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บทที่ 5   

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจยัและพฒันารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานครัง้นี้  เปนการวจิัยและพัฒนา โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจยั          
เพื่อสรางรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตรวจสอบรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา เพือ่ใหไดขอมูลที่
เพียงพอผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการมสีวนรวม  วิเคราะหการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ จากผูที่ใหขอมูลหลัก คือ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชนหรอื
ผูแทนชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหอุปนยั จากกลุมเปาหมาย
คือ โรงเรียนภูมิปญญา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาภเูก็ต ซ่ึงเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวอยางทีจ่ัดการศึกษาโดยปฏิบัติงานหรือดําเนินงานรวมกับชุมชนหรอืชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศกึษาไดเปนอยางดี โดยการเลือกแบบเจาะจงที่ยึดวัตถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก 
(Purposeful selection) คือ 1)  เปนสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีผลการประเมินภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2544-
2548) มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา ในระดับสูงสุด คือระดับ  3 (ด)ี    2) เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาภูเกต็ ปการศึกษา 2548  มาตรฐานที่ 5 สถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมอื
กับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา ในระดับสูงสุดคือ ระดับ 4 (ดีมาก) และ 3) สถานศึกษายนิยอมเขา
รวมในการวิจยั 
    ผูวิจัยสรางรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน นาํไปตรวจสอบรูปแบบโดยการทดลองใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น คือ โรงเรียน
วิทยาการ   โดยการเลือกแบบเจาะจงที่ยึดวตัถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก คือ 1) ไมเปน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2544-2548) มาตรฐานที่ 14  
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สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ในระดับสงูสุด 
คือ ระดับ  3 (ดี)  2)  ไมเปนสถานศึกษาทีม่ีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ปการศึกษา 2548 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ในระดับสูงสดุคือ ระดับ 4 (ดีมาก)  และ 3)   สถานศึกษายินยอมเขารวมในการวิจัย 

ผูวิจัยนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่ทดลองใชแลว  ไปวิพากษการนํารูปแบบไปใชในสถานศึกษาอื่นๆ โดยผูทรงคุณวุฒิ โดยใช
วิธีการสนทนากลุม   นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  มาปรับปรุงรูปแบบการมี
สวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม ภายใตบริบท
ของสถานศึกษา  
 

5.1  สรุปผลการวิจัย  
 
จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดขอคนพบตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
    รูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ภายใตบริบทของโรงเรียนภูมิปญญา ประกอบดวยวิธีการดําเนนิงาน 4 ประการคือ   1) การ
ใหบริการชุมชน โดยโรงเรียนใหบริการและอํานวยความสะดวกแกชุมชน  ใหชุมชนใชสถานที่ของ
โรงเรียนในการทํากิจกรรม ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจดักิจกรรม  2) การสรางความ
ศรัทธาของผูบริหารและครู โดยผูบริหารและครูมีมนุษยสัมพนัธที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเปน                
ผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน     
เขารวมกิจกรรมของชุมชน  ครูมีความตั้งใจและจดัการเรยีนรูที่มีประสิทธิภาพ 3) การนําโรงเรียนสู
ชุมชน โดยโรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน ใหความอนเุคราะหและความรวมมือจัดกิจกรรม
ตามที่ชุมชนตองการหรือรองขอ เปนวิทยากรใหชุมชน เปนคณะกรรมการ เปนที่ปรึกษาของชุมชน
หรือหนวยงานในชุมชน 4) การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน โดยใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน ใหชมุชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา   
    รูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลัง 
การตรวจสอบรูปแบบโดยการนําไปทดลองใชในโรงเรียนวิทยาการ ประกอบดวยวิธีการดําเนินงาน 
4 ประการ มีลักษณะเชนเดียวกนักับรูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูวิจยัสรางขึ้นดังกลาวขางตน  ภายใตสภาพบริบทและเงื่อนไข คือ   
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1) การใหบริการชุมชน ขึน้อยูกับความพรอมของสถานที่ และความตองการใชบริการของชุมชน   
2) การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู ขึ้นอยูกับคณุลักษณะของผูบริหารและครูเปนสําคัญ ที่
จะเห็นความสาํคัญและแสดงพฤติกรรมดังกลาว  3) การนําโรงเรียนสูชุมชน  ขึ้นอยูกับศักยภาพของ
บุคลากร ความรู ความสามารถของบุคลากร การมีเวลาเพียงพอ  และงบประมาณสําหรับปฏิบัติ
กิจกรรม  4) การนําชุมชนเขาสูโรงเรียนขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชน  ศักยภาพของชุมชน   

รูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีม่ีความ 
เหมาะสม ภายหลังการวิพากษโดยผูทรงคณุวุฒิ  ประกอบดวยวิธีการดําเนินงาน 4 ประการคือ        
1) การนําโรงเรียนสูชุมชน โดยโรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน ใหความอนุเคราะหและความ
รวมมือจัดกจิกรรมตามที่ชุมชนตองการหรอืรองขอ เปนวิทยากรใหชุมชน เปนคณะกรรมการ      
เปนที่ปรึกษาของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน 2) การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู โดย
ผูบริหารและครูประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมคีุณธรรมจริยธรรม มคีวามรับผิดชอบ มีความจริงใจใน
การสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน     เขารวมกิจกรรมของชุมชน ครูมีความตั้งใจและจัดการเรยีนรู
ที่มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี  3) การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน โดยสถานศึกษาใหชุมชนเขา
มารวมในกิจกรรมของโรงเรียน ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา  4) การใหบริการชุมชน 
โดยโรงเรียนใหบริการและอาํนวยความสะดวกแกชุมชน  ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการ
ทํากิจกรรม ใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม  

 

5.2 อภิปรายผล  
 

จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดอภิปรายผลแยกเปน 3 ประเด็น ตามผลการวิจยั ดังนี ้

1. จากผลการสรางรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนภูมปิญญา ประกอบวิธีการดําเนินงาน 4 ประการ คือ การใหบริการชุมชน   
การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู  การนําโรงเรียนสูชุมชน  และ  การนําชุมชนเขาสู
โรงเรียนนั้น การใหบริการชมุชน  และการนําชุมชนเขาสูโรงเรียน สอดคลองกับรูปแบบการบริหาร
แบบรวมมือรวมใจเพื่อสงเสริมการเรียนรู ของเอนก  ทรัพยมาก (2549, หนา 73-80) ที่ดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ประกอบดวย ผูปกครอง ชุมชน พระ 
ศิษยเกา องคกรทองถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ  ในเรื่องการใหบริการชุมชน  และการนาํ
ชุมชนเขาสูโรงเรยีน โดยการดําเนินงานการใหบริการชุมชนที่ผูวิจยัคนพบคือ สถานศึกษา
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกชุมชน ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการทํากิจกรรม ให
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ชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม    สวนการใหบริการชุมชนที่อเนก ทรัพยมาก 
คนพบคือ โรงเรียนบริการและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน ดานอาคารสถานที่ สนามกีฬา 
วัสดุอุปกรณ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชตางๆ และยังสอดคลองกับสุทิศา  พิมลจินดา (2544, หนา 
14-33) ที่สรุปเกี่ยวกับขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ การใหบริการแก
ชุมชน โดยใหบริการดานตางๆ แกชุมชนตามกําลังความสามารถที่โรงเรียนจะดําเนินการได เชน 
ใหบริการอาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณตางๆ  สวนดําเนินงานการนําชุมชนเขาสูโรงเรียนที่ผูวจิัย
คนพบคือ สถานศึกษาใหชมุชนเขามารวมในกิจกรรมของโรงเรียน  และมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สวนการนําชุมชนเขาสูโรงเรียนที่เอนก ทรัพยมาก คนพบคือ ใหชุมชนเขามารวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน รวมในการวางแผนการจัดการเรียน การชวยเหลือดานการจัดทําอาหาร
กลางวันและอืน่ๆ   
    สวนการสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู ที่ผูวิจัยคนพบคือ ผูบริหารและครู
ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการสราง
ความสัมพันธ   ที่ดีตอชุมชน เขารวมกิจกรรมของชมุชน ครูมีความตั้งใจและจดัการเรียนรูทีม่ี
ประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สอดคลองกับปจจัยเกี่ยวกับชมุชน ของชูชาต ิ พวงสมจติร   
(2540, หนา 35) ที่กลาวถึงความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธา
ใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนดี นกัเรียนสามารถสอบชิงทุน หรือสอบเขาสถาบันที่มีชื่อเสียงได  
โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ  ครูอาจารยเอาใจใสตอเด็ก  โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทาง
วิชาการ เปนตน ส่ิงเหลานี้จะทําใหชุมชนเกิดความศรัทธาตอโรงเรียน และสอดคลองกับ                   
สุรกิจ โสฬส (2548, หนา 58) ที่สรุปแนวทางทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
คือ ยึดหลักมนุษยสัมพนัธ การติดตอสัมพันธกบัชุมชนนั้นตองอาศัยหลักมนุษยสัมพนัธเปน     
อยางมาก บุคลากรในโรงเรียนจึงตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี  และยดึหลักความจริงใจหรอื
บริสุทธิ์ใจ  สวนการนําโรงเรียนสูชุมชน  สอดคลองกับไพฑูรย  สินลารัตน  (2540, หนา 41-51)     
ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ครูตอชุมชน ในเรื่อง นําโรงเรียนเขาสูชุมชน ใหชุมชนเขาใจโรงเรียน   

จะเห็นไดวาวธีิการดําเนินงานทั้ง 4 ประการ คือการใหบริการชุมชน   การสรางความ 

ศรัทธาของผูบริหารและครู  การนําโรงเรียนสูชุมชน  และ  การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน  เปนวิธีการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจดัการศึกษา คือ กรรมการสถานศึกษา 
ผูบริหาร ครู ผูปกครองนักเรยีน ผูนําชุมชน ใหมาดําเนนิงานรวมกนั เกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อทําให
เกิดการมีสวนรวมหรือความรวมมือเกิดขึน้ ซ่ึงจากผลการวิจัย พบความรวมมือ 3 ลักษณะ คอื         
1) ความรวมมอืในการจดัการเรียนรู 2) ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร  และ 3) ความรวมมือ
ในการระดมทรัพยากร  ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการ
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จัดการศึกษา ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545  ที่ผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการวจิัย     

2. จากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชน 
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่สังเคราะหจากโรงเรียนภูมิปญญา ไปทดลองใชในโรงเรียน
วิทยาการ  พบวา   สามารถดําเนินงานไดทุกวิธีการทั้ง 4 ประการ  คือ  การใหบริการชุมชน  การ
สรางศรัทธาของผูบริหารและครู การนําโรงเรียนสูชุมชน และการนําชมุชนเขาสูโรงเรียน  โดยมีผล
การดําเนินงานทางดานความรวมมือในการจัดการเรียนรู  ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร และ
ความรวมมือในการระดมทรพัยากรเกิดขึ้น  ภายใตบริบทของโรงเรียนวิทยาการ  สอดคลองกับ                
ศิริกาญจน  โกสุมภ  (2542)  ที่พบวา ส่ิงสําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของ
การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคอื เงื่อนไขทางดานบรบิท
ของชุมชน เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชน และเงื่อนไขทางดานโรงเรียน  ซ่ึงจากผลการวจิัย 
บริบทของโรงเรียนวิทยาการ ซ่ึงมีทั้งความเหมือนและความแตกตางระหวางโรงเรียนวิทยาการและ
โรงเรียนภูมิปญญา  ยอมมีผลตอการดําเนินงานตามรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับ
ชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  เชน  ดําเนินการไดยุงยาก  ดําเนินการไดลําบาก ดําเนินการ
ไดนอย เปนตน  แตสามารถดําเนินการได  เนื่องดวยวิธีการดําเนินงานดังกลาว  อาจเปนภารกจิหรอื
บทบาทหนาทีข่องสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองดําเนนิการอยูแลวในยุคปจจุบนั ตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนด
ไวในมาตราตางๆ   

3. จากผลการวิพากษการนํารูปแบบการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช  ภายใตบริบทของสถานศึกษาและชมุชน  โดยมีเงื่อนไขที่พบคือ           
1) การใหบริการชุมชน ขึน้อยูกับความพรอมของสถานที่ และความตองการใชบริการของชุมชน    
2) การสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู ขึ้นอยูกบัคุณลักษณะของผูบริหารและครูเปนสําคัญ  
ที่จะเห็นความสําคัญและแสดงพฤติกรรมดังกลาว  3) การนําโรงเรียนสูชุมชน ขึ้นอยูกับศกัยภาพ
ของบุคลากร ความรู ความสามารถของบุคลากร การมีเวลาเพียงพอ  และงบประมาณสําหรับปฏิบัติ
กิจกรรม  4) การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน  ขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชน  ศักยภาพของชุมชน  
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีในชุมชน  รวมทั้งสถานภาพของผูปกครองนักเรยีน สอดคลอง
กับอุทัย  ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ  (2540, หนา 89-92)  ที่ไดเสนอแนวคดิเกีย่วกบั
เงื่อนไขหรือปจจัยทีจ่ะทําใหโรงเรียนสามารถทํางานรวมกับชุมชนได  2 เงื่อนไขหลกัคือ เงื่อนไขที่
จําเปนและเงื่อนไขที่พอเพยีง เชน ชุมชนอยูในสภาพที่สามารถพัฒนาได เชน มีความเขมแข็งพอ มี
ทรัพยากร มีภมูิปญญาทองถ่ินที่สามารถพัฒนาได เปนตน    ดังนั้นการนํารูปแบบการมีสวนรวม
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ดังกลาวไปใชในสถานศึกษาอื่นๆ  ตองคํานึงบริบทของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งเงื่อนไขดังกลาว
ขางตน   
 

5.3  ขอเสนอแนะ   
 

    การวิจยัคร้ังนีพ้บวา รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มคีวามเหมาะสมในการนําไปใชกับสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานอื่นๆ ตองคํานึงถึงบริบท
ของสถานศึกษาและบริบทของชุมชน รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคล ชุมชน โรงเรียน ระยะเวลา 
งบประมาณ ฯลฯ   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทีเ่ปนผลมาจากการวิจัย ดังนี ้
    5.3.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 
      (1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนํารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยวิธีดําเนินงาน 4 ประการ คือ การนําโรงเรียนสูชุมชน การ
สรางความศรัทธาของผูบริหารและครู  การนำชุมชนเขาสูโรงเรียน และการใหบริการชุมชน ไปใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   เพื่อทําใหสถานศึกษากับชุมชนมีสวนรวมเพิ่มขึ้น    
      (2)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินงานการมีสวนรวมกับชุมชน โดยคํานึงถึง 
เงื่อนไขทางดานบริบทของชุมชน เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชน และเงื่อนไขดานโรงเรียน 
    5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
      (1)  ควรศึกษาระบบและกลไกการมีสวนรวมของชุมชนและสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
      (2)  ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกตางกัน ที่หลากหลาย  เพื่อเปรียบเทียบ และ           
หารูปแบบที่มีความเหมาะสมกับแตละบริบทของโรงเรียน  
      (3)  ควรศึกษาการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในแบบวิจัยแบบมีสวนรวม (participatory action  research)  เพื่อใหไดองคความรูในดาน
การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมที่แทจริงและยั่งยืนระหวางสถานศึกษากับชุมชน 


