สรางอยูในที่ดินราชพัสดุของโรงเรียน   มีเนื้อที่ทั้งหมด 12  ไร  39 ตารางวา เปดทํา
การสอน  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม   2520   

4.3.2   ขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    โรงเรียนวิทยาการ ไดจัดโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ฝาย  ดังนี้ 

1)  ฝายวิชาการประถม/มัธยม  รับผิดชอบงานดาน  หลักสูตร/กระบวนการเรียนรู  วัดผล 

ประเมินผล  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนาแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน  
นิเทศการศึกษา  แนะแนวการศกึษา  งานปกครองนักเรียน  ประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/ประเมินผลภายนอก  สงเสริมสนับสนุนและประสานงาน
วิชาการทั้งในและนอกระบบ  และงานบริการหองสมุด  

2)  ฝายแผนงานงบประมาณ  รับผิดชอบงานดานแผนงานงบประมาณ  ตรวจสอบ   
การเงิน-บัญชี  และบริหารพัสดุและสินทรัพย   

3)  ฝายงานบุคลากร  รับผิดชอบงานดาน แผนงานบุคลากร  สงเสริมและพัฒนา 
บุคลากร  สวัสดิการและเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ  และวินัย/การรักษาวินัย/และการออกจาก 

ราชการ     
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4)  ฝายบริหารงานทั่วไป   รับผิดชอบงานดาน งานธุรการ/งานสารบรรณ  งาน 

ทะเบียน/รับ-ยายนักเรียนและรายงานผลการเรียน  งานขอมูลสารสนเทศ  งานอาคารสถานที่  งาน
กิจการนักเรียน  งานสัมพันธชุมชน  งานสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานขององคกร  และงานที่
ไมไดระบุไวในงานอื่น     
 

4.3.3   ขอมูลบุคลากร 
 

ตาราง 3  ขอมูลบุคลากรของโรงเรียนวิทยาการ 
 

ระดับการศึกษา จํานวนบุคลากร 
สูงกวาปริญญาตรี 1 

ปริญญาตรี 20 
ต่ํากวาปริญญาตรี 1 

รวมท้ังสิ้น 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.4  ขอมูลนักเรียน 
 

ตาราง 4  ขอมูลนักเรียนของโรงเรียนวิทยาการ 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 

 ชาย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาลปที่ 1 36 38 74 
ชั้นอนุบาลปที่ 2 17 25 42 

รวมกอนประถมศึกษา 53 63 116 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 24 18 42 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 17 22 39 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 28 18 46 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 24 16 40 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 18 20 38 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 23 18 41 

รวมชั้นประถมศึกษา 134 112 246 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 

 ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 27 13 40 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 17 13 30 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 18 8 26 

รวมชั้นมัธยมศึกษา 62 34 96 

รวมท้ังหมด 249 209 458 
 

หมายเหตุ :  
1) มีนักเรยีนทีม่ีความบกพรองเรียนรวม    จํานวน     5 คน 

    2) มีเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน     5    คน 
    3) มีนักเรยีนทีม่ีภาวะทุพโภชนาการ     จํานวน   10 คน 
    4) มีนักเรยีนปญญาเลิศ          จํานวน     - คน 
    5) มีนักเรยีนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  จํานวน     - คน 
    6) จํานวนนกัเรียนตอหอง  (เฉล่ีย)        1 : 36    คน 
    7) สัดสวนครู  :  นักเรยีน         1 : 22    คน 
 

4.3.5  ขอมูลอาคารเรียน หรอือาคารประกอบ 
 
 

 
 

      1)  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 12 หลัง ไดแก อาคารถาวร 7 หลัง โรงฝกงาน 1 
หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บานพักครู 3 หลัง  
      2)  จํานวนหองเรียนทั้งหมด 13 หองเรียน แบงเปน ช้ันอนุบาล 1-2  จํานวน 3 หอง       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  จํานวน 7 หอง และช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1-3 จาํนวน 3 หอง   
 

4.3.6  ขอมูลชมุชน 
    ชุมชนที่อยูในเขตบริการของโรงเรยีน  เปนชุมชนที่ตั้งอยูชานเมือง  ลักษณะกึ่งเมือง  
กึ่งชนบท  มีถนนลาดยางผานตลอด    มีประชากรประมาณ  15,000 คน               บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีหมูบานจัดสรร  และที่ดินวางเปลา   
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- การคมนาคม  การคมนาคมสะดวกแตไมมีรถโดยสารประจําทางผานเสนทางของ 
หมูบาน  ประชาชนในหมูบานอาศัยการเดนิทางโดยใชรถจักรยานยนต  และรถยนต
สวนตัว 

- ประชากร  สวนใหญมีความเปนอยูที่เรียบงาย  มีอาชีพรับจางทั่วไป  มีรายไดปานกลาง
ถึงระดับต่ํา  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉล่ีย  ตอครอบครัว ตอป  40,000 – 
50,000 บาท 

- ประชากรสวนมากไมมีบานเปนของตนเอง  อาศัยบานเชา  บางสวนไมมทีี่อยูเปนหลัก
แหลง  ประชากรที่เปนคนในทองถ่ินที่อาศัยอยูตั้งแตดั้งเดิมประมาณรอยละ  25 

- การนับถือศาสนา       ศาสนาอิสลาม    ประมาณรอยละ      7 
          ศาสนาพุทธ     ประมาณรอยละ      91 
          ศาสนาอื่นๆ     ประมาณรอยละ      2 
-      ภาษาทีใ่ชพูด    เปนภาษาไทย   และภาษาทองถ่ินภูเกต็ 

    

4.4  ตอนที่ 4  ผลการตรวจสอบรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
เมื่อนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 ที่สังเคราะหจากโรงเรียนภูมปิญญา   ไปทดลองใชในโรงเรียนวิทยาการ  ซ่ึงมีความเหมือนและ 
ความแตกตางของสภาพบริบทของโรงเรียนทั้ง 2 แหง  สรุปไดดังนี้  

1)  การเปดสอน  โรงเรียนภมูิปญญามีอายุ 55 ป  (นับถึงปการศึกษา 2551) เปดสอน 
ระดับชั้น อนบุาลปที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียน 2,123  คน มีจํานวน
บุคลากร 98 คน เขตพื้นที่บริการทั้งจังหวัดภูเก็ต เปนโรงเรียนขนาดใหญ  สวนโรงเรียนวิทยาการมี
อายุ  31 ป  (นับถึงปการศกึษา 2551) เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปดสอนระดับชัน้
อนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 มีจํานวนนกัเรียน 458 คน มีจํานวนบุคลากร 22 คน  เขต
พื้นที่บริการจํานวน 1 หมูบาน  เปนโรงเรียนขนาดใหญ  (เกณฑจํานวนนักเรียน 301 คนขึ้นไป)  ทั้ง
สองโรงเรียนจัดเปนโรงเรียนขนาดใหญเหมือนกัน    

2)   ชุมชนรอบบริเวณโรงเรยีนภูมิปญญา เปนชุมชนเมือง มีหนวยงานราชการและวดัอยู 
ใกลเคียง สวนชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนวิทยาการ เปนชุมชนกึ่งเมอืงกึ่งชนบท มีหมูบานจดัสรร 
และที่ดินวางเปลา อยูใกลเคยีง 
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3)  อาชีพหลักของชุมชนและอาชีพของผูปกครองของโรงเรียนภูมิปญญา สวนใหญ 

ประกอบอาชพีคาขาย และรับราชการ  รายไดโดยเฉลีย่ตอป  95,000 บาท สวนอาชีพหลักของชุมชน
และอาชีพของผูปกครองของโรงเรียนวิทยาการ สวนใหญประกอบอาชพีรับจาง  รายไดเฉลี่ยตอป 
40,000 – 50,000 บาท  

4) ชุมชนของโรงเรียนวิทยาการพบวาประชากรสวนมากไมมีบานเปนของตนเอง   
อาศัยบานเชา  บางสวนไมมทีี่อยูเปนหลักแหลง  ประชากรที่เปนคนในทองถ่ินที่อาศัยอยูตั้งแต
ดั้งเดิมประมาณ  รอยละ 25 
 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการจัด 
การศึกษา เกี่ยวกับ การใหบริการชุมชน การสรางความศรัทธาของผู บริหารและครู  การนําโรงเรียน
สูชุมชน การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน ความรวมมือในการจัดการเรียนรู ความรวมมือในการพัฒนา
หลักสูตร ความรวมมือในการระดมทรัพยากร  ของโรงเรียนวิทยาการ เพื่อดูผลการดําเนินงานวา
สามารถดําเนินงานไดหรือไม มีผลการดําเนินงานที่เปล่ียนแปลงไปจากปการศึกษาเดิมหรือไม
อยางไร ซ่ึงพบวา    

1. การใหบริการชุมชน  โรงเรียนใหบริการและอํานวยความสะดวกแกชุมชน ใหชุมชน 

ใชสถานที่ของโรงเรียนในการทํากิจกรรม ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัดกจิกรรม  
สามารถดําเนินงานไดในโรงเรียนวิทยาการ   ดงัคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...โรงเรียนเปดกวางใหชุมชนเขามาใชสถานที่ ใชในการจัดแขงขันกฬีาสี เปนสนามกีฬา

ในวนัเสาร-อาทิตย ชุมชนใชในการจดักิจกรรมแอโรบิก วิ่งออกกําลังกาย...”  (ครู) 
    “...เทศบาลตําบลใชสถานที่โรงเรียนในการจัดประชุม บริษัทโฮมโปรใชสถานที่ 

โรงเรียนจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏใชสถานที่ในการจัดกิจกรรมคายนักศกึษาใหม...” (ครู) 
    “...สนามโรงเรียนใชเปนสนามกีฬาใหเยาวชนในชุมชน จนรูสึกวาเปนสนามกฬีาของ          

ชุมชน...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...เมื่อทางทองถ่ินหรือผูนําชุมชนมีการประชุม อบรม ก็จะขอใชสถานที่ของโรงเรียน

พรอมเครื่องเสียง...” (ผูแทนชุมชน) 
    “...ใหบริการและอํานวยความสะดวกดี เชน การใหใชสถานที่ในการเลนกีฬา ออกกําลัง

กายในชวงเย็น....” (กรรมการสถานศึกษา) (ผูปกครองนักเรียน) 
“...ตลอดปการศึกษา 2551 การใหบริการชมุชนของโรงเรียนดีขึ้น ความใกลชิดระหวาง 

ชุมชนกับโรงเรียนเกดิขึ้นมาก...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
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    2. การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู  สถานศึกษาโดยผูบริหารและครูมีมนุษย 

สัมพันธที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการ
สรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน  เขารวมกิจกรรมของชมุชน ครูมีความตั้งใจและจดัการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานไดในโรงเรียนวิทยาการ  ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...ผูบริหารลงมือทําเอง ทําใหเห็นเปนแบบอยาง มีการมอบหมายงานแตจะลงมือทําเอง

ดวย...” (ครู)  
    “...ผูบริหารเต็มที่กับเวลา ทุมเทเวลาทํางาน ใหเวลากับการทํางานอยางเต็มที่...” (ครู) 
    “...ครูจัดการเรยีนการสอนมคีุณภาพ ดจูากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ

นักเรียนไดรับรางวัลระดับจงัหวัด ชุมชนใหความเชื่อมั่นกับโรงเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ จํานวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...ผูบริหารมีนิสัยเปนกันเองมาก เปนคนที่มีความรับผิดชอบ...” (ผูปกครองนักเรียน) 
    “...ครูเนนในการเรียนการสอนมาก และพยายามหาความรูตางๆ ใหมๆ มาสอนเสริม

ใหกับนักเรยีน...” (ผูปกครองนักเรียน) 
    “...ผูบริหารของโรงเรียนมีคุณลักษณะเปนผูนํา ดานวิชาการเกง มนษุยสัมพันธดี 

วิสัยทัศนกวาง มีเหตุมีผล รอบคอบในการปฏิบัติหนาที่...” (ผูแทนชุมชน) 
3. การนําโรงเรียนสูชุมชน สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมของชุมชน  ใหความอนุเคราะห 

และความรวมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชนตองการหรือรองขอ  เปนวทิยากรใหชุมชน  เปนคณะ 
กรรมการ เปนที่ปรึกษาของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน  สามารถดําเนินการไดในโรงเรยีน
วิทยาการ   ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...วันเด็ก ประเพณีถือศีลกินผัก ที่ชุมชนจัดขึ้น โรงเรียนนํานักเรียนไปรวม...” (ครู) 
    “...งานศพของคนในชุมชน นําอังกะลุงไปรวมแสดงในงานศพ...” (ครู) 

    “...ถามีการเสียชีวิตของผูปกครองหรือผูนําชุมชนในทองถ่ิน โรงเรียนจะเขารวมพธีิศพ        

ทุกครั้ง...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...โรงเรียนถือไดวาเปนโรงเรียนของชุมชน เขารวมกิจกรรมของชุมชนสม่ําเสมอ...” 
(ผูบริหารสถานศึกษา)  
    “...โรงเรียนตดิตั้งปายประกาศหนาโรงเรียน ประกาศเรื่องผลการประเมินโรงเรียน 

นักเรียนที่ไดรับรางวัล เพื่อเปนการการันตวีาโรงเรียนมีคณุภาพ...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...ครูไปเปนวทิยากรใหชุมชน ในเรื่องจกัสานไมไผ...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
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    “...ผมไปเปนคณะทํางานดานยาเสพติด ใหกับเทศบาลตําบลรัษฎา...” (ผูบริหาร

สถานศึกษา) 
    “...โครงการเยี่ยมบานนกัเรียน ทําไดรอยละ 100 สงผลใหผูปกครองใหความรวมมอืและ

มารวมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น เชน จัดประชุมผูปกครอง ผูปกครองมารวมมากขึ้น...” (ครู) 
    “...โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมงานปใหมของชุมชน จัดนักเรียนไปแขงฟุตบอล ฝกซอม

นักเรียนแสดงในงานของชุมชน...” (ผูปกครองนักเรียน)  
    “...ตลอดปการศึกษา 2551 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชนไดมากขึ้น บุคลากรของ

โรงเรียนเพิ่มขึน้ โรงเรียนขยายตัวไปในทิศทางที่ดี...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
4. การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน  สถานศึกษาใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของโรงเรียน  

และมีสวนรวมในการจดัการศึกษา สามารถดําเนินการไดในโรงเรยีนวิทยาการ ดังคําใหสัมภาษณ
ของผูใหขอมูลหลัก 
    “...งานกีฬาสีของโรงเรียน ชาวบานมารวมแขงขัน ทําอาหารมาบริจาค...” (ครู) 
    “...จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโดยมีพระเปนผูสอน...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...กิจกรรมวนั Open House นําผลงานนักเรียนมาจดัแสดง เชิญผูปกครองมารวมงาน...” 
(ครู) 
    “...ทางโรงเรียนใหชุมชนเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียนมาก เชน กิจกรรมวัน  

Open House ...” (ผูปกครองนักเรียน) 
    “...ใหชุมชนโดยผูปกครองหรือภูมิปญญาทองถ่ินมาสอนในเรื่องหลักสูตรทองถ่ิน การ

จักสาน การทาํเครื่องหนัง...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...สวนใหญโรงเรียนรองขอความรวมมือ ชุมชนจะเขามาใหความชวยเหลือโดยไมกังขา

...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
5.  ความรวมมือในการจัดการเรียนรู  โรงเรียนวิทยาการสงเสริมใหผูปกครองนักเรียน     

ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมทั้งภูมปิญญาทองถ่ิน เขามารวมจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน  โรงเรียนนํานักเรยีนไปเรียนรูในชุมชน โดยอาศัยแหลงเรยีนรูตางๆ ในชุมชน  ดังคําให
สัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...หนวยงานหรือองคการภายนอก มารวมจัดการเรียนรูใหนักเรียน เชน ตํารวจมาสอน

เร่ืองวินัยการจราจร...” (ครู) 
    “...ชุมชนไดจดัการเรียนรูแกนักเรยีน เชน มาใหความรูเร่ืองยาเสพติด...” (ผูปกครอง

นักเรียน) 
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    “...โรงเรียนนําสิ่งที่ผูปกครองตองการ จากกิจกรรมประชุมผูปกครองระดับหองเรียน 

นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน เปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
จากการเนนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เปล่ียนเปน พลศึกษา-คอมพิวเตอร...” 
(ผูบริหารสถานศึกษา) 

6.  ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจดัทําสาระของหลักสูตรที่สัมพันธ 
กับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ชุมชนเขามามสีวนรวมในการจดัทําหลักสูตรของสถานศึกษา
เพื่อใหสาระของหลักสูตรสอดคลองและสัมพันธกับความตองการของชุมชน  รวมทั้งมีการจัดทาํ
หลักสูตรทองถ่ินหรือสาระการเรียนรูทองถ่ิน เพื่อใหนักเรยีนไดเรียนรูสาระการเรียนรูทองถ่ินที่
เกี่ยวกับชุมชนและทองถ่ิน  ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...ปการศึกษา 2551 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน กรรมการสถานศึกษาอนุมัติ

หลักสูตร...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...โรงเรียนจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการจักสาน การทําพิมเสนน้ํา การทําเครื่องหนัง 

การรอยลูกปด โดยนําเอาภูมปิญญาทองถ่ินเขามาชวย ...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...ชุมชนเขามารวมในการพฒันาหลักสูตรของโรงเรียนในทางดานปญหาของชุมชน...”  

(ผูปกครองนักเรียน) 
7. ความรวมมือในการระดมทรัพยากร  องคกรและหนวยงานในชุมชนใหการสนับสนุน 

ทรัพยากรตางๆ เชน งบประมาณ  บุคคล แรงงาน วัสดุส่ิงของ ฯลฯ  โรงเรียนขอรับบริจาค  
โรงเรียนและชุมชนรวมกนัจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อระดมทุน โรงเรียนจดักิจกรรมเพื่อหารายได   
ดังคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก 
    “...โรงเรียนจัดหารายได อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยกรรมการสถานศึกษาอนุมัต ิ และ

ชวยเหลือเต็มที่ กรรมการสถานศึกษาเปนคนหาเงนิให โรงเรียนเปนผูปฏิบัติ เชน การฉายหนัง
ตะลุง การทอดผาปาการศึกษา...” (ผูบริหารสถานศึกษา) 
    “...โรงเรียนจัดทําโครงการ แลวขอรับเงินสนับสนุนจากบริษัท หางราน นําไปพัฒนา

นักเรียน  ปการศึกษา 2551 ติดตอชมรมนกกรงหวัจุก ไดเงินบริจาคมา 50,000 บาท ...” (ผูบริหาร

สถานศึกษา)  
    “...ชุมชนเขามารวมในการระดมทรัพยากรโดยเขารวมทางดานศาสนา คือ การทอดผาปา

...” (ผูปกครองนักเรียน)  
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    จากผลการทดลองใชรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนวิทยาการ  สามารถดําเนินการไดทั้ง 4 ประการ  คือ การใหบริการ
ชุมชน  การสรางศรัทธาของผูบริหารและครู  การนําโรงเรียนสูชุมชน และการนําชุมชนเขาสู
โรงเรียน  โดยมีผลการดําเนินงานทางดานความรวมมือในการจัดการเรียนรู ความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร และความรวมมือในการระดมทรัพยากรเกิดขึ้น  ภายใตบริบทของโรงเรียน
วิทยาการ  ซ่ึงสรุปผลการตรวจสอบรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดังตาราง  5 
 
ตาราง 5   สรุปผลการตรวจสอบรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวิทยาการ ตามสภาพบริบทของโรงเรียนวิทยาการ  
 

วิธีดําเนินงาน โรงเรียนภูมิปญญา โรงเรียนวิทยาการ 
1.1 โรงเรียนใหบริการและอาํนวย 

      ความสะดวกแกชุมชน          
1.2 ใหชุมชนใชสถานที่ของ 
       โรงเรียนในการทํากิจกรรม 

1. การใหบริการชุมชน     

1.3  ใหชุมชนใชบริการอาคาร 

       สถานที่ในการจัดกิจกรรม      

สามารถดําเนินงานไดตามขอ 
1.1 – 1.3 และเนื่องดวยสภาพ
บริบทของโรงเรียนตั้งอยูใน
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่ไมมี
โรงเรียนอื่นอยูใกลเคยีง สงผล
ใหรูสึกวาโรงเรียนวิทยาการเปน
โรงเรียนของชุมชน ตามคํา
สัมภาษณของผูบริหารโรงเรียน 
ทําใหชุมชน องคกร หนวยงาน 
ตางๆ มาใชบริการ โดยการ
ใหบริการชุมชนนี้ขึ้นอยูกับ
ความพรอมของสถานที่ และ
ความตองการใชบริการของ
ชุมชน  
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ตาราง 5   (ตอ)   
 

วิธีดําเนินงาน โรงเรียนภูมิปญญา โรงเรียนวิทยาการ 
2.1  มีมนุษยสมัพันธที่ดี     
2.2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมี        

คุณธรรมจริยธรรม  
2.3 มีความรับผิดชอบ มีความ

จริงใจในการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 

2.4 เขารวมกิจกรรมของชุมชน 

2. การสรางความศรัทธา    
   ของผูบริหารและครู        

2.5 ครูมีความตั้งใจและจดัการ 

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถดําเนินงานไดตามขอ 
2.1 – 2.5  โดยการสรางความ
ศรัทธานี้ขึ้นอยูกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารและครูเปนสําคัญ  
ที่จะเห็นความสําคัญและแสดง
พฤติกรรมดังกลาว 
 
 

3.1  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของ 
        ชุมชน 
3.2  ใหความอนุเคราะหและความ 

        รวมมือจดักิจกรรมตามที่ 
        ชุมชนตองการหรือรองขอ 
3.3   เปนวิทยากรใหชุมชน 

3. การนําโรงเรียนสู 
    ชุมชน                             

3.4   เปนคณะกรรมการ เปนที่ 
        ปรึกษาของชุมชนหรือ 
        หนวยงานในชุมชน 

สามารถดําเนินงานไดตามขอ 
3.1 – 3.4  เนื่องดวยเปน
สถานศึกษา มบีุคลากรที่มี
บทบาทหนาทีใ่นการจดั
การศึกษา  ดังนั้นจึงสามารถที่จะ
ดําเนินงานดานนี้ได  โดยการนํา
โรงเรียนสูชุมชนขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของบุคลากร ความรู 
ความสามารถของบุคลากร การมี
เวลาเพยีงพอ  และงบประมาณ
สําหรับปฏิบัติกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



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

  
109 

ตาราง 5   (ตอ)   
 

วิธีดําเนินงาน โรงเรียนภูมิปญญา โรงเรียนวิทยาการ 

4.1  ใหชุมชนเขามารวมในกจิกรรม 

        ของโรงเรียน 

4.  การนําชุมชนเขาสู 
     โรงเรียน 

4.2   ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด 

        การศึกษา 

สามารถดําเนินงานไดตามขอ 
4.1 – 4.2 และเนื่องดวยสภาพ
บริบทของโรงเรียนที่ผูปกครอง
ประกอบอาชพีรับจางเปนสวน
ใหญ    สงผลใหผูปกครองไม
สามารถมาเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียนไดเตม็ที่ โดยการนาํ
ชุมชนเขาสูโรงเรียนขึ้นอยูกบั
ความพรอมของชุมชน  ศักยภาพ
ของชุมชน  แหลงเรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่มีในชุมชน  
รวมทั้งสถานภาพของผูปกครอง
นักเรียน  

 

    จากผลการตรวจสอบรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของโรงเรียนวิทยาการ ตามสภาพบริบทของโรงเรียน ผูวจิัยจึงสรุปรูปแบบการมีสวนรวมของ
สถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลังที่ทดลองใชแลว  สรุปไดดังภาพ 5 ดงันี้   
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  1. การใหบริการชุมชน                                     2. การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู                     

      1.1 โรงเรียนใหบริการและ             2.1  มีมนุษยสัมพันธที่ดี     
            อํานวยความสะดวกแกชุมชน                        2.2   ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม   
   1.2 ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียน               จริยธรรม   
            ในการทํากิจกรรม             2.3    มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจใน 

      1.3  ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่                การสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
           ในการจัดกิจกรรม                2.4   เขารวมกจิกรรมของชุมชน 

     2.5  ครูมีความตั้งใจและจัดการเรียนรูที่มี 
                                 ประสิทธิภาพ 
                       

 
     วิธีการดําเนินงาน 4 ประการ 

 
 
    3. การนําโรงเรียนสูชุมชน                                                 4.  การนําชมุชนเขาสูโรงเรียน 

        3.1  โรงเรียนเขารวมกจิกรรมของชุมชน       4.1  ใหชุมชนเขามารวมในกจิกรรมของ 
     3.2  ใหความอนุเคราะหและความรวมมอื        โรงเรียน 
                จัดกจิกรรมตามที่ชุมชนตองการ        4.2  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ  
                หรือรองขอ                 ศึกษา 
   3.3  เปนวิทยากรใหชุมชน 
  3.4  เปนคณะกรรมการ เปนที่ปรึกษา 
               ของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน 
 
 
 
ภาพ 5    รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลัง 

  การตรวจสอบรูปแบบโดยการนําไปทดลองใชในโรงเรยีนวิทยาการ 
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4.5  ตอนที่ 5  ผลการวิพากษการนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ   

     
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานที่ผานการตรวจสอบโดยการทดลองใชแลว   ไปวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิ  ดวยวิธีการ
สนทนากลุม  เพื่อใหไดรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เหมาะสมในการนําไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ      โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 
คน ประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษา ซ่ึงเปนคณาจารยและอาจารยพิเศษ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 คน   ศึกษานิเทศกจํานวน  2  คน และผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 5 คน  เขารวมสนทนากลุม เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2553  เวลา  09.00 – 12.00  น. ณ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีแนวคําถามการจัดกลุมสนทนาที่ถามถึง ความ
เหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การนําไปใชในสถานศึกษาอื่นๆ  ไดหรือไม  และเงื่อนไขตามที่ผูวิจัยสังเคราะหและสรุปไวใน
ตาราง 5  ดังนี้ 
    1.   การใหบริการชุมชน   ขึ้นอยูกับความพรอมของสถานที่ และความตองการใชบริการ
ของชุมชน 
    2.  การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู   ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารและครู
เปนสําคัญ ที่จะเหน็ความสําคัญและแสดงพฤติกรรมดังกลาว 

3. การนําโรงเรียนสูชุมชน  ขึ้นอยูกับศักยภาพของบุคลากร ความรู ความสามารถของ 
บุคลากร การมีเวลาเพียงพอ  และงบประมาณสําหรับปฏิบัติกิจกรรม 

4. การนําชุมชนเขาสูโรงเรียนขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชน  ศักยภาพของชุมชน   
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีในชุมชน  รวมทั้งสถานภาพของผูปกครองนักเรยีน 

ผลการวิพากษการนํารูปแบบไปใช  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวยกับรูปแบบการมี       
สวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตสภาพบริบทและเงื่อนไข
ดังกลาว  โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขรูปแบบ ดังนี ้

1. ภาษาที่ใชใหกระชับ และสื่อความหมายใหชัดเจนมากขึ้น   
2. มีการดําเนนิงานยอยๆ อะไรบางที่พบ  ที่เดน  โดยเรียงตามลําดับที่พบวาอะไรเปน    

การดําเนินงานที่เดน  
ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขรปูแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจดั 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม   โดยเรียงลําดับการดําเนินงานยอยทีเ่ดน  ดงันี้ 
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รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตองยึดหลักใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยให 
คนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจดัการศึกษา เพือ่พัฒนาการศกึษาใหมีคุณภาพ 
สอดคลองสัมพันธกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  

ในการที่จะใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจดัการศึกษาข 

สถานศึกษานัน้ สถานศึกษาตองใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูที่มีสวนเกี่ยวของได
เห็นความตั้งใจและจริงใจของผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู  สถานศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้  

1. การนําโรงเรียนสูชุมชน โดย 

1.1  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน   
1.2  ใหความอนุเคราะหและความรวมมือจดักิจกรรมตามที่ชุมชนตองการหรือรองขอ   
1.3  เปนวิทยากรใหชุมชน   
1.4 เปนคณะกรรมการ เปนที่ปรึกษาของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน 

2. การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู  โดย 
    2.1 ผูบริหารและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม   
    2.2  มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 

    2.3  เขารวมกจิกรรมของชุมชน 
    2.4  ครูมีความตั้งใจและจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ   
    2.5  มีมนุษยสมัพันธที่ด ี

3.  การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน  โดย   
    3.1  โรงเรียนใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของโรงเรียน  

3.2  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา  
4.  การใหบริการชุมชน  โดย 

    4.1  โรงเรียนใหบริการและอาํนวยความสะดวกแกชุมชน  
4.2  ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการทํากิจกรรม  
4.3  ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

สรุปไดดังภาพ 6  ดังนี ้
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  1. การนําโรงเรียนสูชุมชน  โดย                         2. การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู โดย                

      1.1 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน        2.1 ผูบริหารและครูประพฤติปฏิบัติตนเปน                
      1.2  ใหความอนุเคราะหและความรวมมือ                        ผูมีคุณธรรมจริยธรรม   
          จัดกิจกรรมตามที่ชุมชนตองการ         2.2    มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจใน   
             หรือรองขอ                              การสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 

      1.3  เปนวิทยากรใหชุมชน                        2.3    เขารวมกิจกรรมชองชุมชน 
      1.4  เปนคณะกรรมการ เปนที่ปรึกษา         2.4    ครูมีความตั้งใจและจดัการเรยีนรูที่ม ี
             ของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน                                   ประสิทธิภาพ                         
                                                                                  2.5    มีมนุษยสัมพนัธที่ดี  

                    
       

     วิธีการดําเนินงาน 4 ประการ 
 
 
     
3. การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน  โดย                                  4.  การใหบริการชุมชน  โดย 

    3.1 ใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของ      4.1  โรงเรียนใหบริการและอาํนวย 
          โรงเรียน                                                      ความสะดวกแกชุมชน 
    3.2   ใหชุมชนมีสวนรวมในการจดั            4.2   ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียน               
             การศึกษา                     ในการทํากจิกรรม 
                                                           4.3   ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ 
                                                                                                        ในการจดักิจกรรม   
 
 
 
ภาพ 6    รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสม  


