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บทคัดยอ 
              

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการศึกษาปรากฏการณการมี

สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่เก่ียวกับลักษณะ ปจจัยที่มีอิทธิพลยุทธศาสตร 

และเง่ือนไขที่สงผลตอการใชยุทธศาสตร ตลอดจนผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการ

มีสวนรวมของชุมชน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก เลือกพ้ืนที่ศึกษาโดย

วิธีการเลือกเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะสอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามการวิจัย  รวบรวมขอมูล

โดยการสัมภาษณระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก การวิเคราะหเอกสาร และการจัดสนทนากลุม 

และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีแปลความ และตีความหมายขอมูล สรางมโนทัศนข้ึนจากความไวทาง

ทฤษฎี และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนสุดทาย 
ผลการวิจัยพบวา 
1. ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนคือ การมองตนเองของชุมชน ประกอบดวย การเปน

ชุมชนเขมแข็งและการไดรับการยอมรับจากภายนอก แบบแผนการมีสวนรวม ประกอบดวย 

รูปแบบการมีสวนรวมและบทบาทการมีสวนรวม กระบวนการมีสวนรวมมี 4 ข้ันตอน 

ประกอบดวย การกําหนดความตองการรวมกัน การสรางทีมและกําหนดกิจกรรม การรวม

ดําเนินการและการรายงานผลงาน  เปาหมายการมีสวนรวม ประกอบดวย การมุงสูความเปนเลิศ

และการเปนแหลงเรียนรู และพฤติกรรมการมีสวนรวม ประกอบดวย การสรางคานิยมรวม การ

เสียสละที่เกินระดับปกติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการตัดสินใจรวมกัน 

2. ปจจัยที่มี อิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนคือปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 

ประกอบดวย การกําหนดปรัชญาของโรงเรียน การเปนศูนยกลางการเรียนรูชุมชน และการมี

เกียรติประวัติดีเดน  การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบดวย การมีความผูกพันกับชุมชน การ

ทํางานดวยความโปรงใส และการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และความพรอมของชุมชน 

ประกอบดวย วิสัยทัศนผูนําชุมชน การสรางบทบาทการมีสวนรวม และการเห็นคุณคาการมีสวน

รวม 

3. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมชุมชน คือ การสรางเครือขายชุมชน ประกอบดวย การสราง

ความไวเนื้อเช่ือใจ และการแกปญหาในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย การศึกษาดู

งาน และการสรางทางเลือกการตัดสินใจรวมกัน การจัดการในชุมชน ประกอบดวย การสรางการ

รับรูรวมกัน การเลือกสรรและกําหนดบทบาทหนาที่ และการสรางแนวปฏิบัติรวมกัน การ



 ข 

ประชาสัมพันธ ประกอบดวย การประชุม การใชหอกระจายขาว  การพบปะพูดคุย และการายงาน

สาธารณะ  และการเปนหุนสวนของโรงเรียน ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศนรวม การจัดกิจกรรม

การเรียนรูสูชุมชน และการสรางสัมพันธภาพที่ดี  

เ ง่ือนไขการที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนเชิงบริบท 

ประกอบดวย  สภาพแวดลอมดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครองและสภาวะการมี

จิตสํานึกรวมกัน สวนเงื่อนไขเชิงสอดแทรก ประกอบดวย โรงเรียนเปนที่ศรัทธาของชุมชน 

แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ  และการใสใจใหบริการแกชุมชน  

4. ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมที่เก่ียวของกับดานโรงเรียน 

ประกอบดวย โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ความภาคภูมิใจในงาน และการยอมรับจาก

ภายนอกและดานชุมชน ประกอบดวย การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 

และการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
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ABSTRACT 

              

This research aimed at understanding the characteristics and factors that influenced 

the strategy, condition in using strategy, and consequences from the application of strategy 

of Participation of Community at a Small Outstanding School as a study for finding 

theoretical conclusion that would lead to the creation of theory from the basic. It was a 

qualitative research. The researcher studied and collected data by oneself, by in-depth 

interview, observation, and recording document, analyzing document, and holding 

conversation group. The analysis of data was done by interpretation of meaning of data then 

creating concept based on theoretical sensitivity and finally by using computer program in 

analyzing data.  
It was found from the research that 

1. The community participation is mainly characterized by the view seen by 

community from the basic thinking and belief related to being strong community and being 

accepted from outside. The pattern of community participation are the form of participation 

and the role of participation. The participation process is divided into 4 steps that are the 

determination of mutual need, the building of team and the determination of activities, the 

join of work, and the report on work result. The goals of participation were to becoming 

excellent and to be learning source. The participation behavior consists of creating mutual 

value, extraordinary sacrifice, exchanging of knowledge, and mutual decision making. 

2. The factors that affect community participation are related to basic factors of the 

school that are the determination of philosophy of school, being learning center of 

community, and having excellent record. The personnel’s work is committed to the 

community, working with transparency, and behaving in the good way. The readiness of 

community consists of vision of community leader, creating participation role, and valuing 

the participation. 



 ง 

3. Strategy of community participation is the creation of community network 

consisting of building trust and solving community problems. The exchanging of knowledge 

and learning consists of building mutual perception, selection and determination of roles and 

duties, and creating best practice. Making public relations consists of meeting, using news 

disseminating center, meeting, and public reporting. Being partner of the school consists of 

building mutual vision, arranging for learning activities for the community, and creating 

good relationship.  

Condition for using participation strategy that is community context consists of 

social, cultural, economic, administration and the state of having mutual consciousness. The 

condition of intervention consists of the school which is trusted by the community, the 

concept of developing the school to be excellent, and the paying attention to providing 

service to the community. 

4. The consequences from the use of participation strategy that are concerned with 

the school consist of the school of good standard and quality, pride in work, and the 

acceptance from outside. On community, it consists of the improving of participation 

awareness, the development of sustainable community, and being community of learning.  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การบริหารราชการแผนดินของไทยในอดีตเปนการบริหารที่มีลักษณะการรวมศูนยอํานาจการ

ตัดสินใจไวที่สวนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) เนนการสั่งการ และการควบคุม โดยภาครัฐจะ

เปนผูมีอํานาจสูงสุดและไดรับการสืบทอดกันมาวาระบบราชการสามารถทํางานไดดีกวาภาค

ประชาชน  กระบวนการในการตัดสินใจยึดติดอยูกับขอมูลที่เปนตัวเลขทางสถิติ หรือการให

ความสําคัญกับผลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห วิจัยที่เปนกระบวนการในระบบราชการมากกวา

การใชภูมิปญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน (ประเวศ วะสี, 2542)  ถาหากยอนไปเมื่อ 

พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนชวงของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2504-2509) ไดมีเพลง “ผูใหญลี” ออกมาประชาสัมพันธ  โดยมีเนื้อเพลงตอนหนึ่งกลาว

วา “พ.ศ. 2504 ผูใหญลี ตีกลองประชุม ชาวบานตางมาชุมนุม มาประชุมที่บานผูใหญลี  ตอไปนี้

ผูใหญลีจะขอกลาว ถึงเร่ืองราวที่ไดประชุมมา ทางการเขาสั่งมาวา (ซ้ํา) ใหชาวนาเลี้ยงเปดและ

สุกรฯ” จะเห็นวาเนื้อหาบางสวนของเพลงดังกลาวนี้ ไดสะทอนถึงลักษณะการบริหารราชการ และ

การกําหนดนโยบายการพัฒนาชนบทที่เปนการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง  ซึ่งเปน

การตัดสินใจแทนประชาชนที่เนนสั่งการมาจากเบื้องบนโดยไมคํานึงถึงสภาพการณที่แตกตางกัน 

(ศิริกาญจน โกสุมภ, 2542)  การที่หนวยงานราชการไมไดวิเคราะหศักยภาพของประชาชนจึง

เปนการปดกั้นโอกาสของประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ความเชื่อการพัฒนาแบบ

ดั้งเดิมดังกลาวขางตนนี้ ไดรับการทาทายมากขึ้นเนื่องจากบริบทของการบริหารราชการ

เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐบาลไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนแนวคิดที่ สําคัญของการพัฒนาประเทศ  เพราะ

กระบวนการพัฒนาแนวใหมนี้ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทุกภาคสวนของสังคม แนวคิด

ของการพัฒนาไดเปลี่ยนจากการมุงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปนการใหความสําคัญกับ

คนหรือยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาที่เปนแบบแยกสวน

มาเปนการบูรณาการแบบองครวม มีกระบวนการพัฒนาเชื่อมโยงกันทุกมิติ และเปดโอกาสใหทุก

ภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน เร่ิมตั้งแตรวมคิด  รวมวางแผน และรวม

ดําเนินการพัฒนาและรวมประเมินผล กระบวนทัศนการพัฒนาใหมนี้มีพ้ืนฐานมาจากแนวทางการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปน

แนวทางที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

เชนเดียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545 - 2549) ยังคงยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง และ
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รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ซึ่งเปนแผน

ยุทธศาสตรที่ช้ีนําการปรับตัวของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะ 10-15 ปขางหนา 

ก็ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค

รวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และเนนการรวมพลังเพ่ือสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 

การมีสวนรวมภาคประชาชนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 โดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริม คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวน

รวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงโครงสรางทาง

การเมืองใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ กระแสเรียกรองของประชาชนในการเขา

มามีสวนรวมเพื่อรับรูและรวมตัดสินใจในกระบวนการดําเนินงานภาครัฐยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้น 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งให

ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการ โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง  เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือใหระบบราชการสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชน จึงอาจกลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชนเปนความ

จําเปนของการบริหารราชการยุคใหม  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา, 2551) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) บทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก็ไดกําหนดการจัดระบบ 

โครงสรางและกระบวนการการจัดการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายใน

การปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันสังคมอื่น และ

ตามระราชบัญญัติดังกลาวนี้ ไดกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมในลักษณะตางๆ ไวในหลายมาตรา 

เชน มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนการบริหารโดยองคคณะบุคคล 

เพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง 

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทน

องคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติดังกลาวยังระบุเก่ียวกับ

การมีสวนรวมของชุมชนไวใน มาตรา 57 ที่ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญ  และ   

ภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และมีการยกยองเชิดชู

เกียรติผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีแบบแผนการมีสวนรวมของ

ประชาชนที่เปนแบบกึ่งทางการ และไมเปนแบบทางการ เชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศิษยเกา กลุม

พัฒนาในชุมชน และกลุมอาสาสมัคร เปนตน การเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษาใน
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รูปแบบที่หลากหลายนี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาอยางแทจริง การมีสวนรวมของชุมชนดังที่กลาวมานั้นนับวาเปนปจจัยที่สําคัญของ

การบริหารจัดการเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับคํากลาวที่วา “โรงเรียนที่ปราศจากความรวมมือและการสนับสนุนของชุมชนจะประสบ

ความสําเร็จไดยาก”  (Donald ,1980) 

ในการพัฒนาองคการสมัยใหมจะใหความสําคัญในการปรับโครงสรางและกระบวนการภายใน

องคการควบคูกันไป  เพ่ือใหไดผลลัพธของการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลสูงข้ึน Bradford and 

Cohen (1984) มีขอคนพบวา ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงในองคการธุรกิจเกิดจาก “การ

สรางทีมความรับผิดชอบรวม” ซึ่งรวมทั้งการดําเนินงานใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ

การนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  สําหรับ  Lunenburge and Ornstein (2008) ไดอธิบาย

ทฤษฎี Z ของ William Ouchi ในลักษณะการพึ่งพาซ่ึงกันและกันไว 4 ประการ คือ (1) ความ

ผูกพันภายในองคการตอปรัชญาทั้งหมดที่รวมอยูเปาหมายและจุดประสงคขององคการ รวมทั้ง

ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงาน (2)การเนนความสัมพันธระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

หรือการบริการ และการติดตามความสัมพันธระหวางพนักงานใหมกับพนักงานเกา (3) ความ

ไววางใจในบรรดาพนักงานท้ังหมดภายในองคการที่แสดงออกโดยความเต็มใจในการแบงปน

ขอมูล รวมทั้งการทํางานรวมกันระหวางพนักงานกับฝายบริหาร และ (4) ในกระบวนการ

ตัดสินใจใหพนักงานในทุกระดับขององคการไดเขามามีสวนรวม  

การบริหารแบบมีสวนรวมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ (human 

relation  approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (behavioral  approach)  บุคคลที่เปนผูบุกเบิก
แนวคิดนี้คือ  Mary Parker Follet โดยไดเขียนบทความ dynamics  administration  บรรยายให
ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงในองคการดวยวิธีการสรางมนุษยสัมพันธและพยายามใหนายทุน

คิดถึงคนงานบางไมใชคิดแตเร่ืองเงินเพียงอยางเดียว ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนโดย Mayo 

และ Roethlisberger แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด สวน  Griffin  (2008) ไดสรุปการบริหารแบบมี
สวนรวมสามารถจัดกลุมได 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ใชความรูความคิด (cognitive) กอใหเกิด

ผลิตภาพเพิ่มขึ้น และรูปแบบที่ใชความรูสึก (affective) ชวยใหมีบรรยากาศในการทํางานและ

ความพึงพอใจ และชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน  เมื่อผูบริหารเห็นชอบการมี

สวนรวมของพนักงานในการตัดสินใจเรื่องที่ สําคัญๆ แสดงวาพนักงานมีความฉลาด มี

ความสามารถ และเปนหุนสวนที่มีคุณคา ดังนั้น การบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนการยืนยันวา 

ผูบริหารจําเปนตองแสวงหาความเชี่ยวชาญและประสบการณช้ันหนึ่งของพนักงาน ซึ่งการมีสวน

รวมของพนักงานอาจมีตั้งแตการใหขอเสนอแนะโดยผานตูรับฟงความคิดเห็นไปจนถึงรูปแบบที่

กาวหนาซึ่งเปนการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหแกพนักงาน  

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537) กลาวถึงโรงเรียนในฐานะเปนหนวยงานราชการที่มีอํานาจ 

หนาที่จัดการศึกษาภายใตกฎหมายที่รัฐเปนผูดําเนินการ และมีลักษณะการบริหารจัดการเปนไป
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ในทิศทางตามความเชื่อของระบบบริหารราชการแผนดิน การมีบทบาทเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาจึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ ในขณะเดียวกันประชาชนในชุมชนตางก็มีความเชื่อวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ

โรงเรียนที่ภาครัฐจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการ จึงทําใหปญหาความไมชัดเจนการมีสวนรวม

ของชุมชนในดานระเบียบวิธีปฏิบัติ และความไมเขาใจในบทบาทของภาคประชาชน ทั้งในดาน

จุดมุงหมายของการมีสวนรวม เร่ืองที่ควรมีสวนรวม ผูที่ควรเขามามีสวนรวม ระดับและปริมาณ

ของการมีสวนรวม รวมทั้งรูปแบบและวิธีการมีสวนรวมที่เหมาะสมนั้นควรเปนอยางไร  นอกจากนี้ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ไดสรุปความคิดเห็นในประเด็นการมีสวนรวมของพอ

แม ผูปกครอง และชุมชนวา ไมเขาใจบทบาทและหนาที่ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน สภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบันไมเอ้ืออํานวย รูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนก็ไมสงเสริมใหเขาไปมีสวน

รวม รวมทั้งปจจัยดานโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการมีสวนรวมยังไมมีความชัดเจน ผูบริหาร ครู 

ไมไดยกระดับความสําคัญในเรื่องการมีสวนรวมของพอ แม ผูปกครอง  สําหรับอนุรักษ  ปญญา

นุวัฒน (2548) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ การดํารงอยูของชุมชนยอมเกิดจากความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการดานตางๆใหแกสมาชิกในชุมชน การทําหนาที่ใหการศึกษา และถายทอด

ความรู ความเขาใจ วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ตลอดจนแบบแผนการปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

ในดานการจัดการศึกษานั้น แมวารัฐจะมีความพยายามที่จะใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น จะเห็น

ไดจากการมีสวนรวมของภาคประชาชนมีบัญญัติไวในกฎหมายการศึกษา ตลอดจนการกําหนด

นโยบายหนวยงานภาครัฐ และการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  แตการปฏิบัติ หรือการกระทําที่ตอบสนองการมีสวน

รวมของชุมชน มีสถานศึกษาเพียงบางสวนเทานั้นที่เขาถึงความผูกพันกับทองถ่ิน ชุมชน ไดอยาง

แทจริง    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัด สงเสริมและ 

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 

ในปจจุบันมีโรงเรียนกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จํานวน 32,879 แหง เปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คน ลงมา จํานวน 11,643 แหง  โรงเรียนขนาดเล็กเหลานี้สวน

ใหญจะมีปญหาซ้ําซอนและคลายคลึงกัน เชน เปนโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร ดอยโอกาสใน

การพัฒนา  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาคอนขางต่ํา ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ งบประมาณไมเพียงพอ จํานวนครูไมครบชั้น รวมทั้งปญหาประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ ซึ่งสอดคลองขอสรุปของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่

รายงานวา โรงเรียนขนาดเล็กมากกวา 5,000 โรง มีปญหาที่จะตองปรับปรุง แกไข ดานคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาอยางเรงดวน ซึ่งปรากฏการณดังกลาวนี้ทําใหกระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนําประเด็นปญหาไปสูการกําหนดนโยบาย และสราง
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กลยุทธเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตในปงบประมาณ 2550 เปนตนไป 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550) 

สําหรับพื้นที่ที่มีปรากฏการณนํามาเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนโรงเรียนขนาดเล็กใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเปน

โรงเรียนที่มีความแตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็กโดยทั่วไป  เนื่องจากเปนโรงเรียนที่ประสบ

ผลสําเร็จในดานตางๆ และไดรับรางวัลดีเดนในดานการมีสวนรวมของชุมชน และไดรับการ

ประกาศจากหนวยงานตนสังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน เปนโรงเรียนที่ไดรับการรับรองการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากทุกมาตรฐาน มีผลงานปรากฏทั้งที่เปนผลงานของ

นักเรียนและผลงานของครู โดยไดรับรางวัลจากการประกวด และการแขงขันกิจกรรมตางๆ ทั้งใน

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  นอกจากนี้โรงเรียนที่เปนพื้นที่ศึกษาเคยไดรับ

คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก การจัดการศึกษาของโรงเรียนดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน

ของสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมของชุมชนมีความเขมแข็ง และมีความตอเนื่อง จึงทํา

ใหโรงเรียนประสบความสําเร็จมีผลงานการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจนเปนที่

ยอมรับของชุมชน ผูปกครอง และผูเก่ียวของ รวมทั้งเปนโรงเรียนที่ไดรับการยกยองชมเชยดาน

การพัฒนาโรงเรียน จากหนวยงานตนสังกัด ซึ่งโดยปกติแลวโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท

หางไกลที่ประสบความสําเร็จในลักษณะนี้จะมีจํานวนนอยมาก  ในการวิจัยนี้มุงศึกษาเชิงลึก

โรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่เปนตนแบบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน ผูวิจัยไดนําแนวคิดการ

วิจัยทฤษฎีฐานรากเชิงระบบของ Strauss & Corbin มาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งรูปแบบการ

วิจัยทฤษฎีฐานรากเชิงระบบของ Strauss & Corbin นี้จะใหแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม

การวิจัยในเชิงเหตุผลสัมพันธตอกันเชน ปรากฏการณหลักมีลักษณะอยางไร (core phenomenon) 

ปรากฏการณหลักเกิดจากสาเหตุอะไร (causal conditions) ปรากฏการณหลักนั้นไดกอใหเกิดการ

ใชยุทธศาสตรอะไร (strategies) มีเง่ือนไขเชิงบริบทเฉพาะ (contextual conditions) และเง่ือนไข

สอดแทรกทั่วไป (intervening conditions) อะไรที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรนั้น และจากการใช

ยุทธศาสตรนั้นไดกอใหเกิดผลสืบเนื่องอะไรขึ้นมา (consequences)  Strauss & Corbin (1998 

อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ, 2553) 
จากกรอบแนวคิดการวิจัยทฤษฎีฐานรากและการมีปรากฏการณที่ไดกลาวมานั้น ผูวิจัยจึงมี

ความเชื่อวาหากไดมีการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน โดยเนนการเสนอขอสรุปเชิง

ทฤษฎีจากคนที่อยูในปรากฏการณในประเด็นเกี่ยวกับ ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน  ยุทธศาสตรและเง่ือนไขการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของ

ชุมชน และรวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

ดีเดนขนาดเล็ก โดยอาศัยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เปนการศึกษาทฤษฎีฐานราก (grounded 
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theory study) จะทําใหไดองคความรูใหมที่เปนแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทการจัด

การศึกษาในสังคมไทย  และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
 

2. คําถามการวิจัย        

2.1 การมีสวนรวมของชุมชนจากมุมมองของคนที่อยูในปรากฏการณ มีลักษณะอยางไร 

2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร 
2.3 ยุทธศาสตรที่นํามาใชในการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร และมีเง่ือนไขอะไรที่สงผลตอ

การใชยุทธศาสตรนั้น 

2.4  ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร 

 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการศึกษาปรากฏการณการมี

สวนรวมของชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ ปจจัยที่มีอิทธิพล ยุทธศาสตรและเง่ือนไขที่สงผล

ตอการใชยุทธศาสตร รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน

ในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก  

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเพื่อทําความเขาใจและการใหคําอธิบายที่เปนขอสรุปเชิง

ทฤษฎีในปรากฏการณที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง

เปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก ดวยวิธีการศึกษาทฤษฎีฐานราก (grounded theory study) ซึ่งเปน

การศึกษาจากมุมมองของคนที่อยูในปรากฏการณนั้น แลวนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสราง

ความคิดรวบยอด (concept) และหาความเชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอด เพ่ือใหไดขอสรุป

เชิงทฤษฎีสําหรับการอธิบาย และการทําความเขาใจปรากฏการณที่ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ

ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ยุทธศาสตรและ

เง่ือนไขที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการ

ใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (theoretical 

generating) ตามแนววิธีของทฤษฎีฐานราก การวิจัยนี้ไมไดมุงเพ่ือการทดสอบสมมติฐานเชิง

ทฤษฎี (assumption theoretical testing) ดังนั้น โรงเรียนที่เลือกศึกษาจึงมีลักษณะเฉพาะที่จะให

ขอมูลเพ่ือนําไปสูการสรางทฤษฎีฐานราก    ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย โดยมุงศึกษาการมี

สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไมเกิน 120 คน ที่ตั้งอยูในชนบทและ

เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชวงชั้นที่ 1-2 (โรงเรียน
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ประถมศึกษาที่เปดทําการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เง่ือนไขที่สําคัญของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาครั้งนี้จะตองเปนโรงเรียนดีเดน

ขนาดเล็กที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองเปนโรงเรียนที่มีขอมูล สารสนเทศแสดงถึง

การพัฒนาโรงเรียนที่มีผลสืบเนื่องที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนอยางชัดเจน และมีผลสําเร็จ

ในการจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนโรงเรียนที่ไดรับยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดสวน

เสีย  รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดไดประกาศเกียรติคุณและใหการยกยองชมเชยอยางสม่ําเสมอ 

ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลการวิจัยในระหวางปการศึกษา 2551 ตอเนื่องไปจนถึง

ภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2552 สําหรับหลักเกณฑที่เปนตัวบงช้ีแสดงถึงการไดรับการยก

ยองชมเชย และการประกาศเกียรติคุณใหเปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กนั้น ผูวิจัยจะไดกลาวถึงใน

รายละเอียดที่เก่ียวของไวในบทที่ 3 ตอไป 

 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลของการวิจัยในครั้งนี้  จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
5.1 ประโยชนในเชิงวิชาการ 

5.1.1 ผลของการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสราง

ทฤษฎีฐานราก (grounded theory) จะทําใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษาที่มี

ความเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในทองถ่ินที่มี

สภาพแวดลอมคลายคลึงกัน เพราะลักษณะของทฤษฎีฐานรากที่ไดนี้  เปนการบูรณาการ แนวคิด

ที่ใชในการศึกษาเปนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) เนื่องจากใชศาสตรหลายสาขาเปน

แนวทางในการศึกษา 

5.1.2 การศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน เปนการศึกษาที่ตั้งอยูบน

พ้ืนฐาน   ความเชื่อและความจริงในบริบทการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตเปนตนมา  

เนื่องจากจุดเริ่มตนของการจัดการศึกษาเกิดจากความตองการ ความจําเปนและการมีสวนรวมของ

ชุมชน รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาในยุคปจจุบันก็ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนเปน

อยางย่ิง นอกจากจะไดรับประโยชนที่เปนขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการศึกษาปรากฏการณการมีสวน

รวมของชุมชนแลว ผลของการวิจัยครั้งนี้จะเปนการจุดประกายความคิดของผูที่มีเก่ียวของทางการ

ศึกษาไดนําไปศึกษาวิจัยเพื่อตอยอดในมุมมองที่แตกตางกัน ทั้งในมิติระเบียบวิธีวิจัย 

สภาพแวดลอม กรณีศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษ เปนตน เพ่ือใหมีขอเสนอทฤษฎีใหมๆ สําหรับการ

แลกเปล่ียนเรียนรูในวงการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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5.2 ประโยชนในเชิงประยุกตใช 

5.2.1 โรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่ใช เปนพื้นที่กรณีศึกษาในครั้งนี้ สามารถนํา

ผลการวิจัยที่เก่ียวกับลักษณะ ปจจัยที่มีอิทธิพล ยุทธศาสตรและเง่ือนไขที่สงผลตอการใช

ยุทธศาสตร และรวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน ไป

ประยุกตใชใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน เพ่ือเปนตนแบบของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.2.2  ผลการวิจัยปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

จะเปนขอมูล สารสนเทศที่มีความสําคัญตอการวางแผน และการดําเนินงานเพื่อใหเกิดพลัง

สนับสนุนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูใน

ชนบท รวมทั้งจะเปนประโยชนตอการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบรวมกันระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน และผลการวิจัยนี้ จะเปนแนวทางใหโรงเรียนสามารถการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไดสอดคลอง เหมาะสมกับบริบท และความตองการของชุมชนและสังคม 

 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 
6.1 ชุมชน  หมายถึง องคกร หรือกลุม หรือบุคคล ที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียน ผูปกครอง ประชาชน  กรรมการสถานศึกษา  ศิษยเกา ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมทั้งผูเก่ียวของที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

6.2 การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน  หมายถึง ความเกี่ยวของของสมาชิกในชุมชน

และนอกชุมชน ที่มีบทบาทเขามามีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน และเปนกระบวนการที่
ประชาชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถ่ินไดเขามาเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนโดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน  ตลอดจนรวมพิจารณา

กําหนดปญหา  ความตองการของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือแกไขปญหา  และหา
แนวทางพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งการมีสวนรวมนั้นจะมีตั้งแตการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม

รับผลประโยชน รวมประเมินผล และรวมในการเสนอแนะในกิจการของโรงเรียน 

6.3 โรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คน 

ลงมา  เปนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของ

หนวยงานตนสังกัด โดยใชหลักการบริหารที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม การกระจายอํานาจ 

และความโปรงใสที่ตรวจสอบได  สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และเปนแหลง

วิทยาการดานตางๆของชุมชน รวมทั้งเปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัล และการ

ประกาศยกยอง ชมเชยอยางสม่ําเสมอจากหนวยงานตนสังกัด 
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6.4  การวิจัยสรางทฤษฎีฐานราก  หมายถึง การศึกษาปรากฏการณทางสังคม เปนการวิจยั

ที่ไมเนนการเริ่มตนจากกรอบทฤษฎี เปนการวิจัยที่ดําเนินการแบบอุปนัย (inductive) ทฤษฎีจะ

ถูกสราง และไดรับการตรวจสอบ โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม จากมุมมอง และการให

ความหมายของคนที่อยูในปรากฏการณ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห โดยการตีความ และแปล

ความหมาย เพ่ือสรางมโนทัศน และหาความเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ ใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎี 

สําหรับอธิบายและทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

 



บทที่  2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดวยวิธีการศึกษาทฤษฎีฐานราก (grounded  theory study) มีจุดมุงหมายเพื่อหาขอสรุป

เชิงทฤษฎี ใชหลักการวิธีศึกษาเชิงอุปมาน (inductive study) ซึ่งเปนการศึกษาที่แตกตางจากวิธี
อนุมาน (deductive study) ที่เนนเพื่อทดสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  ดังนั้นในการศึกษา

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ จําเปนตองอาศัยความรอบรูทั้งในแนวกวางและแนวลึกในมโน

ทัศน เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือชวยใหผูวิจัยมีความสามารถและมี

ความไว (sensitivity) ตอการนําปรากฏการณหรือขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม มา

เปรียบเทียบ เทียบเคียง หาคําอธิบาย สรางมโนทัศน และสรุปเปนขอเสนอเชิงทฤษฎี (theoretical 

generating) ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอผลการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งการ

กําหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการนําเสนอรวมทั้งส้ิน 7 ตอน ดังนี้    

   ตอนที่ 1  ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

ตอนที่ 2   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน 

ตอนที่  3  ยุทธศาสตรที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน 

ตอนที่  4   ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 

ตอนที่  5   บริบทการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตอนที่ 6  แนวคิดการวิจัยทฤษฎีฐานราก 

ตอนที่  7   กรอบความคิดพื้นฐานในการวิจัย 

ผูวิจัยจะไดนําเสนอรายละเอียดวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ รวมทั้งกรอบแนวคิด

พ้ืนฐานการวิจัย ทั้ง 7 ตอน ตามลําดับดังตอไปนี้   
 

ตอนที่ 1  ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

1. ความเปนมาของการพัฒนาแบบมีสวนรวมในประเทศไทย 

แนวคิดการพัฒนาที่เปนแบบแผนในประเทศไทย เร่ิมตนจากการประกาศใช

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509) โดยไดรับความเชื่อในการ

พัฒนาประเทศตามแนวทางระบบทุนนิยมที่เนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแบบฉบับของ

ประเทศที่พัฒนาแลว ลักษณะการพัฒนาในยุคนั้นจึงเปนการปรับแนวคิดการพัฒนาเพื่อทําให

ประเทศมีความทันสมัย (modernization) และมุงเนนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก  แมวาใน

ระยะแรกของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการสรางความทันสมัยในเขตชุมชนเมืองจะมีความ

ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึนก็ตาม แตความยากจนของประชาชนที่
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อยูในชนบทไมไดรับการแกไข รวมทั้งปญหาชองวางระหวางคนรวยกับคนจน และความเปนอยู

ของคนในเมืองกับคนในชนบทมีชองวางหางกันมากยิ่งข้ึน   นอกจากปญหาการกระจายรายได

แลว  ยังพบปญหาผลกระทบตามมาหลายประการ  เชน  ปญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ภัยคุกคามตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน (วิทยากร เชียงกูล, 2543)    
เนื่องจากแนวโนมของประเทศไทยมีลักษณะเปนสังคมกาวหนาแบบทุนนิยม แต

ขาดแคลนทั้งในดานทุน เทคโนโลยี และองคความรูที่ทันสมัย ความไมพรอมดานปจจัยตางๆ

เหลานี้จึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่ไดมาจากแบบแผนของประเทศทาง

ตะวันตกที่กาวผานเปนประเทศที่พัฒนาแลว  จึงทําใหการพัฒนาประเทศในภาพรวมไมเปนไป

ตามที่คาดหมายไว  ในระยะตอมานักวิชาการจากประเทศโลกที่สาม ไดเสนอแนวทางการพัฒนา

แบบพึ่งตนเอง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เนนความเสมอภาค และความสามารถในการ

พ่ึงตนเอง การพัฒนาประเทศจึงมุงไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

และในชวงเวลาดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNRISD) องคการ

ดานการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ได
มีโครงการจัดการประชุมขยายแนวคิดการพัฒนา โดยใหความสําคัญการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนา (วิวัฒนชัย อัตถากร, 2543) สําหรับการพัฒนาประเทศตามทิศทางใหมไดปรากฏ

อยางชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ตอเนื่อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ

ที่แตกตางไปจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7  โดยเฉพาะอยางย่ิงจุดเนน

ของการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเปนลําดับแรก และสรางความสมดุลดานสังคม 

และส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจใหความเจริญเติบโตและเกิดความเสมอภาคควบคูกันไป

(growth and equity)เปนการพัฒนาที่เนนปจจัยจําเปนพื้นฐาน และการพัฒนาแบบผสมผสาน

(basic need approach and integrate development) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2549) 
 

2. แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม 

DuBrin (2009) ในชวงป ค.ศ. 1920-1930 ไดมีการศึกษาในโรงงาน 

Hawthorneของบริษัท Wester Electric โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาอิทธิพลของปจจัยทาง

กายภาพ วามีผลตอความสามารถในการผลิตของคนงานอยางไร ผลการศึกษาปรากฏวา

ความสามารถของคนงานในการผลิตขึ้นอยูกับแรงจูงใจ  การมีขวัญกําลังใจที่ดี การสรางคานิยม 

และการไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีอิทธิพลตอความสามารถในการผลิตมากกวาปจจัยทาง

กายภาพ เชน แสง เสียง การจัดสถานที่ ผลจากการทดลองครั้งนี้ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธของคน
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ในองคการ การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้งการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ จะ

สงผลตอขวัญกําลังใจและความสามารถในการผลิต 

จากการกอตัวของแนวคิดทางการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ และการบริหารเชิง

พฤติกรรมศาสตร ซึ่งบุคคลที่ริเร่ิมแนวคิดนี้คือ Marry Parker Follet มีความเชื่อวาการทํางานเปน

กลุมจะเกิดผลงานดีกวาการทํางานสวนบุคคล จึงใหความสําคัญของกลุมมากกวาตัวบุคคล 

สําหรับ Carey (1991) ไดทดลองเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานของคนงาน โดย

แบงกลุมคนงานออกเปน 3 กลุม ดังนี้  กลุมที่ 1 กลุมไมมีสวนรวม  ใหผูบริหารบอกกลาวถึงการ

เปลี่ยนแปลงวิธีทํางานใหกับคนงานทราบ หรือตอบขอซักถามที่คนงานมีขอสงสัย กลุมที่ 2 กลุมที่

มีตัวแทนคนงานมีสวนรวม กลุมนี้มีตัวแทนของคนงานรวมกับผูบริหารในการเลือกวิธีทํางานและ

กําหนดคาตอบแทน และกลุมที่ 3 กลุมคนงานทุกคนรวมทํางานกับผูบริหาร โดยอภิปรายรวมกัน

เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานรวมทั้งกําหนดผลตอบแทน ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองพบวา คนงาน

ในกลุมที่ 3 มีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นมากที่สุด กลุมที่ 2 มีประสิทธิภาพรองลงมา สวน

กลุมที่ 1 ประสิทธิภาพการทํางานลดลงและมีการรองทุกขเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกวา 

การมีสวนรวม (participation) การรวมมือ (cooperation) การติดตอส่ือสาร (communication) 
การประสานงาน (coordination) และการแบงปนอํานาจ (sharing of authority)  จะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด (Hoy and Miskel, 1991) 

การบริหารแบบมีสวนรวมยังสงผลตอบรรยากาศการบริหารในองคการ ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับสุขภาพของ

องคการ พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีผลดีตอการทํางาน เมื่อมีการปรึกษาหารือกันจะทําให

เกิดแนวคิดและไดขอยุติที่ดี เปนการสรางขวัญและกําลังใจในองคการ รวมทั้งชวยลดปญหาที่เกิด

จากพฤติกรรมการทํางาน (Ransom, 1990) การบริหารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบปฏิบัติที่ผูนํา

ตองการเห็นผลในระยะยาวเพื่อเพ่ิมผลผลิตและความมีประสิทธิภาพในการทํางาน  

Hoy and Miskel (2001) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สรุปสาระได  

6 ประการ คือ (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนความสัมพันธทางบวกที่จะทําใหครูมีความ

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (2) ครูจะแสดงออกและชื่นชมผูบริหารที่ใหครูมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ (3) การเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานนโยบายเปนปจจัยที่ทําให

เกิดขวัญ กําลังใจ และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน (4)  การตัดสินใจที่ผูบริหารไม

ยอมรับฟงผูรวมงานเปนการตัดสินใจที่ดอยคุณภาพ และอาจเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดไดงาย 

(5) ผูรวมงานไมไดคาดหวังเก่ียวกับการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากนัก  ดังนั้นการมสีวน

รวมจึงตองมีความเหมาะสมไมมากเกินไป หรือไมนอยเกินไป (6) บทบาทหนาที่ในการตัดสินใจ

ของผูบังคับบัญชา และผูรวมงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ และธรรมชาติของปญหา 

Fiore (2004)  ไดกลาวถึง Hersey and Blanchard ซึ่งเปนผูพัฒนาทฤษฎีภาวะ

ผูนําตามสถานการณ (Situation Leadership Theory) โดยแบงพฤติกรรมผูนําออกเปนสองมิติ 



 14 

คือ พฤติกรรมมุงงาน(task behavior) กับพฤติกรรมมุงสัมพันธ(relationship behavior) จาก

พฤติกรรมทั้งสองแบบนี้ Hersey and Blanchard สรางภาวะผูนําได 4 แบบ คือ (1) แบบการสั่ง 

(telling) เปนพฤติกรรมที่มุงงานสูงและมุงสัมพันธต่ํา (2) แบบการสอนแนะ(selling)เปน

พฤติกรรมที่มุงงานสูงและมุงสัมพันธสูง (3) แบบการใหมีสวนรวม(participating) เปน

พฤติกรรมที่มุงสัมพันธสูงและมุงงานต่ํา  (4) แบบการมอบอํานาจ (delegating) เปนพฤติกรรม

ที่มุงสัมพันธต่ําและมุงงานต่ํา 

ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ ใชวุฒิภาวะ (maturity) ของผูตาม เปนตัวแปรใน

การวิเคราะหธรรมชาติของสถานการณ ในการพิจารณาระดับวุฒิภาวะของผูตามนั้น ผูนําจะตอง

พิจารณาวุฒิภาวะ 2 อยาง  คือ (1) วุฒิภาวะเกี่ยวกับงาน (job maturity)   เปนการพิจารณาวา 
ผูตามมีความสามารถหรือไมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  วุฒิภาวะเกี่ยวกับงานอธิบายได

ดังนี้  M1 หมายถึง ผูตามมีความสามารถเพียงเล็กนอย M2 หมายถึง ผูตามมีความสามารถบาง  

M3 หมายถึง ผูตามมีความสามารถคอนขางมาก และ M4 หมายถึงผูตามมีความสามารถมาก

ที่สุด และ (2) วุฒิภาวะทางจิตวิทยา (psychological maturity) เปนการพิจารณาวาผูตามมีความ
เต็มใจหรือไมเต็มใจในการปฏิบัติงาน วุฒิภาวะทางจิตวิทยาอธิบายไดดังนี้  M1 หมายถึง ผูตาม

ไมคอยมีความเต็มใจ M2 หมายถึง ผูตามมีความเต็มใจในบางครั้ง M3 หมายถึง ผูตามมีความ

เต็มใจคอนขางมาก และ M4 หมายถึง ผูตามมีความเต็มใจเสมอ ดังภาพที่ 1 
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ใหคําแนะนําที่

เฉพาะเจาะจง
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    สามารถ 

   เต็มใจ 

   มีแรงจูงใจ 

  สามารถ 

  ไมเต็มใจ 

  ไมมัน่คง 

   ไมสามารถ 

   เต็มใจ 

   มีแรงจูงใจ 

   ไมสามารถ 

   ไมเต็มใจ 

   ไมมั่นคง 
 

ภาพที่ 1  ความสอดคลองของแบบภาวะผูนํากับวุฒภิาวะของผูตาม Hersey and Blanchard 
(Fiore, 2004)   

 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารองคการ ผูบริหารสามารถเลือกใชภาวะผูนํา

ตามสถานการณดังนี้ 

1. ภาวะผูนําแบบการสั่ง (telling) เปนพฤติกรรมที่มุงงานสูงแตมุงสัมพันธต่ํา 

เหมาะสําหรับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะต่ํา M1 คือไมมีความสามารถ และไมเต็มใจจะทํางานดังนั้น

ผูนําจะตองส่ังอยางมาก (อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ใคร) พฤติกรรมผูนําจะตองใหคําแนะนํา

เฉพาะเจาะจง และนิเทศงานอยางใกลชิด แบบผูนําที่เหมาะสมคือแบบที่ 1 (S1) 

2. ภาวะผูนําแบบการแนะ (selling) เปนพฤติกรรที่มุงงานสูงและมุงสัมพันธสูง 

เหมาะสําหรับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะปานกลาง M2  คือ มีความเต็มใจจะทํางานแตขาด

ความสามารถ  ผูนําจะตองอธิบายสิ่งที่ตนตัดสินใจไป และเปดโอกาสใหซักถามเพื่อความกระจาง 

แบบผูนําที่เหมาะสมคือแบบที่ 2 (S2) 

วุฒิภาวะ 

ความสามารถ 

ความเต็มใจ 

(สูง) 
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3. ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (participating) เปนพฤติกรรมที่มุงสัมพันธสูงแต

มุงงานต่ํา เหมาะสําหรับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะคอนขางสูง M3 คือมีความสามารถในการทํางาน

แตไมเต็มใจ ผูนําจะตองแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูตามและสงเสริม ยั่วยุใหผูตามตัดสินใจ 

หรือตัดสินใจรวมกัน แบบผูนําที่เหมาะสมคือ แบบที่3 (S3) 

4. ภาวะผูนําแบบการมอบอํานาจ (delegating) เปนพฤติกรรมที่มุงงานต่ําและมุง

สัมพันธต่ํา เหมาะสําหรับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะสูง M4 คือ มีความสามารถและเต็มใจในการ

ทํางาน ผูนําจะมอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานใหแกผูใตบังคับบัญชา  

เนื่องจากผูตามมีความตระหนักในภารกิจและจุดประสงคของงาน  สามารถปฏิบัติงานไดเอง  

แบบผูนําที่เหมาะสมคือแบบที่ 4 (S4) 

การมีสวนรวมในการบริหารตามทฤษฎีผูนําตามสถานการณนี้ ชวยใหผูบริหาร

องคการพิจารณาเลือกแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เก่ียวของกับการ

มีสวนรวมของชุมชน นอกจากนี้ไดมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมในมุมมองที่

หลากหลาย ดังตอไปนี้ 

ศิริพงษ  เศาภายน (2548)ไดสรุปเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมโดยทั่วไปมี

องคประกอบอยางนอย 4 ประการ ไดแก (1) การไวเนื้อเช่ือใจกัน เชน การยอมรับ การไววางใจ 

ความรับผิดชอบ การคบหาสมาคม และการเปดเผยขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

(2) การติดตอส่ือสารใหไดขอมูลทั้งในแนวกวาง และแนวลึก เพ่ือเปนการจูงใจใหเขามามีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมาย การปรับปรุงงาน (3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยยึดเปาหมาย

ขององคการเปนหลัก และมีความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการตัดสินใจรวมกัน (4) การทํางาน

เปนทีม โดยรวมเอาบุคคลหลายฝาย หลายหนาที่ ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ รวมใจ

กัน  

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) กลาวถึงเหตุผลการสนับสนุนการมีสวนรวมที่

นาสนใจหลายประการ เชน (1) ความพึงพอใจในเชิงปรัชญา การมีสวนรวมเปนสิ่งที่คนในสังคม

เรียกรองกันมาก ผูบริหารหนวยงานที่บริหารแบบมีสวนรวมมีความเชื่อวาผูใตบังคับบัญชาเปนผู

ตองการทํางาน และเปนผูมีคุณภาพที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจ (2) สองหัวดีกวาหัวเดียวเนน

ใหกลุมมีการอภิปราย โตแยงเก่ียวกับการสรางทางเลือกแกปญหาและเลือกส่ิงที่ดีที่สุดดวยวิธี

ระดมสมอง (3) การสรางความเขาใจใหแกผูมีสวนรวมเพื่อจะไดอธิบายใหผูใตบังคับบัญชาทราบ

วาการตัดสินใจมีผลตอพวกเขาอยางไร รวมทั้งความสําเร็จของเปาหมายองคการดวยการมีสวน

รวมทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับในเรื่องการตัดสินใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัดสินใจ

ไปแลว (4) การมีสวนรวมทําใหชองทางการสื่อสารมีความชัดเจน  เพราะความไมเขาใจกัน

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาแสดงใหเห็นวามีปญหาเรื่องการติดตอส่ือสาร ซึ่งการมี

สวนรวมทําใหมีการติดตอส่ือสารแบบสองทาง (two way communication) (5) การมีสวนรวมจะ
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ลดความกลัวของผูใตบังคับบัญชา โดยปกติผูใตบังคับบัญชามักจะกลัวในสิ่งที่ไมรู การมีสวนรวม

จะทําใหมีโอกาสอภิปรายโตแยงเก่ียวกับเหตุและผลของการตัดสินใจ และ (6) การมีสวนรวมและ

การจูงใจมีความสัมพันธกัน สมาชิกจะพิจารณาเรื่องภาระหนาที่ขององคการเปนเรื่องสําคัญ งาน

ของตนเองที่ปฏิบัติอยูจําเปนตอความสําเร็จขององคการอยางไร  และบทบาทที่สําคัญของสมาชิก

อีกประการหนึ่งเมื่อภารกิจขององคการไมบรรลุเปาหมายก็จะตองมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข   

การบริหารแบบมีสวนรวมเปนแนวคิดทางการบริหารที่ไดรับความเชื่อถือโดยทั่วไป 

เนื่องจากแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เนนความสําคัญของ

ผูรวมงานทุกระดับ  จากแนวคิดทางการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธและการบริหารเชิงพฤติกรรม

ศาสตร จึงนําไปสูการบริหารแบบมีสวนรวม  ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน  นับวา

เปนแนวคิดหลักของการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาในทุกองคการ เพราะการเปดพื้นที่สําหรับ

ประชาชนใหเขามามีสวนรวมนั้น เปนเง่ือนไขสําคัญที่บัญญัติไวในกฎหมาย นโยบาย และแนว

ปฏิบัติ ซึ่งเปนไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ   ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหความสําคัญกับ

ประชาชนเพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเนนความรวมมือจากผูปกครอง 

และชุมชน เนนการจัดการเรียนรูจากประสบการณ  สถานการณจริง และสภาพแวดลอม ซึ่งเปน

ลักษณะการเรียนรูจากชุมชนเขาสูโรงเรียน และจากโรงเรียนเขาสูชุมชน  จะเห็นวาสาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัด

การศึกษาโดยการมีสวนรวมไวในหลายมาตรา เชน (มาตรา 8) ความมุงหมายและหลักการจัด

การศึกษายึดหลักใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 9) การจัดระบบ โครงสราง 

และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัด

การศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น (มาตรา 57) ซึ่งเก่ียวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติดังกลาว

กําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญการ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลมา

ใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

กลาวสรุปไดวา แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมสอดคลองกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่เนนความสําคัญและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การบริหารแบบมีสวน

รวมสามารถสรางใหเกิดความตระหนักวาตนมีความสําคัญและมีความรับผิดชอบตอองคกร จึง

สงผลดีตอการเพ่ิมผลผลิตและการเพิ่มคุณภาพขององคกร  นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ เพ่ิมความพึงพอใจใหแกสมาชิก รวมทั้งเปนการลดปญหาความขัดแยง

ภายในองคกรอีกดวย 
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3. ความหมายการมีสวนรวมของชุมชน   

ความหมายของคําวา การมีสวนรวม แมวาจะเปนสิ่งที่ไมสามารถใหคําจํากัดความ

ไดเฉพาะเจาะจง เพราะการใหความหมายจะขึ้นอยูกับกรอบแนวคิด เปาหมาย และกระบวนการ

ของการมีสวนรวม อยางไรก็ตามไดมีการใหความหมายของการมีสวนรวมไวหลายลักษณะไดแก               

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ไดกลาวถึงการมีสวนรวม

ของประชาชนในบริบทที่เปนระบบการบริหารราชการ ซึ่งเปนการเปดใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหประชาชนเขามารวมในขั้นตอนการบริหารราชการ 

ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการรวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล กิจกรรมการ

สนับสนุนดังกลาวนี้  มีหลายลักษณะนับตั้งแตการบริหารราชการแบบเปดเผย โปรงใส แจง

กระบวนการทํางานใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร การเอื้ออํานวยใหไดรับความคิดเห็นจาก

ประชาชน การออกไปพบปะสนทนากับประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานภาครัฐ เปดกวางและรับ

ฟงความคิดเห็นมุมมองตางๆท่ีประชาชนเรียกรองและนําไปพิจารณาโดยผูมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่ง

เรียกวาขอมูลจากสาธารณะ (public input)   สําหรับ Hirsch (1990) มีความเห็นเกี่ยวกับการมี

สวนรวม หมายถึง การทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการที่จะไดรับผลประโยชนจาก

ทรัพยากรและสังคมรวมกัน จะเนนการใชยุทธศาสตรที่ทําใหประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมใน

สังคมที่กวางข้ึน มีผลกระทบตอความเปนอยูโดยตรงมากกวาการใชยุทธศาสตรที่กําหนดมาจาก

ผูอ่ืน   เนนใหผูเก่ียวของทั้งหมดรวมกันคนหาปญหา วางแผนงาน หาวิธีแกไข ตัดสินใจ และลง

มือปฏิบัติ   ในขณะที่อมรวิชช นาครทรรพ (2551) ไดใหทัศนะวา การมีสวนรวม คือการมี

อํานาจในการตัดสินใจรวมกันเปนกระบวนการที่มนุษยสามารถกระทําการเปลี่ยนแปลงและ

ควบคุมสภาพแวดลอมของตน เนื่องจากประชาชนไมใชวัตถุส่ิงของที่จะถูกกระทํา ประชาชน

เทานั้นที่พัฒนาและเรียนรูดวยกระบวนการคิด หาทางเลือก หาทางแกปญหา และการลงมือ

กระทําเอง  เสรี  พงศพิศ (2548) ใหความหมายของการมีสวนรวม ในลักษณะที่ เปน

กระบวนการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาส ทั้งในรูปบุคคลและกลุมคน  การมีสวน

รวมในการดําเนินกิจกรรมตองที่เปนไปดวยความสมัครใจ  และที่สําคัญการมีสวนรวมจะตอง

สอดคลองกับชีวิต ความจําเปน ความตองการ และวัฒนธรรมของคนสวนใหญในชุมชน  สําหรับ 

นรินทรชัย พัฒนพงศา (2544) ระบุวา การมีสวนรวม หมายถึง การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของ

ในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินงาน การประเมินผล และรวมรับผลประโยชนจาก

โครงการ  สวนชูชาติ  พวงสมจิตร (2540) ไดใหความหมายการมีสวนรวมไววา  เปนการเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆที่เก่ียวของและมีผลกระทบถึงตัวประชาชน           

ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542) ไดอธิบายความหมายการมีสวนรวมในลักษณะที่

แตกตางกัน 4  ดาน คือ (1) ดานการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมทําใหประชาชนที่เคยถูกกีด

กันออกไปไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหา วิธีการแกไขปญหา วางแผน ตัดสินใจ
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และลงมือปฏิบัติ เพ่ือรับประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกัน (2)ดานวาทกรรมทางภาษา 

ความหมายของการมีสวนรวมของสถาบันภายนอกชุมชน หมายถึงการเขามาควบคุมการใช

ทรัพยากร และออกกฎเกณฑตางๆ เนนการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนกิจกรรมหรือโครงการที่

ริเร่ิมจากภาครัฐ ซึ่งแตกตางไปจากความหมายการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูในชุมชนนั้นที่เนน

ตั้งแตการคิดริเร่ิม การดําเนินการ การตรวจสอบ และการรวมรับผลประโยชน (3) ดานลักษณะ

ของการมีสวนรวม  ประชาชนที่เขามามีสวนรวมดวยความสมัครใจในขั้นตอนตางๆ เปนลักษณะ

การมีสวนรวมแบบกวาง สําหรับการมีสวนรวมแบบเจาะจงนั้นมุงใหประชาชนใชความพยายาม 

และมีความเปนตัวของตัวเองในการริเร่ิม การดําเนินการ และ(4) ดานการรวมพลังและทรัพยากร  

การมีสวนรวมที่เก่ียวกับการรวมพลังที่จะชวยกันระดมทรัพยากร การควบคุม และการใช

ทรัพยากร เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย   

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) ไดใหความหมายการมีสวนรวมไว 2 ลักษณะ คือ 

(1) การมีส วนร วมที่ เปนกระบวนการพัฒนา  โดยใหประชาชนเข ามามีส วนร วมใน

กระบวนการพัฒนา ตั้งแตตนจนกระทั่งจบสิ้นโครงการ ไดแก การรวมคนหาปญหา การวางแผน 

การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล  โครงการพัฒนา

ดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน และ (2) การมีสวนรวมที่

เปนนัยทางการเมือง เปนการสงเสริมพลังอํานาจของประชาชน โดยพัฒนาขีดความสามารถของ

ตนในการจัดการเปลี่ยนแปลงกลไกของรัฐเพื่อกระจายอํานาจใหประชาชนมีอํานาจในการตอรอง

ในการจัดสรรทรัพยากรและการไดรับประโยชนจากการพัฒนามากขึ้น สําหรับพระมหาสุทิตย 

อาภากโร (2548) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวม โดยเริ่มจากความหมายกวางๆไปสู

ความหมายเฉพาะเจาะจง  ความหมายของการมีสวนรวมอยางกวางๆ หมายถึงการมีสวน

ชวยเหลือโดยสมัครใจ การใหประชาชนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการ

ดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการรวมรับผลประโยชนจากโครงการ  สวนความหมายของการ

มีสวนรวมเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่ใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่จะเขารวมแกปญหา หรือ

การใหอํานาจที่เปนภารกิจขององคกร โดยใหประชาชนเปนผูริเร่ิมและมุงใชความพยายามความ

เปนตัวของตัวเองเขาดําเนินการควบคุมทรัพยากร ซึ่งเปนการแสดงถึงสภาพของการมีสวนรวมที่

เนนใหเกิดการปฏิบัติอยางเขมแข็ง มิใชการมีสวนรวมในนาม หรือมีสวนรวมพอเปนพิธีเทานั้น 

Turton (1987) ไดกลาวถึงความหมายในทางปฏิบัติของการมีสวนรวมวา เปนผล

จากการตอสู และเรียกรองในลักษณะที่เปนการปลดปลอยใหมีอิสระมากขึ้น เปนกระบวนการ

ประชาธิปไตยที่มีลักษณะใกลเคียงกับสภาพความตองการที่แทจริงของสังคม   สําหรับ Davis and 

Newstrom (1989) ไดใหทัศนะวา กิจกรรมของมนุษยสวนใหญอาศัยการมีสวนรวม เนื่องจากคน

หนึ่งคนไมสามารถทํากิจกรรมทุกอยางไดดวยตนเอง การมีสวนรวมเปนความเกี่ยวของดานจิตใจ

และดานอารมณของบุคคลที่มีตอกิจกรรมของกลุม เปนตัวกระตุนใหทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 
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ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเก่ียวของกับความรับผิดชอบ (responsibility) การชวยเหลือและทํา

ประโยชน (contribution) และการเขาไปเกี่ยวของดวย (involvement)  

จากความหมายของ การมีสวนรวม (participation) ที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา

ธรรมชาติและเนื้อหาของการมีสวนรวมมีความแตกตางกันในหลายมิติ  มุมมองของการมีสวนรวม

ที่ครอบคลุมนั้นจะตองอธิบายความหมายของการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงบริบทที่เก่ียวของ และ

เมื่อจะนําการมีสวนรวมไปใชจําเปนตองทําความเขาใจใหตรงกันกับผูเก่ียวของกอน การให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเปนสิ่งที่มีประโยชนและมีความสําคัญอยางย่ิง 

เพราะจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ตอเนื่อง และเกิดความงอกงามในตัวเองและสวนรวมควบคู

กันไป  จึงเปนหลักความจริงของการพัฒนาตามแนวทางใหม ผูที่มีความรูและมีความเขาใจใน

กระบวนการพัฒนา และกระบวนการตัดสินใจของชุมชนที่เนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนได

ดีนั้น จะสามารถทํางานเพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชนไดตรงเปาหมายที่สุด  

    

4. ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน  

4.1 ลักษณะทั่วไปในการมีสวนรวมของชุมชน 

การมีสวนรวมมีความแตกตางกันในลักษณะตางๆ ซึ่งมีนักวิชาการและ

ผลการวิจัยที่เก่ียวของ กับการมีสวนรวมของชุมชน  ดังนี้ 

Hirsch (1990) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนมีองคประกอบที่

เปนจุดเดน 3 ประการไดแก (1) ดานบริบท (context) การมีสวนรวมเปนการนําคนในทองถ่ินที่

รูจักสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของชุมชนอยางแทจริง จึงจะทําใหการมีสวนรวมในการ

พัฒนา หรือการตัดสินใจไดถูกตองและมีประสิทธิผล (2) ดานการปฏิบัติ (practical) ทําใหคน

ในทองถ่ินมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา ประชาชนไดมีโอกาสใชความสามารถ

ทํางานรวมกัน ทั้งในดานความคิด การตัดสินใจ และการกระทํา ในทางตรงกันขามหากมีการ

กําหนดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาสําเร็จรูปจากภายนอกทั้งหมด โอกาสที่จะทําใหคนในชุมชน

ปฏิเสธการใหความรวมมือก็มีมากข้ึน และ(3) ดานจิตใจ การมีสวนรวมทําใหประชาชนมี

ความรูสึกเปนสิทธิและหนาที่ที่ตองการสรางสรรคชุมชนใหเจริญกาวหนา มองไปถึงผลกระทบตอ

วิถีชีวิตอนาคตในทิศทางที่ดีกวา  สําหรับกาญจนา  แกวเทพ (2538)ไดวิเคราะหลักษณะ

ความสัมพันธระหวางนักพัฒนากับประชาชนในการทํางานรวมกัน โดยใชกรอบวัฒนธรรมเปน

แนวทางในการวิ เคราะหไดขอสรุปของความสัมพันธในการทํางานรวมกัน  ดังนี้  (1) 

interdependence เปนลักษณะที่ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รับผิดชอบรวมกัน (2) balance 

เปนความสัมพันธที่เทาเทียม และเสมอภาคกัน และ (3) partner เปนลักษณะของความสัมพันธที่

มีผลประโยชนรวมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะกลาวไดวา ความสัมพันธระหวาง

นักพัฒนากับประชาชน จะเปนรูปแบบที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ (dynamic relationship) 

ในบางสถานการณจะมีความสัมพันธแบบเพื่อนที่เสมอกัน บางสถานการณประชาชนจะเปนครู 
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สวนนักพัฒนาจะเปนผูเรียนรู และบางสถานการณประชาชนกับนักพัฒนาก็จะมีความสัมพันธ

เหมือนพี่กับนอง  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537) ไดศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติและระเบียบ

สถาบันการศึกษาตางๆที่เก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาที่ภาครัฐดําเนินการมี

ขอสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาจะอยูในลักษณะของคณะกรรมการ 

เชน การเขารวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการที่ปรึกษา ซึ่งการเขารวมดังกลาวอาจเปน

ประชาชนทั่วไป ขาราชการที่เกษียณอายุราชการ หรือขาราชการจากหนวยงานอื่น 

พัชรี  สิโรรส (2542) ไดกลาวถึงเหตุผลและลักษณะขององคประกอบที่ตองเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการยุคใหมไว 4 ประการ ดังนี้ (1) เปนการ

ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย เชน สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในยุโรปมีการออกกฎหมาย

กําหนดใหรัฐตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม (2) สรางความชอบธรรมของการเปนรัฐบาลที่ดี 

เนื่องจากหนวยงานภาครัฐตองตัดสินใจในเรื่องที่อาจเปนขอถกเถียงโตแยงจากหลายมุมมอง ผล

การตัดสินใจอาจกระทบบุคคลหลายฝายที่มีผลประโยชนตางกัน รัฐที่ดีจึงไมควรตัดสินใจโดย

อาศัยความรูความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอยางเดียว โดยเฉพาะอยางย่ิงการตัดสินใจที่จะเปนเรื่องที่

จะนําไปสูขอโตแยงหลายฝาย ก็ย่ิงมีความจําเปนตองใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม เพ่ือนํา

ความคิดเห็นไปประมวลเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ (3) ชวยใหหนวยงานภาครัฐไดรับขอมลู

ที่นอกเหนือจากขอมูลดานเทคนิค ขอมูลและความคิดเห็นที่ไดจากประชาชนในพื้นที่ (public 

input) จะชวยใหผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจในการตัดสินใจ สามารถตัดสินใจไดดีข้ึนทั้งการ

ตัดสินใจทางเทคนิค และการตัดสินใจทางธุรกิจ เนื่องจากชุมชนเปนผูที่จะบอกไดชัดเจนวา 

ตองการอะไร และประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนมีความคุนเคยกับพื้นที่นั้น จะมีขอมูลเชิงลึกที่เปน

ประโยชนตอการตัดสินใจ ซึ่งขอมูลเชิงลึกเชนนี้อาจจะหาไมไดจากศึกษาเชิงเทคนิคอยางเดียว 

และ(4) สราง การยอมรับและเกิดความรวมมือจากประชาชน ซึ่งจะทําใหโครงการ นโยบาย และ

กฎหมายไดรับการยอมรับมากขึ้น เปนการแสดงใหเห็นวาภาครัฐตองการสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดี  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระบวนการตางๆ จะชวยลดปญหาการ

คัดคาน หรือขัดขวางการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหสูญเสียทั้งเวลา และทรัพยากรภาครัฐ   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะการ

มีสวนรวมวาเปนการตระหนักถึงการมีสวนรวมที่ทําใหประสบผลสําเร็จนั้น ส่ิงสําคัญควรใหความ

สนใจดานการวางแผนอยางเปนระบบกอนใหประชาชนเขามามีสวนรวม  เพ่ือใหทราบวาผูที่ควร

เขามามีสวนรวมคือใคร การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับใด และกิจกรรมหรือเทคนิคการมี

สวนรวมที่เหมาะสมควรเปนอยางไร ดังนั้น ลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชน จึง

จําเปนตองทําความเขาใจเงื่อนไขที่สําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. การระบุผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) การเขามามีสวนรวมของประชาชน

โดยหลักการแลวตองการใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมในทุกเร่ือง แตในความเปนจริงคง

เปนไปไดยาก เพราะการมีสวนรวมเกี่ยวของกับเวลา และความสนใจแตละประเด็นของประชาชน
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มีความแตกตางกัน กลไกที่จะสรางความมั่นใจไดแกการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนผู

ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการตัดสินใจในแตละครั้ง ถาหากเรื่องที่จะดําเนินการมี

อิทธิพล มีความสําคัญอยางย่ิง และมีผลกระทบตอประชาชน หนวยงานของรัฐจําเปนตองอํานวย

ความสะดวกเปนพิเศษ เพ่ือใหการเขามามีสวนรวมของประชาชนมีความหมาย และเกิดประโยชน

สูงสุด  ตลอดจนสามารถกําหนดเทคนิคการมีสวนรวมที่เหมาะสมตรงตามกลุมเปาหมายได 

2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชน (level of participation)  การมีสวนรวม

ของประชาชนมีหลายระดับ  ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง  เสนอโดยสถาบันฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  (international association for public participation) ซึ่งสถาบันฝกอบรมดังกลาว 

ไดจัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนไว  5  ระดับ ดังตอไปนี้ 

 

          

ภาพที่ 2 แสดงระดับการมสีวนรวมของประชาชน 

 

2.1 การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร  (inform)  เปนการมีสวนรวม

ของประชาชนในระดับต่ําที่สุด บทบาทของประชาชนมีนอยมากเพียงแตรับทราบวาเกิดอะไร ที่

ไหน การมีสวนรวมในระดับนี้อยูในลักษณะการใหขอมูลทางเดียว เชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

จัดทําปายประชาสัมพันธ การใชส่ือทางวิทยุและโทรทัศน 

2.2 การมีสวนรวมในระดับหารือ (consult) เปนลักษณะการใหประชาชนมี

สวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรูสึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น 

การใหขอมูลขาวสาร   inform 

 

การหารือ  consult 

การเขามามีบทบาท involve 

 

   การรวมมือ collaboration 

การใหอํานาจ 

empower 
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ประชาชนมีบทบาทในฐานะผูใหขอมูล  สวนการตัดสินใจเปนบทบาทของรัฐ เชน การสํารวจความ

คิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

2.3 การมีสวนรวมในระดับการเขามามีบทบาท (involve) เปนลักษณะการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และขอมูลระหวางรัฐกับประชาชนอยางจริงจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน ขอมูลความคิดเห็นของ

ประชาชนจะสะทอนออกมาในลักษณะที่เปนรูปแบบทางเลือกตางๆที่หนวยงานภาครัฐจะนําไป

ดําเนินการ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชน  

2.4 การมีสวนรวมในระดับความรวมมือ (collaboration) เปนการใหบทบาท

กับประชาชนในระดับสูง โดยภาครัฐและประชาชน จะทํางานรวมกันในกระบวนการตัดสินใจ 

ความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาในการตัดสินในคอยขางสูง รูปแบบการมีสวนรวมใน

ข้ันนี้ จะมีลักษณะของการมีสวนรวมที่เปนระบบและเปนกิจกรรมถาวรมากขึ้น เชน คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาฝายประชาชน  คณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

2.5 การมีสวนรวมในระดับใหอํานาจแกประชาชน (empower) เปนขั้นที่ให

ประชาชนมีบทบาทมากที่สุดเปนการใหอํานาจภาคประชาชนเปนผูตัดสินใจ รัฐจะเปนผูปฏิบัติ

ตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีสวนรวมในขั้นนี้ ไดแก การลงประชามติ  การแกไขปญหา

ความขัดแยงโดยกระบวนการประชาคม การมีสวนรวมระดับการใหอํานาจแกประชาชนสวนใหญ

จะเปนประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนโดยตรง ประโยชนของการมีสวนรวมในขั้นนี้จะ

กอใหเกิดความเขาใจที่ดี มีความรูสึกเปนเจาของรวม และเปนการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู

รวมกันของประชาชน  

การตัดสินใจวาจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระดับใดเปนเรื่องของ

นโยบายแตละหนวยงานหรือแนวคิดของผูนํา การแจงใหประชาชนทราบถึงระดับการมีสวนรวม

อยางชัดเจนตั้งแตตนจะเปนการปองกันปญหาความขัดแยง เชน หนวยงานภาครัฐตองการมีสวน

รวมของประชาชนในระดับการใหขอมูลขอเท็จจริง(inform) และการปรึกษาหารือ (consult) 

ในขณะที่ประชาชนหวังวาจะเขามามีสวนรวมในระดับการใหอํานาจ (empower)  ซึ่งถาหากไมมี

การสื่อสารความเขาใจถึงวัตถุประสงคและระดับการมีสวนรวมใหชัดเจนแลว อาจจะนําไปสูความ

ขัดแยงได 

3. เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน (participation techniques) การเปดให

ประชาชนเขามามีสวนรวมสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การรับขอมูลจากประชาชนจาก

แบบสอบถาม  การสนทนากลุมยอย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงประชามติ เปนตน การจัด

กิจกรรมเปดใหประชาชนมีสวนรวมตองคํานึงถึงรูปแบบ และเทคนิคการมีสวนรวมที่เหมาะสม ซึ่ง

จะตองคํานึงถึงจุดประสงค กรอบของกฎหมาย และกลุมเปาหมาย เชน การประชาสัมพันธทาง

อินเตอรเน็ตอาจจะไมเหมาะกับกลุมคนในชนบท  การใชแบบสอบถามอาจใชไมไดกลับ
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กลุมเปาหมายที่อานหนังสือไมออก  นอกจากการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมแลว ยังตองคํานึงถึง

งบประมาณ  ชวงเวลา และทักษะของบุคลากรในหนวยงานดวย 

สําหรับ Armstein (1969) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมและมีขอสรุปวามี

ลักษณะของการมีสวนรวมสามารถแบงเปนขั้นบันได 8 ข้ัน ดังนี้ 

1. ข้ันถูกกระทํา (manipulation) 

2. ข้ันบําบัดรักษา (therapy) 

3. ข้ันรับฟงขาวสาร (informing) 

4. ข้ันที่ปรึกษา (consultation) 

5. ข้ันปลอบใจ (placation) 

6. ข้ันเปนหุนสวน (partnership) 

7. ข้ันใชอํานาจผานตัวแทน (delegated power) 

8. ข้ันควบคุมโดยประชาชน (citizen control) 

การมีสวนรวมในขั้นที่ 1-2 เรียกวาการมีสวนรวมแบบเทียม (pseudo -

participation) ซึ่งประชาชนยังไมมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง การมีสวนรวมในขั้นที่ 3-

5 เปนการรวมระดับพิธีการหรือการรวมบางสวน (degree of tokenism) ในขั้นนี้เปนการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดบางสวนเทานั้น สําหรับการมีสวนรวมในขั้นที่ 6-8 เปนการ

รวมระดับอํานาจของประชาชนซึ่งเปนระดับที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมากโดยผาน

ตัวแทน และในข้ันที่ 8 ข้ันควบคุมโดยประชาชน หรือประชาชนเปนผูใชอํานาจของตนเองในการ

ตัดสินใจ 

แนวคิดที่แสดงถึงลักษณะการมีสวนรวมดังกลาวมานั้น มีความหลากหลาย

มุมมองจากผูที่เก่ียวของทั้งในดานวิชาการและการนําไปปฏิบัติ อยางไรก็ตามขอสรุปของ Barnes 

(1995) ที่ไดสรุปลักษณะการมีสวนรวมที่มีความละเอียดและครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ

การมีสวนรวมไว 10 ประการ ไดแก 

1. การมีสวนรวมขึ้นอยู กับระยะเวลาและสถานที่ ทั้งนี้คณะผูบริหาร

โครงการควรใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินโครงการ และเห็นวา

การเขารวมกิจกรรมนั้นๆตองมีความเหมาะสมและเกี่ยวของกับผูเขามารวมอยางแทจริง 

2. การมีสวนรวมมีทั้งมิติดานปริมาณและดานคุณภาพ ถามีผูเขามามีสวน

รวมมากและทําใหเกิดความสัมพันธอันดีมากข้ึน จะทําใหองคกรมีความเขมแข็งและทําประโยชน

ไดมายิ่งข้ึน ในดานคุณภาพควรใหทุกคนมีสวนรวมอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน 

3. การมีสวนรวมเปนทั้งเปาหมายและแนวทาง เชน เมื่อใหมีสวนรวมแลว

จะมีผลสําเร็จอยางไร จะมีส่ิงใดที่เกิดขึ้นบาง วิธีการหรือกระบวนการที่ตองดําเนินการเปนอยางไร 

4. การมีสวนรวมที่เปนไปตามธรรมชาติ เชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติผูคนก็

เขามามีสวนรวมในการบรรเทาปญหาตางๆ การมีสวนรวมลักษณะนี้จะไมมั่นคง แตการมีสวนรวม
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ที่ตั้งจากองคกรประชาชนจะสามารถรวมแกปญหาไดในพื้นที่กวางขวางมากขึ้น  และมีการมีสวน

รวมก็จะดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ 

5.  การมีสวนรวมมีลักษณะเปนกระบวนการทางสังคม ที่ตองมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการใหการศึกษาแกสังคม การมีสวนรวมจึงเปนทั้ง

การพัฒนาตนเอง และพัฒนาภารกิจงานขององคกรที่เขารวม 

6. การมีสวนรวมเปนสถานการณที่ไมไดเกิดจากการบังคับ หรือออกคําส่ัง 

แตเกิดจากแนวคิดประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ ความเปนอิสระ การเคารพความคิดเห็นที่

แตกตาง การมีมุมมองที่กวางไกล และมีความรอบคอบ 

7. การมีสวนรวมเปนบทบาทและหนาที่ของผูบริหารองคกรตองพิจารณา

วางแผนใหเหมาะสมวาจะใหบุคคล  หรือองคกรเขามามีสวนรวมจะมีสวนรวมเมื่อใด และรวมโดย

วิธีการใด 

8. การมีสวนรวมตองทําใหเกิดรับรูสภาพที่แทจริงของปญหา ใหมีสวนรวม

ในการคนหาปญหาแลวนําเอาความมุงมั่นที่จะรวมกันแกปญหานั้นมาดําเนินการ ซึ่งจะเปน

บทเรียนสําหรับแกปญหาอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นตอไป 

9. การมีสวนรวมของคนในองคกร หรือในชุมชนมีลักษณะผูกพัน เก้ือกูล 

ตางถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน และมีคานิยมรวมกัน 

10. การมีสวนรวมมีลักษณะเปนการสรางอารมณรวมกันเพื่อใหเกิดความ

อบอุนเปนกันเอง จะทําใหบรรยากาศการมีสวนรวมดีข้ึน  

จากลักษณะทั่วไปการมีสวนรวมของชุมชน สรุปไดวา ส่ิงที่มีความสําคัญในการ

พัฒนาโดยการมีสวนรวมของชุมชน นักพัฒนาจะตองใหความสนใจในดานการวางแผนอยางเปน

ระบบเปนลําดับแรกกอนใหประชาชนเขามามีสวนรวม  เพ่ือใหทราบวาผูที่ควรเขามามีสวนรวมคือ

ใคร การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับใด และเลือกกิจกรรมหรือเทคนิคการมีสวนรวมที่

เหมาะสม โดยความสัมพันธระหวางนักพัฒนากับชุมชนเปนไปในลักษณะความสัมพันธแบบเทา

เทียม เสมอภาค และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือใหคนในชุมชน และทองถ่ินมีความรูสึก

วาตนเองเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา เปนทั้งสิทธิและเปนหนาที่ของตนที่ตองสรางสรรคชุมชนให

มีความเจริญกาวหนา 

 

4.2 ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

แมวาแนวคิดการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนจะ

เกิดขึ้นแพรหลายอยางชัดเจนในชวงการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา แตความเปนจริง

รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการมีสวนรวมของชุมชนไดมีผูริเร่ิมดําเนินการและมี

รูปแบบปฏิบัติมาแลวตั้งแตในอดีตและสืบทอดมาถึงปจจุบัน เปนการปฏิบัติที่มีลักษณะแตกตาง

กันตามสภาพความเปนอยู และความตองการของชุมชนในหลายรูปแบบ  แรมสมร  อยูสถาพร
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(2538) นําเสนอรูปแบบโรงเรียนไมมีกําแพง (the school without walls) หรือการจัดการศึกษา

แบบโปรแกรม (Parkway Program) ที่เปนลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนที่มีจุดเนนในดานการ

จัดการเรียนการสอนที่ไมจําเปนตองใชอาคารเรียนถาวรเหมือนโรงเรียนทั่วไป แตจะมีศูนยกลาง

ของการบริหารงาน สวนหองเรียนใชศูนยชุมชน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ พิพิธภัณฑ สถาน

ประกอบการเอกชน ฯลฯ ขอบเขตการเรียนไมไดจํากัดสถานที่  ดังนั้น ตัวเมืองเปรียบเสมือน

โรงเรียน หรืออาจจะกลาวไดวาการดํารงชีวิตภายในตัวเมืองคือหลักสูตร รูปแบบโรงเรียนไมมี

กําแพงนี้เปนโครงการปรับปรุงการศึกษาของเมือง Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา  เนื่องจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวาเกณฑในระดับชาติ เมื่อวิเคราะหแลวพบวา สาเหตุเกิด

จากโรงเรียนจัดการศึกษาโดยแยกออกจากชุมชน ทําใหนักเรียนสูญเสียสิ่งที่ควรไดรับจากชุมชน

หลายอยาง เชน การมีจิตสํานึกในการเรียนเพื่อชุมชน การทําหนาที่เปนพลเมืองดี การเรียนการ

สอนตามโครงการนี้จึงมุงเนนใหนักเรียนมีเสรีภาพในการเรียนควบคูไปกับการสงเสริมใหนักเรียน

มีความรับผิดชอบ รูจักตัดสินใจ เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนเลือกกิจกรรมที่ตนเองถนัด สนใจ 

และความสะดวก  วิชาที่จะไดรับความรวมมือจากอาจารยผูสอนและจากสถาบันตางๆในชุมชน

ประกอบดวย ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และภาษา ซึ่งเปนการสอนพื้นฐานและสอนเสริม

ตามที่นักเรียนตองการ สวนวิชาเลือกอาจารยผูสอนจะประชุมสมาชิกกลุมอยางนอยสัปดาหละ 1 

ครั้ง เพ่ือตัดสินใจรวมกันการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนี้ ไดรับความรวมมือจากชุมชน 

และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยโรงเรียนเปนผูเชิญใหเขามารวมมือ และรวมทั้งหนวยงานตางๆท่ี

แจงความประสงคจะใหความชวยเหลือ  ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากชีวิตจริงในชุมชนที่

ตนอาศัยอยู นอกจากจะชวยใหการเรียนอยางสนุกสนานแลว ยังชวยใหเกิดความเขาใจสิ่งที่เรียน

อยางถองแท เพราะไดเรียนจากประสบการณตรง เปนการเรียนรูของนักเรียนที่สอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน 

จิรภา  สุนทรสิต (2532) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนใน

โรงเรียนชุมชน (community school) วาเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดถือการดําเนิน
ชีวิตในชุมชนเปนศูนยกลาง (life-centered) นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามปกติแลวจะตอง

จัดโครงการตางๆเพ่ือชุมชนดวย เชน การจัดการศึกษาผูใหญ การอบรมวิชาชีพ การพัฒนาชุมชน

ในดานตางๆใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังตองให

การบริการชุมชนดานอาคารสถานที่ รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขามารวมกิจกรรมของ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง ลักษณะสําคัญของโรงเรียนชุมชน สรุปได 4 ประการ ไดแก (1) โรงเรียน

ชุมชนตองถือวาชุมชนเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญอยางย่ิง ทั้งที่เปนทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร

การบริหารจัดการ และทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (2) โรงเรียนชุมชนตองถือวาเปนศูนยฝกวิชาชีพของชุมชน 

เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนในชุมชนเขามารับการฝกวิชาชีพเพ่ือเปนการเรียนรูประสบการณใน

การทํางาน (3) โรงเรียนชุมชนตองถือวา เปนศูนยกลางของชุมชนที่สามารถใหบริการชุมชน
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เก่ียวกับอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีมีอยูใน

โรงเรียน ตลอดจนการใหคําปรึกษาหารือในการปฏิบัติกิจกรรมในชุมชน (4) โรงเรียนชุมชนตอง

ถือวาเปนศูนยกลางพัฒนา มีหนาที่ชวยเหลือในดานการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ

คนในชุมชน รวมทั้งการประสานงานกับองคกรตางๆภายในชุมชนและนอกชุมชน 

เสนห จามริก (2526) มีความเห็นวา แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนที่พึงประสงคจะตองจัดใหระบบโรงเรียนเปนแหลงสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรู

ที่สัมพันธสอดคลองตอพ้ืนฐานปญหา และความตองการของคนในชุมชนนั้นๆ จึงไดเสนอ

องคประกอบหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไวดังนี้ 

1. การเชื่อมตอชีวิตในและนอกโรงเรียน โดยไมใหมีการแบงแยกกัน

ระหวางกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนและวิถีชีวิตในชุมชน เพ่ือใหการจัดการศึกษาในชุมชนมี

ลักษณะสัมพันธเช่ือมโยงเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ 

และศักยภาพของชุมชน ใหครูมีบทบาทเปนผูนําทางปญญาของชุมชนและมีสวนรวมใน

กระบวนการดําเนินชีวิตของชุมชนอยางแทจริง  ความสัมพันธระหวางครู นักเรียน พอ แม 

ผูปกครอง และชุมชนก็ตองเปนไปอยางใกลชิด และตอเนื่อง 

2. การจัดการศึกษากับความหลากหลายของชุมชน โรงเรียนในฐานะเปน

ระบบหนึ่งในการจัดการศึกษาของชาติ ยอมจะตองมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูรวมกันที่ไม

ขัดหลักการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งจะทําใหการประสานสัมพันธระหวาง

ระบบภายในและภายนอกไมมีการแบงแยกกัน นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับ

โรงเรียน วิทยาลัย และอุดมศึกษาจะตองเนนเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน ภายใต

เง่ือนไข การมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาครบวงจร การศึกษาตอเนื่อง และบทบาทการพัฒนา

ชุมชน และทองถ่ิน 

3. ภูมิปญญากับการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน การสรางแรงจูงใจให

คนเห็นความสําคัญของชุมชนและทองถ่ิน ตองอาศัยปจจัยการพัฒนาหลายดาน การบูรณาการ

หลักสูตรทองถ่ิน กระบวนการเรียนการสอน วิชาความรูสมัยใหมนับวาเปนหลักการและเปาหมาย

ของการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนและทองถ่ินใหมีสมรรถนะในการคิด

วิเคราะห เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต ความสํานึกรับรูในคุณคาทางการศึกษา

ของภูมิปญญาทองถ่ินเปนเงื่อนไขเบื้องตนที่จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม ระบบความคิด และ

ความรอบรูของประชาชนประกอบกันเปนกระบวนการทางปญญา เพ่ือแสวงหาองคความรู หรือ

การอธิบายสภาพความเปนจริง ซึ่งมีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติ 

จิตใจ และพฤติกรรมสังคมโดยองคความรูเหลานี้จะปรากฏใหเห็นในระดับบุคคล แหลง

ทรัพยากร และภูมิปญญาในระดับสถาบัน  เชน พระสงฆ ปราชญชาวบาน ผูนําโดยธรรมชาติใน

ชุมชน หมอสมุนไพร กลุมพัฒนาชุมชน ฯลฯ ซึ่งที่กลาวมาขางตนลวนเปนทรัพยากรทางการศึกษา

ที่จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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4. การศึกษาครบวงจร  การจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา จะตองประสานเชื่อมโยงเปนองคประกอบการเรียนรูรวมกันเพื่อเปนการ

ตอบสนองความตองการครบวงจร ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมใน

ชุมชน ตลอดจนใหเกิดความสัมพันธกับระบบภายนอก เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางพัฒนา

ที่เกิดจากพื้นฐานความตองการของชุมชนและทองถ่ินอยางแทจริง 

5. การศึกษาตอเนื่อง ระบบโรงเรียนชุมชนเปนบริการการศึกษาที่ออกไปสู
ประชาชนผูใฝเรียน พ้ืนฐานความตองการของผูเรียนจะเปนเปาหมายหลักของการศึกษา หรือ

อาจจะกลาวไดวาประชาชนในชุมชนเปนตัวตั้งของระบบการศึกษา จึงตองมีความยืดหยุน 

คลองตัว ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกและกําหนดโอกาสที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องตามระดับการ

พัฒนาของตนเอง  

ศิริกาญจน โกสุมภ (2542) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนและ

โรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ส่ิงสําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนดกระบวนการและ

แบบแผนของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก เง่ือนไข

ทางดานบริหารของชุมชน   เง่ือนไขที่เก่ียวกับความคิดพื้นฐานที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชนเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชน  และเง่ือนไขทางดานโรงเรียน รวมทั้ง 

การกําหนดความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนใหตรงกันระหวางผูที่เก่ียวของ

กับการจัดการศึกษาในชุมชน คือ ผูนําชุมชน ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู

และผูปกครองนักเรียน สวนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พบวา มีข้ันตอนที่สําคัญ 8 ข้ันตอน คือ 

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานกอนรวมดําเนินการ 
2. การสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน 

3. การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม 

4. การสรางกิจกรรม 

5. การตอรองเพื่อการดําเนินการ 
6. การรวมดําเนินการ 
7. การรวมกันประเมินผลดําเนินการ 
8. การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ  

กัญญา  โพธิวัฒน (2548) ไดสรุปเง่ือนไขจากภายนอกในการศึกษาทีมผูนํา

การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา เง่ือนไขจากภายนอกโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการ

เกิดขึ้นของทีมซึ่งมีอยูหลายประการ การมีสวนรวมของชุมชนนับวาเปนเง่ือนไขหนึ่งของการเกิด

ทีมผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน การมีความรูสึกผูกพันกับชุมชน และการทํางานรวมกันเปน

เครือขาย สําหรับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเกิดจากตัวบุคคลเปนสําคัญ  เมื่อใดท่ีมี

กิจกรรมในชุมชนก็จะพบผูอํานวยการโรงเรียนเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมนั้นอยูเสมอ รวมทั้ง
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คณะครูก็เปนที่รูจักของชุมชน การมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนและโรงเรียนจึงเปนภาพที่แสดง

ถึงความกลมกลืนและเปนสวนหนึ่งของกันและกัน  เมฆินทร  อินตะเสาร (2546) ทําการวิจัย

เร่ืองกระบวนการรวมมือในการบริหารสถานศึกษาระหวางโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษา

โรงเรียนบานดงขนุน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวาโรงเรียนตองเปนผูนําในการจัดแผน

ความรวมมือในการบริหารการศึกษาระหวางโรงเรียนและชุมชนจะชวยทําใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 6 ข้ันตอนคือ (1) การสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน (2) 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานกอนเริ่มดําเนินการ  (3) การวางแผนรวมกัน (4) การรวมดําเนินการ 

(5) การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ และ (6) การรวมกันรับผลจากการดําเนินการ  

สําหรับยุวรัตน จงใจรักษ (2547) ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมระหวางบาน โรงเรียนและ

ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเ พ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ผลการวิจัยพบวา ดานมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน ในการวางแผน โรงเรียนสวนใหญมี

การจัดทํานโยบาย การจัดตั้งบุคคลากร ผูรับผิดชอบและมีการจัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏบิตั ิ

โรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติยูในระดับปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง  

นิรันดร ชวยเจริญ (2543) ศึกษาเรื่อง การบริหารการสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด

ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานและสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนบริหารการสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยการประชุม เพ่ือกําหนดแผนงานและโครงการกอนที่

จะดําเนินงาน มีการกําหนดปฏิทินและการดําเนินงานตามปฏิทิน การแตงตั้งผูรับผิดชอบการ

ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ การประเมินผลการดําเนินงาน การประกาศใหนักเรียนไดนํา

ขาวสารแจงผูปกครอง  การยืมใชอาคารสถานที่และอุปกรณตาง ๆ การจัดสถานที่เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการใหบริการแกผูมาติดตอ การขอรับความชวยเหลือ การจัดหาทุน บริจาค

สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน การประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการ

บริการใหคําแนะนําตรวจรักษาแกประชาชนและนักเรียน การรวมมือกับกลุมบุคคล ชมรม 

สมาคม มูลนิธิ หรือหนวยงานทางราชการ และการแขงขันกีฬากับสถาบันอื่น สําหรับปญหาการ

บริหารงานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก  การขาดแคลนงบประมาณ

เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชน ผูปกครองและประชาชนเขาใจวาการดําเนินงาน

ภายในโรงเรียนเปนเรื่องของ ทางราชการเทานั้น  กรรมการโรงเรียนสวนใหญมีงานประจํา จึงไม

คอยมีเวลาใหกับโรงเรียนอยางเต็มที่  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนไมเอ้ือตอการบริจาคเพื่อจัดตั้ง

ชมรมสมาคมและมูลนิธิ  สวนปรีชา แปนเจริญ (2546) ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการมีสวน

รวมของผูนําชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานบริหารจัดการ ไดแก การมีสวนรวม

เสนอแนะและกําหนดเปาหมาย ภารกิจของโรงเรียน การมีสวนรวมเปนกรรมการการจัด
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งบประมาณของโรงเรียน และการมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน ผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมปานกลาง  ดานการเรียนการสอนและหลักสูตร ผูนําชุมชนได

เขามามีสวนรวมนอย  ดานสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา ไดแก การเขามามีสวนรวมในการ

จัดหาทุน บริจาคของขวัญ รางวัล สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ผูนําชุมชนเขามามีสวน

รวมมาก   

วันชัย รอดฉาย (2544) ไดศึกษาศักยภาพชุมชนที่มีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียนประถมศึกษาอยางมีประสิทธิผล กรณีศึกษาชุมชนบานหนองน้ําดํา จังหวัดกําแพงเพชร 

พบวา ศักยภาพชุมชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา คือ สภาพการคมนาคม

ขนสงในชุมชน สามารถติดตอกับชุมชนอื่นไดรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีเวลาชวยกันพัฒนา

โรงเรียน อาชีพรองของประชาชนสามารถทํารายไดเสริมใหกับประชาชนตลอดป ทําใหชุมชน

สามารถชวยเหลือดานการเงินใหแกโรงเรียน สําหรับ กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาโรงเรียน คือ การมีสวนรวมทั้งระบบตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร วางแผนดําเนินการและ

ประเมินผล ตลอดจนรับผลประโยชน  ในดาน การรับรูขอมูลขาวสาร ไดแก การบอกเลากัน

โดยตรงและวิธีการประชุมปรึกษาหารือกันในกลุมยอย เปนการประชุมแบบระดมสมองแบบเปด

โอกาสใหทุกคนที่มีความสนใจไดเขามาประชุมและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ แลวนําเอา

วิธีการที่ไดจากการประชุมมาเปนแนวทางนําไปสูการปฏิบัติ  สําหรับ  เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ 

(2537)  ไดกลาวถึงการมีสวนรวม ของชุมชนในการจัดการศึกษาจะมีลักษณะเขาไปเกี่ยวของ

(involvement) ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆของโรงเรียน และกอใหเกิดความผูกพัน

(commitment) ตอกิจกรรมนั้นหรือมีความผูกพันตอองคกร ดังภาพที่ 3 

   
 

 

 

 

ภาพที่ 3  แสดงความสัมพนัธของลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 
 

  กลาวโดยสรุป  ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนเกี่ยวของของสมาชิกในชุมชนและ

นอกชุมชน ที่มีบทบาทเขามามีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน และเปนกระบวนการที่ประชาชนใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถ่ินไดเขามาเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดย

รวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในส่ิงที่เห็นพองตองกัน ตลอดจนรวมพิจารณากําหนด

ปญหา  ความตองการของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือแกไขปญหา  และหาแนวทาง
พัฒนาโรงเรียน  ซึ่งการมีสวนรวมนั้นจะมีตั้งแตการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับ

ผลประโยชน รวมประเมินผล และรวมในการเสนอแนะในกิจการของโรงเรียน     

การมีสวนรวม 

(participation) 

การมีสวนเกี่ยวของ 

(involvement) 

การมีความผูกพัน 

(commitment) 
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ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน 

การจัดการศึกษา หรือกระบวนการเรียนรูเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากโครงสราง

ทางสังคม  การศึกษาในชุมชนเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือชีวิตในชุมชนโดย

พัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถในการดํารงชีวิต  มีทักษะในการจัดการ รวมทั้งการพัฒนา

ดานจิตวิญญาณ ใหเกิดสํานึกทางคุณธรรม จริยธรรม เขาใจคุณคาชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม ประกอบดวยครอบครัว วัด ชุมชน จะทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูอยาง

หลากหลาย  ในปจจุบันโรงเรียนยังถือวาเปนสถาบันที่เปนแหลงเรียนรูที่รัฐมอบหมายใหมีหนาที่

หลักในการจัดการศึกษาในฐานะเปนหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ระบบการ

บริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเปนไปตามที่รัฐกําหนด จึงทําใหบทบาทการศึกษาของ

โรงเรียนที่เคยบูรณาการการเรียนรูครอบคลุมวิถีชีวิต กลายเปนการศึกษาแบบแยกสวนที่มุง

พัฒนาความสามารถเฉพาะดาน เนื้อหาสาระของความรูที่โรงเรียนถายทอดเปนสิ่งที่ถูกกําหนด

จากสวนกลาง  หรือเปนเรื่องที่ไมสอดคลองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  ทําใหชุมชนมีความเขาใจ

วาผูมีการศึกษานั้นคือผูที่ไดศึกษาตาม กฎเกณฑ และระเบียบของหนวยงานราชการ สวน

กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการในชุมชนและมีคุณคาตอการดํารงชีวิตในชุมชนกลับ

มีความเขาใจวาเปนผูไมมีการศึกษา ดังนั้น  การที่โรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลอง

กับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในชุมชน 

รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนที่ไมสัมพันธกับความรูเดิมในชุมชน จะทําใหผลผลิตจากระบบ

การศึกษาไมสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาชุมชนได  เนื่องจากผูเรียนขาดองคความรูในชุมชน 

ขาดทักษะในการดํารงชีวิต และมีเจตคติที่ไมถูกตอง ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินที่มีในชุมชนซึ่งส่ัง

สมมาเปนเวลานานก็จะถูกละเลยไปดวยเชนกัน 

อยางไรก็ตาม  โรงเรียนสามารถปรับบทบาทใหสอดคลองกับเง่ือนไขการมีสวนรวมของ

ชุมชน ปรับโครงสรางความสัมพันธของการจัดการศึกษาแบบแนวราบ เปดโอกาสใหชุมชนมีสวน

รวมตั้งแตเร่ิมแรก และสรางการมีสวนรวมดวยความสมัครใจ รวมทั้งสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับภาคีอื่นที่อยูในแวดลอมของโรงเรียน เชน บุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการ กลุมอาชีพตางๆ เปนตน  การใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา นอกจากจะเปนการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการใหกับโรงเรียนแลว ยัง

เปนการฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินใหมีกิจกรรมการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไดดี

ย่ิงข้ึน 

สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาไว 3 ประการ ดังนี้ 

1. ปจจัยดานบุคคล  ผูที่จะทํางานพัฒนาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชนอยาง

แทจริง ตองสรางเง่ือนไข สรางบทบาทของตนเองใหพรอมที่จะเขาไปทํางาน โดยตองมีทัศนคติ
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และจิตสํานึกตอประชาชนอยางเหมาะสม  เชน การยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนเทาเทียมกับตน 

การมีความเชื่อและเคารพในตัวประชาชน พรอมที่จะเรียนรูจากประชาชนทุกโอกาส  รวมถึงการ

ใหผูนําชุมชนและบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รวมในการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ 

2. ปจจัยดานบริหาร  เปนผลจากการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หรือ

หนวยงาน จะตองมีความยืดหยุนพอสมควร เพ่ือใหการมีสวนรวมของประชาชนมีอิสระ ไมผูกพัน

กับระเบียบของทางราชการมากเกินไป ในบางครั้งจะพบวาปญหาที่ไมซับซอนแตไมสามารถแกไข

ได เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงระหวางการบริหารราชการกับการมีสวนรวมของประชาชน 

3. ปจจัยดานโครงสรางชุมชน  มีองคประกอบหลายประการ ไดแก (1) ลักษณะ

ความสัมพันธของชุมชน  ชุมชนใดมีความสัมพันธกันเปนลักษณะปฐมภูมิ รูจักกันเปนญาติพ่ีนอง  

การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนที่มีความสัมพันธลักษณะทุติยภูมิ ซึ่งมีประชาชนมาจากหลากหลาย

แหง และตางวัฒนธรรมกัน (2) โครงสรางของประชากร ถาในชุมชนประชากรวัยแรงงานมี

จํานวนมาก  การมีสวนรวมก็จะมีมากกวาโครงสรางของชุมชนที่มีประชากรวัยแรงงานยายออกไป

ทํางานที่อ่ืน (3) วัฒนธรรม และคานิยมของชุมชน เชน คนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจและให

ความสําคัญของการชวยเหลือเก้ือกูลกัน จะทําใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมมากกวาชุมชนที่ตางคน

ตางอยู  หรือชุมชนที่นับถือผูนําอาวุโส ผูนําก็จะเปนแกนนําทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆไดดี (4) คุณภาพของประชากร ในชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตสูง เชน มีการศึกษาดี ฐานะร่ํารวย 

มีทัศนคติที่เห็นแกประโยชนสวนรวม ก็จะเอื้อตอการเขามามีสวนรวมมากขึ้น  (5) โครงสรางของ

อํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ มักจะเปนผูมีประสบการณ มีความรู 

และมีฐานะดี ถาเปนบุคคลที่มองเห็นประโยชนสวนรวมในชุมชน ก็จะมีสวนสําคัญผลักดันใหเกิด

การมีสวนรวมของประชาชน  (6) ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถ่ินฐานมีลักษณะ

เปนกลุม ประชาชนมีความคุนเคยในการทํากิจกรรมรวมกัน จะมีสวนรวมมากกวาลักษณะชุมชนที่

ตั้งอยูอยางกระจัดกระจาย ซึ่งยากตอการรวมกลุม (7) ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน 

เชน ชุมชนที่มีสภาพแวดลอมดี มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ตั้งอยูในแหลงชลประทาน  มีรายไดจาก

การประกอบอาชีพตลอดทั้งป  จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดีกวาชุมชนที่ขาดแคลน

ทรัพยากรและอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเปนวิธีการที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา

การศึกษาของชาติ โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม (social institution) โรงเรียนจึงเปนหนวยงาน

ที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมในดานใหบริการทางการศึกษา  ดังนั้นภารกิจ

ของโรงเรียนคือการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

วิธีการหนึ่งที่จะทําใหทราบความตองการของสังคมก็คือการใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมใน

การบริหาร  Sergiovanni and Carver (2001)  ใหทัศนะวา โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนยอมเปน

สวนหนึ่งของชุมชน และชุมชนเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอโรงเรียนอยางมาก ดวยเหตุนี้

ประชาชนจึงตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน
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จะตองตระหนักถึงความสนใจของประชาชน ซึ่งความสนใจนี้รวมถึงความตองการของเยาวชน 

ความตองการของชุมชน และความตองการของสังคม  นอกจากชุมชนจะเปนแหลงทรัพยากรที่

สําคัญในการจัดการศึกษาแลว  ยังพบวา โรงเรียนที่มีประชาชน ผูปกครอง และผูเก่ียวของมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน Snyder and Anderson 

(1986) กลาวถึงโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจะตองจัดหาทรัพยากรจากแหลงชุมชน 

และเปนหนาที่ของผูบริหารจะตองสรางความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน ชุมชน โดยให

ประชาชน ผูปกครอง เขามาเกี่ยวของในกิจการของโรงเรียน  ผลของการมีสวนรวมทําให

ผูปกครองมคีวามพอใจ และมีความเชื่อถือ ศรัทธาโรงเรียน 

ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542)ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยสําคัญของชุมชนที่เอ้ือตอการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาไว  ดังนี้ (1) ลักษณะความสัมพันธของคนในชุมชน หากคนในชุมชน

สวนใหญเปนคนดั้งเดิม มีความเกี่ยวพันกันในฐานะเครือญาติสืบเนื่องกันมาโดยตลอด ทําใหคน

ในชุมชนมีความคุนเคยกันในลักษณะความสัมพันธแบบปฐมภูมิ การที่คนในชุมชนไมยายถิ่น

ออกไปทํางานที่อ่ืน สงผลใหชุมชนมีประชากรในวัยแรงงานจํานวนมาก จึงเกิดผลดีตอการเขามามี

สวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา (2) วัฒนธรรมในชุมชน การที่คนในชุมชนมีความ

เปนอยูแบบพึ่งพาอาศัย เก้ือกูลซึ่งกันและกัน มาแตอดีตจนถึงปจจุบันจนกลายเปนความเชื่อ

รวมกันของชุมชนวาการมีสวนรวมเปนหนาที่และเปนสวนหนึ่งของคนในชุมชน (3) คานิยมของ

ชุมชน  ถาคนในชุมชนมีลักษณะครอบครัวขยาย ก็จะทําใหมีคานิยมในเรื่องการนับถือผูอาวุโส  

หรือมีความเชื่อเก่ียวกับภาวะผูนํา เชน พระสงฆที่เปนพระนักพัฒนาในชุมชน จะเปนบุคคลสําคัญ

ชวยจูงใจใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา (4) คุณภาพของประชาชน การ

รับรูขอมูล ขาวสาร ที่ทันสมัย จากวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หอกระจายขาวชุมชน และส่ืออ่ืนๆ 

ทําใหคนในชุมชนมีความรูเทาทันตอเหตุการณ สามารถปรับตัวใหเขาสังคมไดดี  คนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี  มีส่ิงอํานวยความสะดวก  ตลอดจนมีส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต จะ

ทําใหคนมีความตองการทํางานเพื่อสวนรวมมากขึ้น (5) ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน  ชุมชนมี

บานเรือนตั้งอยูในบริเวณใกลชิดกันเปนกลุม การไปมาหาสูกันของคนในชุมชนสะดวก  สามารถ

ติดตอ ส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว (6) ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน  ลักษณะของ

ชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่อุดมสมบูรณ ไมมีภัยธรรมชาติ มีการชลประทานที่ดี ประชาชนมีความมั่นคง

ในการดํารงชีวิต ชวยใหเกิดความรวมมือกับทางโรงเรียนมากขึ้น  อุทัย  ดุลยเกษม (2540) 

กลาวถึงปจจัยและเงื่อนไขที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนไว 5 ประการ ไดแก (1) วิสัยทัศนใน

เร่ืองการศึกษาของชุมชน (2) การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากภาคีอ่ืนๆ (3) โครงสรางการ

จัดการศึกษาเปนแบบแนวราบ (4) แนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ และ (5) เง่ือนไขการ

พัฒนาของชุมชน  

สมปอง ขาวสมบูรณ (2540) และไพบูลย  วัฒนศิริธรรม (2541) ไดกลาวถึงปจจัย

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และ
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เปนการเปดโอกาสใหประชาชนพัฒนาศักยภาพในการจัดการปญหาของตนเอง  การพัฒนาใน

อนาคตจะเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได มีเศรษฐกิจในชุมชน

มั่นคง ซึ่งจะเปนฐานรากในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น การจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสมจึงผันแปรไปตามความแตกตางของแตละชุมชน อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยที่เก่ียวของ

หลายอยางที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ปจจัยตางๆเหลานี้จะเปน

กลไกสําคัญที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก 

1. หลักการและลักษณะของการมีสวนรวม   โรงเรียนควรมีความสัมพันธที่ดีตอชุมชน 

เขาใจบทบาท ภารกิจที่ตองรับผิดชอบ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน เพ่ือใหประชาชน

ไดแสวงหาความรูและใชบริการของโรงเรียนได หากโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธกันดี จะ

เปนหัวใจของการเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาตองเปนทั้ง

สองทาง และเปนการอาศัยซึ่งกันและกัน 

2. ยุทธศาสตรของการมีสวนรวม  ควรเปนไปในลักษณะของการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน สรางสภาวะความเปนผูนํา และตระหนักในบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา

ไปพรอมๆกับการกระตุนบรรยากาศของการทํางานรวมกับชุมชน ในการจัดการศึกษารูปแบบ

ตางๆ    จะมีวิธีการอยางไรจึงจะทําใหการมีสวนรวมเกิดความเหมาะสมในสภาวการณที่เปนอยู  

เพ่ือใหไดยุทธศาสตรที่เหมาะสม สอดคลองกับโครงสรางการบริหารขององคกร  เชน การกระจาย

อํานาจ การมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การยึดหลักธรรมาภิบาล เปนตน 

3. รูปแบบการมีสวนรวม แมวาแนวคิดการจัดการศึกษาเนนการมีสวนรวมของชุมชน

มาโดยตลอดทั้งในอดีตและปจจุบัน แตรูปแบบการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ดําเนินไปในลักษณะที่แตกตางกันตามสภาพความเปนอยูและความตองการของชุมชน จะพบวา

การมีสวนรวมในอดีตนั้น ครูจะมีบทบาทมาก เนื่องจากครูประชาบาลอาศัยอยูในหมูบานหรือ

ชุมชนเดียวกันกับโรงเรียนตั้งอยู การที่ครูเปนคนในทองถ่ินนั้นทําให พอ แม นักเรียน ครู และ

ประชาชนเปนประชาคมเดียวกัน คนในชุมชนนับถือครูประชาบาลเปนผูนํา การจัดการเรียนการ

สอนครูสามารถนําความรูที่มีอยูในชุมชนเขาสูหองเรียนไดเปนอยางดี  ความสัมพันธนี้กอใหเกิด

กระบวนการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เปนการใหการศึกษาในสิ่งที่คนในชุมชนตองการจะ

เรียนรู หรือส่ิงที่เขาควรจะรู  ซึ่งสอดคลองกับ เสนห จามริก (2526) ที่กลาวถึงการจัดการศึกษา

ในปจจุบันมีความแตกตางจากอดีต ทั้งในดานที่เปนสภาวะแวดลอมภายใน และภายนอก 

โครงสราง ระบบบริหาร รวมทั้งความเชื่อ การรับรู ของโรงเรียนและชุมชน ดังนั้นรูปแบบการมี

สวนรวมของชุมชนจําเปนตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  จุดหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ เขาถึงความจริง ความดีงาม และความสุข เปลี่ยนจากการพฒันา

มนุษยในฐานะทรัพยากรการผลิตมาสูการเปนทรัพยากรที่มีคุณคาทางจิตวิญญาณ  เพ่ือให

สามารถอยูในสังคมสมัยใหมอยางมีคุณภาพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีสวนรวม
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ในการสรางสรรคสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) ดังนั้นหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอนที่ดีจึงตองผสมผสานหลักสูตรที่กําหนดจากสวนกลางกับหลักสูตร

ทองถ่ินในสัดสวนที่เหมาะสม  บทบาทของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองเขามามีสวน

รวมวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชน รวมทั้งวิเคราะหเนื้อหา และพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับระบบการเรียนรูของชุมชน (ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ, 

2535) 

5. การบริหารและการจัดการ  ในสภาวะปจจุบันชุมชนสามารถเขามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เปนไปตามกรอบของกฎหมายการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายการบริหารงานบุคคล 

โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม และการบริหารโดยองคคณะบุคคล เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  การจัดการศึกษาที่ดีจึงเปนการศึกษาเพื่อชุมชน คือ

ตองเปนการศึกษาที่ทําใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง โดยใหชุมชนมีสวนรวมกําหนด

หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการของ

ชุมชน   รวมทั้งการกํากับและสงเสริมสนับสนุนการบริหารกิจการของโรงเรียน  

สุรศักดิ์  แหลงหลา (2540) ไดใหเสนอเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานในการระดมการมีสวน

รวมของประชาชนไว 2  ประการ คือ (1) ปจจัยสิ่งจูงใจ สภาพความเปนจริงในการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกิจกรรมใดๆมักจะมองวาตนเองไดผลตอบแทนอะไรบาง และใครเปนผูชักจูงใหเขา

รวม (2) โครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวม โดยทั่วไปการเขามีสวนรวมไมไดมีการ

จัดรูปแบบของความสัมพันธที่เหมาะสม ทั้งในดานกฎ ระเบียบ แบบแผน ลักษณะการทํางาน 

และภาวะผูนํา  จึงทําใหประชาชนบางสวนไมเห็นชองทางที่จะเขามามีสวนรวม ดังนั้น พ้ืนฐานดาน

โครงสรางชองทางในการเขามีสวนรวมควรมีลักษณะที่เปนการเปดโอกาสใหทุกคน ทุกกลุมใน

ชุมชนมีโอกาสเขารวมพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมีตัวแทน หรือมีการเขารวมโดยตรง 

และมีการกําหนดกิจกรรมใหแนนอนวาจะทําอะไร รวมทั้งมีการกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให

ผูเขารวมสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองไดตามสภาพความจริง  

วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ใหทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ

ชุมชน ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ในการพัฒนาเครือขายความ

รวมมือกับชุมชนจะตองอาศัยหลักการไดรับประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย เพราะวาในการบริหาร

โรงเรียนสมัยใหมนั้นโรงเรียนจะตองเปนสวนหนึ่งของชุมชนอยางแทจริง ไมใชเปนโรงเรียนชุมชน

เพียงในนามเทานั้น สถานะของโรงเรียนจะไมใชผูที่มีอํานาจเหนือกวา หรือทันสมัยกวา แตสถานะ

ของโรงเรียนกับชุมชนจะตองอยูในสถานะผูเทาเทียม ตางฝายตางมีศักยภาพของตนเอง ตางก็

สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยตางฝายตางไดประโยชน (mutual Advantage) ดังนั้น 

โรงเรียนควรสํารวจกลุมตางๆในชุมชนที่เปนบริบทหรือสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา

เครือขายการติดตอส่ือสารและเครือขายความรวมมือแบบหลายชองทาง (multi channel 

communication)  ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540) ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
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ของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่สงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน ไดแก (1) ปจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดลอม (2) ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน 

(3) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน  ปกรณ กันอุปทว (2548) ทําวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม

และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดถนน อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง พบวาเร่ืองที่ชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมี 

4 มิติ คือ (1) การคิดและตัดสินใจ (2) การสนับสนุนการดําเนินงาน (3) ผลประโยชนที่ชุมชน

ไดรับจากโรงเรียน และ (4) การกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล สําหรับผูเขามามีสวน

รวมกับโรงเรียน มี 2 กลุม คือ บุคคลในชุมชน และบุคคลนอกชุมชน สวนวิธีการเขารวมนั้นมี 2 

ลักษณะไดแก การเขามามีสวนรวมโดยความสมัครใจและถูกชักจูงใหเขารวม   สัมพันธ อุปลา 

(2541) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหา

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กลุมประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน จํานวน 25 โรง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและสัมภาษณกลุม การวิเคราะห ขอมูลโดยใชคารอย

ละ ผลการวิจัยพบวา (1) ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับ “ปานกลาง” โดยมี

สวนรวมในงานกิจการนักเรียนมากกวา ดานอื่นๆ ปญหาการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

ปญหาท่ีสําคัญ คือ ชุมชนเขาใจวาภารกิจการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของโรงเรียนเทานั้น สําหรับ

ขอเสนอแนะ คือ บุคลากรในโรงเรียนควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอชุมชนและชุมชนควรมีสวนรวม

รับรูการตัดสินใจ กําหนดนโยบายของโรงเรียน (2) คณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษาอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวมในเรื่องใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการ

ประจําปของโรงเรียนมากกวาดานอื่นๆ ปญหาการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่

สําคัญ คือ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพบวากรรมการไมคอยแสดงความคิดเห็นและ 

กรรมการสวนใหญจะคลอยตามประธานในที่ประชุม ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือโรงเรียนควร

ยอมรับความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการโรงเรียนใหมากขึ้น 

ในขณะที่ชํานาญ ปาณาวงษ (2544) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชมุชน

ในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร: 

การศึกษาพหุกรณี พบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา ไดแก (1) สภาพชุมชนเปนแบบชนบทมีการอยูแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (2) 

ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก มีอาชีพอ่ืนเสริมและมีการรวมกลุมอาชีพกัน (3) ชุมชนกับครู

มีความสนิทสนมกันดี (4) ผูบริหารใสใจตอนโยบายในดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน (5) ครูพักอาศัยในชุมชน (6) มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

นอกจากนี้ ศุภมาศ  การะเกตุ และคณะ(2546) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก พบวา 

ปจจัยที่สนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน แบง

ออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานคณะกรรมการ และดานโรงเรียน ปจจัยที่สนับสนุนดานคณะกรรมการ 

ไดแก การเปนคนในชุมชน การมีเวลาวาง การเปนศิษยเกา และผลตอบแทน  สวนในดาน

โรงเรียน ไดแก ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การปฏิบัติงานของผูบริหารและคณะครู  

ปจจัยที่เปนอุปสรรคดานคณะกรรมการ ไดแก การไมรูบทบาทหนาที่ การไมมีเวลาวางไมไดเปน

คนในพื้นที่  สถานที่ไมเอ้ืออํานวย   สวนดานโรงเรียน ไดแก โรงเรียนจัดใหมีการประชุมนอยครั้ง  

ผูบริหาร และคณะครูไมใหความสําคัญ  

James (2000) ไดศึกษาความคิดเห็นของบุคคลสําคัญที่มีความรูดานการสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในแอฟริกาและสหรัฐอเมริกา พบวา ผูนําชุมชนที่อยูใน

เขตบริการของสถานศึกษา มีบทบาทสูงในการที่จะเขามารวมวางแผน กําหนดนโยบาย เขามามี

สวนรวมในการที่พัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความรวมมือเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน การกําหนดมาตรฐานใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือความเปนเลิศของการจัด

การศึกษา ผูนําชุมชนตองทําเปนแบบอยางและทําใหผูที่เก่ียวของทุกฝายมองเห็นความสําคัญของ

การศึกษา สําหรับ Devis and Newstrom (1989) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของการ

มีสวนรวมคือ ผูมีสวนรวมจะตองเปนผูมีความรูความสามารถจึงจะแสดงบทบาทในการเขามามี

สวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาบุคคลมีความรูที่หลากหลายก็ย่ิงจะทําใหการมีสวนรวมเพิ่ม

ประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังไดใหความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลวา แมจะมี

การกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษาก็ตาม หากปราศจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู และ

ผูเก่ียวของ รวมทั้งการที่หนวยงานมีขอจํากัดดาน สารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งจะ

กลายเปนเรื่องยากที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย   

 

ตอนที่ 3  ยุทธศาสตรที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ไดใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ดังจะเห็นไดจาก

บทบัญญัติการศึกษาแหงชาติหลายหมวดหลายมาตรา เชน  ในหมวดที่วาดวยสิทธิและหนาที่
ทางการศึกษาไดกลาวถึงเจตนารมณที่จะใหสังคม ชุมชนและทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา นอกจากนี้ยังใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองทองถ่ิน ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในมาตรา 9 (5)  ระบุใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนไดมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในหมวด 4  ซึ่งกลาวถึงแนวการจัดการศึกษา  โดย
กําหนดใหสถานศึกษาประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และชุมชน รวมกันพัฒนา
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ผูเรียนตามศักยภาพ ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาในชุมชนสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว  ชุมชน และทองถ่ิน นอกจากนี้สถานศึกษายังมีหนาที่ในการสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการ

แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารเพื่อพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง
ชุมชน  ในหมวดที่เก่ียวกับดานการบริหารและการจัดการศึกษา ไดกําหนดใหมีองคคณะบุคคลใน
การบริหารและจัดการศึกษาในระดับตางๆ  ตั้งแตระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับ
สถานศึกษา  โดยใหมีตัวแทนองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรวิชาชีพในองคคณะบุคคลนั้น  สําหรับใน
หมวดครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหหนวยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  และทองถ่ินใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดย
นําประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมา

ใช  เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา อยางไรก็ตามไดมีผูการศึกษาและใหความเห็นเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรหรือการกระทําที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ไวดังตอไปนี้ 

อภิญญา เวชยชัย (2544) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการมีสวนรวม ในการพัฒนา

การศึกษาที่สําคัญๆไว 3 ประการ ไดแก  
1. การมีสวนรวมในฐานะเปนหุนสวนของโรงเรียน ทุกฝายที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม

อยางแทจริงในทุกกระบวนการ  โดยมุงเนนการงานรวมกันอยางเสมอภาคมากกวาความรวมมือที่

เปนพิธีการเปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   

2. การสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสมโดยอยูบนพื้นฐานความเปนตัวของตัวเองยอมรับ
ความแตกตางเปนความสัมพันธที่เปนไปตามธรรมชาติมากกวาเปนแบบทางการ และควรเปน

ความสัมพันธแบบสองทาง  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางเต็มที่   

3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลจริง โปรงใส มีการใชการ

ส่ือสารหลายๆรูปแบบ และมีการสื่อสารที่สม่ําเสมอ  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543) วิธีสรางความรวมมือ

ชุมชน สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติหลายวิธีที่ผูบริหารสถานศึกษาจะเลือกใชโดยคํานึงถึงนโยบาย

ของแตละสถานศึกษาเอง วิธีการสรางความรวมมือกับชุมชนกับสถานศึกษา มีดังนี้   

1. ประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารขอมูลของสถานศึกษาใหชุมชนไดรับทราบ        

2. เปดเยี่ยมชมสถานศึกษาในแตละป  จัดนิทรรศการกิจกรรมแสดงผลงานของ 
นักเรียนดานตางๆ เพื่อใหชุมชนไดเห็นวาสถานศึกษามีจุดเดนในดานตางๆ 

3. นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน  เชน งานพัฒนาหมูบาน งานรณรงค ทํา

ความสะอาดทองถ่ิน เปนตน 
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4. เปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน ไดมีสวนรวมใชประโยชนจากอาคารสถานที่ วัสดุ

อุปกรณ  และบุคลากรของสถานศึกษา 

5. จัดตั้งองคกรรวมกันระหวางชุมชน ทองถ่ินและสถานศึกษา เชน สมาคม  

ผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา  เปนตน 

อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามพิทยาพงศ (2540) กลาวถึงกลยุทธเพ่ือสราง

กระบวนการเกิดและดําเนินการความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน อาจเริ่มไปจากลําดับขั้น 

เชน    
1. แสวงหาระบบหรือกลไกที่จะสรางหรือพัฒนาบุคลากร  ใหมีทัศนคติ  และมี

วิสัยทัศนที่เอ้ือตอการเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกัน  เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือเพ่ือปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่มองเห็นประเด็นปญหาหรือมีวิสัยทัศนรวมกัน 

2. การปรึกษาหารือและมองเห็นปญหารวมกันก็ขยายไปสูการรวมคิด  วิเคราะห  

กําหนดแนวทางแกไขปญหา  และวางแผนกิจกรรม  เพ่ือนําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรมการ

พัฒนาตางๆ ที่จะชวยแกไขปญหาที่ประสบอยูและพัฒนาเจตคติ ความสามารถ สติปญญาของ

บุคคลเพื่อทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน 

3. จัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่กําหนด โดยมีการสรุป

ประเมินผลการดําเนินการรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนํามาพัฒนากิจกรรมและความรูใหมอยาง

ตอเนื่อง 

4. แสวงหาแนวทางของการขยายความคิด กิจกรรมการเรียนรูไปสูประชาชน ในชุมชน

เพ่ือขยายการมีสวนรวมใหทั่วถึง  และผลักดันใหเกิดโครงสรางของกิจกรรมแบบแนวรวม อยาง

ตอเนื่องในชุมชน 

5. สํารวจเพื่อหารูปแบบและระบบของความรวมมือกับชุมชนและความสัมพันธกับ
ภายนอกที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  เชน  เครือขายงานพัฒนาในดานการศึกษา เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม เปนตนโดยมุงใหเกิดการพัฒนาอยางเปนบูรณาการในชุมชนและทองถ่ิน  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543) ไดนําเสนอกระบวนการใน

การดําเนินงาน เพ่ือเปนยุทธศาสตรที่จะใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการพัฒนาโดยการมีสวน

รวมของชุมชนและผูเก่ียวของ ดังนี้ 

1. สํารวจสภาพปจจุบันและปญหา โดยจัดประชุมคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูนําชุมชน ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโดยการมี

สวนรวมของชุมชน แบงภารกิจที่จะตองดําเนินการ  คือ  การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาความ

ตองการและความจําเปนที่จะตองพัฒนาสถานศึกษาในดานตางๆ  การสํารวจดังกลาวรวมถึงการ

สํารวจทรัพยากรที่สามารถใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาควบคูกันไป 

2. รวบรวมขอมูล วิเคราะห จัดการประชุม อบรม สัมมนาผูเก่ียวของในพื้นที่ เพ่ือให

เขาใจในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ  ขอความรวมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก
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ชุมชนาตามความถนัด  ความสนใจ  เพ่ือใหการพัฒนาสถานศึกษานําไปสูการพึ่งพาตนเองได ซึ่ง

การดําเนินงานดังกลาวควรประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของใหเขามามีสวนรวมดวย                      

นภาภรณ  หะวานนท  และคณะ  (2543)  ไดกลาวถึงเง่ือนไขความสําเร็จของการให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาวา  จะตองดําเนินการโดยมิไดมุงเพียงการใหชุมชนเขา

มาสนับสนุนทางดานทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่รัฐตองการเทานั้น แตยังหมายรวมถึง การ

เปดโอกาสใหมีสวนรวมในฐานะของผูตัดสินใจและดําเนินการในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของภาคประชาชนดวย  และการกําหนดอุดมการณนี้ไวอยางชัดเจนยอมจะสงผลให

ชุมชนและทองถ่ิน เห็นความสําคัญอันจะนําไปสูการใหความรวมมือกับทางสถานศึกษามากขึ้น  

การมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษาจะเปนไปดวยดีโดยผูเขามามีสวนรวมเห็น

ประโยชนของการมีสวนรวม  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่

ประชาชน ชุมชน และทองถ่ินจะไดรับจากการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานในฐานะเจาของการศึกษา ซึ่งจะ

ทราบดีวาชุมชนของเขาและบุตรหลานตองการอะไรจากการศึกษาและไมตองการอะไรในระบบที่

เปนอยูแลว  ความตองการเหลานี้เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในการทํางาน และการ

ดํารงชีวิตทั่วไปของประชาชน 

2. การใหชุมชนมีสวนรวมทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึก การมีอํานาจและการ

ไดมีสวนรวมในชุมชนจะนําไปสูความรับผิดชอบ  และเปนจุดเริ่มตนที่ดี ในการพัฒนา

ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

3. การทําใหมีโอกาสดําเนินกิจการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเปนการควบคุม
การดําเนินงานของระบบราชการใหรอบคอบ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. การมีสวนรวมของชุมชนทางการศึกษาเปนการเปดโอกาสใหใชทรัพยากรทองถ่ิน
มากข้ึน  ในขณะเดียวกันเมื่อชุมชนและองคกรการปกครองทองถ่ินพัฒนาถึงระดับหนึ่งแลว

ชาวบานจะไดรับผลประโยชนจากการศึกษามากขึ้นเชนกัน  

การแสวงหาความรวมมือจากชุมชนและทองถ่ินอีกวิธีหนึ่ง คือ สถานศึกษาเชิญ

ผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชนและทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒิ  ศิษยเกาและผูมีช่ือเสียงในชุมชนเขา

รวมเปนคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งที่สถานศึกษาจัดตั้งข้ึน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษา เชน การเปนกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  กรรมการสมาคมศิษยเกา  

กรรมการสถานศึกษา กรรมการพัฒนาสถานศึกษา และกรรมการเฉพาะกิจ  เพ่ือศึกษาปญหาหรือ  

เพ่ือดําเนินการบางอยางเปนตน วิธีการแสวงหาความรวมมือกับชุมชนดวยวิธีการนี้เปนสิ่งที่ทําให

เห็นความพยายามของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง และเกิดประโยชนแกชุมชน

และทองถ่ินอยางแทจริง วิธีการดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของการนําชุมชนและทองถ่ินใหมามีสวน

รวมกับสถานศึกษา วิธีการดําเนินงานดังกลาว อาจทําไดดังนี้  
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1. จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชีวิตจริงในชุมชนนั้น ผูเรียน ไดเรียนรู

เก่ียวกับชีวิตจริงที่ตนประสบอยู 

2. จัดหรือบริการการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางเหมาะสม กลาวคือ 

นอกจากสอนเด็กแลวยังสอนผูใหญเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ ของการประกอบอาชีพ การอบรม

เล้ียงดบูุตร เปนตน    

3. ใหบริการในดานกิจกรรมตาง ๆ โดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลางตั้งแตการประชุม 

การเผยแพรขอมูล ขาวสาร งานตามประเพณีทองถ่ิน งานการกีฬา งานร่ืนเริง และอ่ืนๆที่

ประชาชนสามารถจะใชสถานศึกษานั้นเปนที่สําหรับรวมคนเชนเดียวกับการใชวัดจัดกิจกรรม

ตางๆ 

4. จัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยวิทยากรในชุมชน ให

ความรู ทั้งดานทฤษฎี และการปฏิบัติ  ผูเรียนอาจไดไปศึกษานอกโรงเรียนยังแหลงวิทยากรที่

ประกอบอาชีพ  การแกปญหาของชุมชนเปนสิ่งที่สถานศึกษาและประชาชนรวมกันคิดและ

แกปญหา 

5. จัดอบรมและสั่งสอนใหแบบอยางในการดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตยแกผูเรียนใน
วัยเด็ก ในภาคกลางวันและภาคบาย และเผยแพรถึงผูใหญในชุมชนภาคค่ํา 

6. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยใหมีการ
แสดงความคิดเห็น แสดงความตองการและความรวมมือรวมใจกัน พัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดคุณคาเปนความภาคภูมิใจของผูเก่ียวของรวมกนั             

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) เจตนารมณของรัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษา 

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน (มาตรา 29) ซึ่งนับวาเปนยุทธศาสตร ดานการนํากฎหมาย

เก่ียวกับการศึกษามาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม ดังนี้ 

1. ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  เอกชน  องคเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน

สังคมอื่นรวมมือกันในการจัดการศึกษา 

2. จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ

แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การพัฒนาระหวางชุมชนและองคกรเครือขายของชุมชน 

จากพระราชบัญญัติดังกลาว ไดแสดงใหเห็นเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหทุก

ฝายมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  

จากรายงานการศึกษาวิถีของชุมชน: แนวคิดสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน  

พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา “ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน
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และชุมชนในชนบทโดยทั่วไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ประสบการณของชาวบาน  และชุมชน

จึงใกลเคียงกันและฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมแตกตางกันมากนัก ตลอดจนจิตใจที่เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

เอ้ืออาทรตอญาติพ่ีนองและเพ่ือนบาน  สงผลใหความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานและชุมชน

เหลานี้อยูในฐานะเทาเทียมกัน  หรือที่เรียกวา  ความสัมพันธแนวราบ  ซึ่งเปนปจจัยที่เอ้ือใหเกิด

การเรียนรู  ตางจากระบบการศึกษาที่จัดอยูในสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไปที่เนนความสัมพันธ

แนวตั้ง  ซึ่งแสดงออกถึงความไมเทาเทียม เชน ครู นักเรียน ผูรู ผูไมรู เปนตน ฉะนั้น ส่ิงที่เกิดขึ้น

ในหองเรียนจึงเปนการรับรูมิใชการเรียนรูตามความหมายนี้ ประกอบกับสถานการณของชุมชน

ในชวงกอนหนานี้  ไดรับแรงกระทบจากภายนอกคอนขางมาก  สงผลใหการรวมตัวของชาวบาน

และชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกรวมกันเกิดขึ้นไดไมยากนัก”  (เสรี  พงศพิศ, 2548) 

สิริลักษณ  ย้ิมประสาทพร (2548) สรุปผลการศึกษาการเรียนรูที่ชาวบานและชุมชน

เปนผูสรางและเปนเจาของกระบวนการในทุกภาคของประเทศ พบวา การเรียนรูดังกลาว

ประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท้ังของตนเอง ชุมชนและเชื่อมโยงส่ิงเหลานี้เขา
กับสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก 

2. การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนดวยวิธีการตางๆ เชน การ

ประชุม  สัมมนา การศกึษาดูงาน และการเรียนรูผานสื่อตางๆ 

3. การสรางสรรคกิจกรรมที่เปนผลจากการตัดสินใจของตนเองและชุมชนในแงของ
ชุมชน กิจกรรมที่ทําข้ึนนี้อาจเรียกวากิจกรรมเครือขาย เพราะเปนตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเขา

ดวยกัน 

4. การประเมินผลกิจกรรมและนําผลที่ไดไปแกไขปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด สังคม

ปจจุบันและสังคมใหมที่กําลังจะมาถึงใหความสําคัญตอขอมูล  ขาวสารและความรูในฐานะกุญแจ

ไขไปสูอํานาจและความมั่นคง  การศึกษาจึงตองเขาไปมีบทบาทในฐานะกุญแจที่จะนําไปสูขอมูล  

ขาวสาร การสรางสังคมการเรียนรูซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาที่ย่ังยืน  การเรียนรูที่ปรากฏอยูใน

ชุมชนเปนกระบวนการของขอมูล  ขาวสารและความรูที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตของชาวบานและชุมชน

ที่นําไปใชประโยชนไดจริง   

กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดนําเสนอกลยุทธหลัก 7 ประการ ในการพัฒนาแบบมี

สวนรวมของคนในชุมชน สรุปไดดังนี้ 

1. ทําใหประชาชนมีความนับถือตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง 
2. ทําใหประชาชนสามารถตัดสินใจและวางแผนไดดวยตนเอง 
3. ตองแนใจวาประชาชน ไดรับโอกาสและมีทรัพยากรอยางเพียงพอ 

4. สงเสริมระบบเปดและกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทั้งหมดในชุมชน 

5. ทําใหประชาชนมีวิธีการของตนเองในการวางแผนและติดตามความกาวหนา  
6. สนับสนุนใหประชาชนเอาชนะอุปสรรค และกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
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7. รางวัลความสําเร็จที่ประชาชนไดรับ คือ การสงเสริมใหทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชุมชน

ของตนเอง 

กลาวโดยสรุป ยุทธศาสตรหรือแบบวิธีของการมีสวนรวมของชุมชน เปนการเปดโอกาส

ใหชุมชนมีสวนในการจัดการศึกษาท่ีมีมาแตเดิม เมื่อไดมีการปฏิรูปการศึกษาย่ิงใหมีความสําคัญ

การมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดในหลายลักษณะ  ไดแก      

1. บทบาทในองคคณะบุคคลไดมีการขยายบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาให
สูงข้ึน โดยกําหนดใหมีหนาที่กํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

2. การกําหนดใหมีผูแทนองคกรชุมชนและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติ  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

3. การขยายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับตาง ๆ ให

กวางขวางยิ่งข้ึน เชน เสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน หลักสูตรการสนับสนุน ทรัพยากร การ

ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล ประสาน สงเสริมและสนับสนุน   

4. การแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและประโยชนของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมทั้งแหลงเรียนรูในชุมชน 

5. การกําหนดใหสาธารณชนรับทราบการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสถานศึกษาจะตองรายงานใหผูเก่ียวของทราบเปนประจําทุกป 

6. การกําหนดใหสถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และ

ชุมชนก็มีบทบาทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา มีลักษณะตางถอยทีถอยอาศัยกัน 

ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริหารหนวยงานที่จะใชภาวะผูนําในการเลือกใชยุทธศาสตร

การมีสวนรวมของชุมชุมใหเหมาะสมกับสถานการณ และมีความสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนเพื่อตอบสนองใหเปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในเชิงกฎหมาย และ

เชิงนโยบาย ซึ่งการเอื้ออํานาจการจัดการศึกษาใหแกชุมชนมีสวนรวมนี้  เพ่ือใหผูเรียนสามารถ

บูรณาการความรูไปประยุกตใชใหเปนประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับความตองการและสภาพ

ของชุมชนอยางแทจริง   

 

ตอนที่ 4  ผลสืบเน่ืองที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน        

ในการศึกษาผลที่สืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรมีสวนรวมของชุมชน ผูวิจัยได

ศึกษาพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนกอนและหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาการแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพ่ือใหทราบถึง

ผลที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของชุมชนเกิดผลสืบเนื่องตอการจัดการศึกษาอยางไร โดยเสนอผล

สืบเนื่องที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ระลึก ธานี (2522) และวันทนา เลิศสินไทย (2523) 

ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาไทย ครบรอบ 111 ป กระทรวงศึกษาธิการ และการกําหนดนโยบาย
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การศึกษาภาคบังคับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไวดังนี้ การศึกษากอนที่จะเริ่มมีการจัด

การศึกษาเปนทางการในระบบโรงเรียนนั้น ศูนยกลางของการจัดการศึกษาอยูที่ บาน วัด และวัง  

หากจะพิจารณาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาแลว ในยุคนั้นประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนโดยตรงในลักษณะที่ไมเปนทางการ  ไมมีกฎเกณฑ หรือ

ระเบียบแบบแผนที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร แตก็ดําเนินการไปตามสภาพการณและ

สอดคลองกับความเปนอยูของสังคมสมัยนั้น คือการศึกษากับชีวิตและกิจกรรมในชุมชนเปนสิ่งที่

ไมสามารถแยกออกจากกัน พระสงฆ พอ แม และผูมีความรูในชุมชน ทําหนาที่เปนครู  สําหรับ

หลักสูตรก็คือ กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชน  การศึกษาในสมัยนั้นจึงเปนเรื่องที่สอดคลอง

สัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โอวาท  สุทธนารักษ (2528 อางถึงใน 

อนุรักษ  ปญญานุวัฒน 2548) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่ยังไมมีแบบแผนนี้

นับวาชุมชนเขามามีสวนรวมคอนขางมาก ถาหากพิจารณาถึงความหมายการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงการจัดการศึกษาที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาของชุมชน อาจจะกลาวไดวา รูปแบบการจัดการศึกษา เปนการถายทอดองค

ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งการจัด

การศึกษาในลักษณะนี้ไมแปลกแยกออกไปจากชุมชน ผูนําชุมชน พอ แม ผูปกครอง และผูเรียน

สามารถที่จะตัดสินใจรวมกันกําหนดความตองการในสิ่งที่จะศึกษา เด็กๆไดรับการขัดเกลาทาง

สังคมตั้งแตเยาววัย จึงทําใหมีคุณสมบัติการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน มีทักษะพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนแหงแรกขึ้นที่วัดมหรรณพา-

ราม การจัดตั้งโรงเรียนระยะแรกนี้ไดขยายโรงเรียนทั้งในเขตเมืองหลวงและตามหัวเมืองตางๆ 

แตก็ยังคงใหวัดเปนสถานที่สําหรับศึกษาเลาเรียน เนื่องจากตองใหพระสงฆทําหนาที่เปนครูและ

โดยธรรมเนียมในยุคสมัยนั้นก็นิยมใชวัดเปนศูนยกลางของชุมชน รวมทั้งการตั้งโรงเรียนสําหรับ

ทวยราษฎรที่วัดก็จะชวยประหยัดงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียน ในป พ.ศ. 2430 ไดตั้ง

กรมศึกษาธิการขึ้นใหเปนหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศ และโปรดเกลาฯ

ใหตั้งเปนกระทรวงธรรมการ ในป พ.ศ. 2435 ซึ่งการตั้งกระทรวงธรรมการนี้เปนสวนหนึ่งของ

การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินที่มีกระทรวงทั้งหมด 12 กระทรวง แตเนื่องจากการบริหาร

ราชการในกระทรวงธรรมการของเจาพระยาภาสกรวงศเปนไปดวยความยากลําบากเพราะไมเคยมี

ประสบการณเก่ียวของกับการศึกษามากอน และที่สําคัญโครงแผนการจัดการศึกษาหัวเมืองของ

กระทรวงธรรมการไมตรงกับพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระองคทรงมีพระบรมราชโองการใหกรมหมื่นดํารงราชานุภาพเขามาชวยรับภาระการจัด

การศึกษาหัวเมือง และดําเนินการตามโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 
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ภาค คือ ภาคหนึ่งวาดวยการศึกษาในเขตเมืองหลวงใหกระทรวงธรรมการมีหนาที่รับผิดชอบ และ

อีกภาคหนึ่งวาดวยการศึกษาในหัวเมืองใหข้ึนอยูกับกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นไดมีการรวม

หัวเมืองเขาเปนมณฑล การจัดการศึกษาในหัวเมืองจึงอยูในความรับผิดชอบของขาหลวง

เทศาภิบาลซึ่งเปนผูปกครองมณฑล  การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินโดยแบงการบริหาร

ออกเปน12 กระทรวง ซึ่งเปนการบริหารราชการแบบรวมศูนยไวที่สวนกลาง การจัดการศึกษาจึง

เปนไปตามระบบการบริหารราชการแผนดินที่ มีการควบคุม ส่ังการจากภายนอก เชน กําหนด

เนื้อหาสาระในหลักสูตร คาบเวลา การสอบไลที่เหมือนกันทั้งประเทศ การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของชุมชนเริ่มถูกคุกคามจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น ทําใหชุมชนไมแนใจวาควรจะมี

บทบาทในการจัดการศึกษาตอไปอีกหรือไม  เมื่อการศึกษาไดกลายเปนสิ่งที่มุงตอบสนองผูที่

ตองการเขารับราชการ และมีการออกใบรับรองคุณวุฒิใหผูจบการศึกษา  ซึ่งสวนทางกับการศึกษา

ของชุมชนที่เปนการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตในทองถ่ิน การจัดการศึกษาแบบใหมตามหลักสูตรที่

ถูกกําหนดมาจากสวนกลางนี้จึงเปนสิ่งแปลกแยกวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหคุณคาของการจัด

การศึกษาในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับขาหลวงเทศาภิบาลถูกสงไปปกครองมณฑลก็มา

จากสวนกลาง รวมทั้งความไมสะดวกในการสื่อสาร การคมนาคม ทําใหขาหลวงเทศาภิบาล ดูแล

รับผิดชอบการศึกษาไมเอ้ือตอความตองการของชุมชน            

ในป พ.ศ .2452 ไดมีการประชุมรวมกันระหวางเสนาบดีกระทรวงธรรมการ 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาล  และใหตั้งคณะกรรมการตําบล ประกอบดวย หัวหนา

ตําบล 1 คน เจาอธิการวัดซึ่งเปนเจาคณะหมวดในตําบล 1 รูป และแพทยประจําตําบล 1 คน ให

มีหนาที่จัดตั้งโรงเรียน ทํานุบํารุง ชักนําเด็กมาเขาเรียน จัดหาครูมาสอน เรียกวาโรงเรียน

ประชาบาล  โดยถือวาเปนโรงเรียนที่ประชาชนตองดูแล นับวาเปนความพยายามในการดึงเอา

บุคลากรและทรัพยากรในทองถ่ินมาใชในการจัดการศึกษา ในป พ.ศ. 2456 ไดมีการประกาศ

โครงการศึกษาของชาติ กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับครั้งแรก ดังประกาศตอนหนึ่งที่กลาววา 

“การศึกษาภาคบังคับ” ไดแก ความรูทั้งฝายสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษาสมควรจะใหราษฎรมี

ความรูไวเปนพื้นฐานทุกคนพอใหรูผิดชอบชั่วดี รูวิชากลางๆ ไวสําหรับใหพอแกที่จะตองใชอยูทุก

วัน รูจักทางที่จะรักษาตัว ทั้งสวนชีวิตและรางกาย ทรัพยสมบัติและชื่อเสียง ใหพอครองตนเปน

พลเมืองดีไดคนหนึ่ง กับใหรูจักทําการหาเลี้ยงชีพตามภูมิลําเนาแกตระกูลของตน รวมเรียกวา 

ประถมศึกษา”   

เนื่องจากการจัดการศึกษาตามโครงการนี้ไมมีงบประมาณเพียงพอ แมวาจะกําหนด

การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับไวอยางชัดเจนก็ตาม แตไมเกิดผลสําเร็จใน

การปฏิบัติ และในท่ีสุดดวยพระประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ตองการ

ใหราษฎรยกฐานะแหงความเปนอารยชนโดยทั่วหนากัน จึงมีพระบรมราชานุญาตใหประกาศใช

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 โดยพระราชบัญญัติฯ ไดกลาวถึงโรงเรียน

ประชาบาลวา เปนโรงเรียนที่ประชาชนและรัฐรวมกันจัดตั้งข้ึนในชุมชนนอกกรุงเทพมหานคร 
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ดํารงอยูดวยทุนทรัพยของประชาชนนั้น  ในหนึ่งหมูบานหรือหนึ่งตําบล จะตั้งและดํารงโรงเรียน

ประชาบาลมากกวาหนึ่งก็ไดถาเปนการจําเปนจากพระราชบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาลักษณะ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาบาลในระยะแรก  แมรัฐจะเขามามีสวนในการจัดตั้งและ

ควบคุมดูแลโรงเรียน แตที่สําคัญโรงเรียนประชาบาลสวนใหญจัดตั้งข้ึงดวยการริเร่ิมของชุมชน จึง

ทําใหการพึ่งพาระหวางโรงเรียนกับชุมชนคอนขางมาก  นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหชาย

ฉกรรจทุกคนที่มีอายุ ตั้งแต 18-60 ป ตองจายเงินศึกษาพลี ซึ่งเปนการเก็บภาษีในทองถ่ินเพื่อ

การศึกษา การเก็บเงินศึกษาพลีนี้กอใหเกิดผลดีหลายประการ เชน ทําใหประชาชนรูสึกวา

การศึกษาประชาบาลเปนเรื่องของประชาชนที่จะไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเปนการ

แบงเบาภาระของรัฐที่จะตองจัดสรรเงินงบประมาณจํานวนมากเพื่อการศึกษาประชาบาล  ตอมา

ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2491 ทําใหครูประชาบาลเปลี่ยนสถานะ

จากขาราชการสวนทองถ่ินมาเปนขาราชการพลเรือน ในระยะเวลาไมถึง 10 ป  ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่กระทบทั้งโครงสราง และระบบบริหารในวงการศึกษา เมื่อรัฐบาลได

ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498  ซึ่งในกฎหมายนี้

กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริม

วัฒนธรรม รับผิดชอบทั้งดานบุคลากรและดานธุรการ สวนกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด

หลักสูตร และการบริหารจัดการ จึงเปนสาเหตุใหมีการโอนโรงเรียนประชาบาลซึ่งเดิมสังกัด

สวนกลางไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดและมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509  เปนตน

ไป การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาประชาบาลครั้งนี้มีผลกระทบตอขวัญกําลังใจของครู

ประชาบาลอยางมาก เนื่องจากสวัสดิการ สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีของครูประชาบาลถูกมองวาลด

ต่ําลง ประกอบกับการดําเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับภายใตการบริหารขององคการบริหาร

สวนจังหวัด มีปญหาขาดแคลนงบประมาณ อาคารสถานที่ ส่ืออุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้ง

ประสบปญหาขาดแคลนครูทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ นอกจากนี้ปญหาของการบริหาร

ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดในระยะเริ่มแรกก็ไมมีอิสระตามครรลองประชาธิปไตยตาม

เจตนาของการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน เนื่องจากตําแหนงสําคัญในองคการบริหารสวนจังหวัด

สวนใหญเปนขาราชการสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงทําใหสภาจังหวัด และ

ขาราชการทองถ่ินมีบทบาทนอยมากในการบริหารงาน ปญหาตางๆเหลานี้เปนสาเหตุทําใหการจัด

การศึกษาประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดไมประสบความสําเร็จ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543) การจัดการศึกษาที่ไมมี

คุณภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด จึงกอใหเกิดการวิพากษวิจารณการจัดการศึกษาของไทย

อยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2517 จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวางพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษา 

จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาของไทยในหลายเรื่องในเวลาตอมา เชน 

ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524  
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รวมทั้งไดมีการโอนการศึกษาประชาบาลที่เคยสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งหมดมาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานระดับกรม สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523  อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผานมา พบวา การมีสวนรวมของชุมชนปรากฏชัดเจนในชวงที่มีการ

จัดการศึกษาในชุมชนแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนการจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการ เมื่อมีการจัด

การศึกษาตามระบบของทางราชการที่ควบคุมจากสวนกลาง โดยกระทรวง ทบวง กรม ทําใหการมี

สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาลดลง แมวารัฐจะพยายามใหชุมชนเขามามีสวนรวมบาง

โอกาส เชน การโอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือกระจายอํานาจ

ใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา แตอยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของชุมชนก็

เปนเพียงใหการสนับสนุนดานการเงิน หรือทรัพยากรมาใชในในโรงเรียน  ซึ่งยังไมตรงกับ

ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน ที่มุงเนนใหเขามามีบทบาทในกระบวนการวางแผน และ

การตัดสินใจ รวมทั้งความมีอิสระในการบริหารจัดการโดยปราศจากการครอบงําของผูมีอํานาจ   

สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับโดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ มีลักษณะการบริหารราชการที่แตกตางจากที่เคยมีในอดีต เนื่องจากโครงสรางของ

องคกรกฎหมายกําหนดใหมีการบริหารโดยองคคณะบุคคล ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอ และระดับโรงเรียน เปนการกระจายอํานาจทางการศึกษาและทําใหประชาชนมีสวนรวมใน

ทุกระดับ และในป พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีบัญญัติ 10 ประการ เพ่ือการปฏิรูป

การศึกษาในระดับโรงเรียน และออกระเบียบวาดวย คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 

2539  กําหนดใหทุกโรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 9-15 คน โดยคณะกรรมการ

ประกอบดวย ผูบริหารและผูแทนครูในโรงเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนศิษยเกา ผูนําศาสนา 

และผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน  โดยคณะกรรมการโรงเรียนมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผน

แมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน แสวงหา

และใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนเปนวิทยากรภายนอก ประสานงานและ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  

ทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ นับวาเปนการเปด

โอกาสใชประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม มีระเบียบของทาง

ราชการรองรับการปฏิบัติหนาที่  ในโรงเรียนประถมศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทั้งที่เปนแบบ

ทางการและไมเปนทางการมีแนวโนมที่ชุมชนมีความตองการมีสวนรวมมากขึ้น (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2539) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545) การมีสวนรวมของชุมชนในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง

นับตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีลักษณะที่คลายคลึงกับการจัด
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การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งปจจุบันนี้การจัดการศกึษาข้ัน

พ้ืนฐานอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงาน

ระดับกรม โครงสรางขององคกร และระบบบริหารราชการภายในไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก 

เพียงแตปรับใหมีข้ันตอนการบังคับบัญชาใหส้ันลง ในดานกฎหมาย และนโยบายในยุคปฏิรูป

การศึกษานี้ จะเห็นไดวาเง่ือนไขหลักที่จะนําการปฏิรูปการศึกษาไปสูความสําเร็จไดมีดวยกัน 3 

ประการ คือ (1) หลักการกระจายอํานาจ (2) หลักการมีสวนรวม และ (3) หลักความโปรงใส

และตรวจสอบได โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักการมีสวนรวมนั้นไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมไวในหลายมาตรา เชน (มาตรา 8) ความมุงหมายและ

หลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 9) การจัดระบบ 

โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชใน

การจัดการศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคการเอกชน องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถานบันสังคมอื่น (มาตรา 29) ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับปญหาและความ

ตองการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

(มาตรา 40) ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนพระภิกษุสงฆ  และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่และ

ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

สถานศึกษา (มาตรา 57) ซึ่งเก่ียวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติดังกลาว

กําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญการ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลมา

ใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังกลาว ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของชาติ  

ยังไดมีบทบัญญัติใหโรงเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในหลายรูปแบบ ทั้งเปนการบริหารโดย

องคคณะบุคคล  การเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ตลอดจนการเปนเครือขายแหลงเรียนรูรวมกัน ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ อาจกลาวไดวา การเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และ



 49 

ทองถ่ินเขามามีสวนรวมเปนความจําเปนของการบริหารจัดการในยุคการเปล่ียนแปลงการปฏิรูป

การศึกษามากยิ่งข้ึน   

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวถึงผลสืบเนื่องและผลกระทบที่เกิดจากการมี

สวนรวมของชุมชน ดังตอไปนี้ 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537) ไดสรุปสาระสําคัญการมีสวนรวมของประชาชนวาเปน

หลักการของประชาธิปไตย ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการมีสวนรวมจะกอใหมีการปรับปรุงรูปแบบการ

มีสวนรวมที่เหมาะสม การกําหนดเปาหมาย การเลือกกิจกรรมที่ประชาชนควรจะเขามามีสวนรวม 

รวมทั้งการเปดชองทางการติดตอส่ือสารในหลายรูปแบบระหวางประชาชนกับสถานศึกษาจะทําให

การมีสวนรวมมี่ประสิทธิภาพการสูงข้ึน แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ Kindred (1990) ที่

กลาวถึงการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือการปรับปรุงและการพัฒนา

การศึกษา ดังนั้น ส่ิงที่เปนผลตามมาคือโรงเรียนจะตองทําใหกระบวนการบริหารมีความเขมแข็ง 

กระตุนใหโรงเรียนและชุมชนไดพัฒนาภาวะผูนําสูงข้ึน และชวยใหโรงเรียนกับชุมชนมีความเปน

มิตรกันมากขึ้น โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  แนวคิดการใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยตรงจะ

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมของชุมชนนับวาเปนการสงเสริมใหเกิด

การพึ่งตนเองของประชาชนและจะกอใหเกิดความตระหนักในการกําหนดจุดมุงหมายของตนเอง

และของชุมชนเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

Snauaert (1993) กลาววาผลสืบเนื่องจากการใชยุทธศาสตรการที่ใหชุมชนเขามามสีวน

รวมในการจัดการศึกษาเปนการหลีกเล่ียงการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจที่มักจะมองขามในสิ่ง

สําคัญคือความตระหนักในการพัฒนาคน ขอมูลและขอเท็จจริงที่เปนสถานการณเกิดขึ้นในชุมชน

ตองไมถูกสกัดกั้นเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันทั้งครู ผูปกครองและชุมชน วิถีทางประชาธิปไตย

กับกระบวนการจัดการศึกษานั้น มีสวนชวยสนับสนุนใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการและการสรางสรรคกิจกรรม พลังอํานาจที่เกิดจากความรูสึก

รับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานจะสงผลตอเนื่องใหมีบรรยากาศการทํางาน และเคารพใน

บทบาท หนาที่ซึ่งกันและกัน  สําหรับ Murphy (1991) ไดกลาวถึงผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการ

เขามามีสวนรวมของชุมชน จะสงผลตอการปรับโครงสรางในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติซึ่งเปนเรื่องที่มีความจําเปน เนื่องจากสภาพการจัดการศึกษาท่ีปรากฏอยูใน

ปจจุบันขาดการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําให

ขาดความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ  การผูกขาดการจัดการศึกษาโดย

รัฐจึงเปนประเด็นแรกที่ตองไดรับการปรับรื้อ แมวาภาครัฐจะมีจุดแข็งเก่ียวกับการใชอํานาจใน

การจัดสรรทรัพยากร แตการจัดการศึกษาในอนาคตจะเปนเรื่องของความรวมมืออยางใกลชิด

ระหวางหนวยงานการศึกษา กับภาคเอกชน ชุมชน และสังคมเพื่อประสานจุดแข็งของแตละสวน

ใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา 
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กลาวโดยสรุปไดวา  การใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน เปนหลักการพ้ืนฐาน

ของระบอบประชาธิปไตย และเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโนมบริบทของสังคม ที่มีผล

สืบเนื่องกอใหเกิดการปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม มีการกําหนดเปาหมาย การ

เลือกกิจกรรมที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวม รวมทั้งการเปดชองทางการติดตอส่ือสารในหลาย

รูปแบบระหวางชุมชนกับสถานศึกษา ทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน กระบวนการ

บริหารใหมีความเขมแข็ง กระตุนใหเกิดภาวะผูนําชุมชน การใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษา มีผลสืบเนื่องตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนการสงเสริมให

ชุมชนพึ่งตนเอง และเกิดความตระหนักในการกําหนดจุดมุงหมายของของชุมชนเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

 

ตอนที่ 5 บริบทของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน

ระดับกรมที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด 32,879 แหง 

โรงเรียนตางๆเหลานี้กระจายอยูครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ลักษณะของโรงเรียนจะ

ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมที่โรงเรียนตั้งอยู เชน โรงเรียนขนาดใหญมักจะตั้งอยูในชุมชนเมือง หรือ

ตั้งอยูในตัวอําเภอ หรือตั้งอยูในพื้นที่ตําบลขนาดใหญที่มีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน 

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจํานวน 10,877 แหง หรือคิดเปนรอยละ 34 ของจํานวนโรงเรียน

ทั้งหมด ซึ่งสวนใหญจะตั้งอยูในพื้นที่ชนบท มีสภาพแวดลอมที่ประกอบดวยชุมชนขนาดเล็ก 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551)  

พิธาน  พ้ืนทอง (2548) ไดวิจัยขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียน

ขนาดเล็กมีสรุปปญหาสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก (1) ดานการลงทุนทางการศึกษา 

พบวามีคาใชจายในการดําเนินงานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากตองลงทุน

ดานปจจัยสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ  เชน ในโรงเรียนขนาดเล็กอัตราเฉลี่ยของครูตอนักเรียนจะมี

คาต่ํามาก (1:8-1:12) ความคุมคาในการใชอาคารเมื่อพิจารณาจากอัตราจํานวนนักเรียนตอ

หองเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราเฉลี่ยจํานวนนักเรียนตอหองเรียนต่ํามาก (1:7-1:15) 

เมื่อพิจารณาดานการใชจายงบประมาณที่เปนงบดําเนินการ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กรัฐจะตอง

อุดหนุนงบประมาณเฉลี่ยตอนักเรียน 1:617 บาท/คน/ป ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญรัฐอุดหนุน

งบประมาณเฉลี่ยตอนักเรียน 1:112 บาท/คน/ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุน

คาใชจายสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ (2) ปญหาดานคุณภาพ จากการประเมิน

มาตรฐานโรงเรียน  สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545) ซึ่งมีตัวชี้วัดคุณภาพ 17 

รายการ ปรากฏวา โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับมาตรฐานต่ํากวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ

เกือบทุกรายการ  ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งไดขอสรุปวา 

โรงเรียนที่อยูหางไกลมีความเสียเปรียบเรื่องปจจัยดานตางๆที่มีผลตอความไมเสมอภาคในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน ความไมเพียงพอดานสาธารณูปโภค ขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ ส่ิง

อํานวยความสะดวก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผูบริหารโรงเรียนไมสนใจงานวิชาการ 

ขาดแคลนครูทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขาดการสนับสนุนและการมีสวนรวมของชุมชน  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2550) รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก พบวา โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา 

5,000 โรงเรียนไมผานประเมินซึ่งจะตองปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางเรงดวน  

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550) ไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา โดยจัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ในเรื่องคุณภาพของนักเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ มีกิจกรรม

ดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

แนวนโยบายนี้ไดปรับปรุงมาจากแนวทางการแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเ ร่ิมตั้งแต

ปงบประมาณ 2548 เปนตนมา โดยมีกิจกรรมดําเนินงาน ดังนี้         

1. ประชาสัมพันธเชิงรุก เปนหนาที่ของหนวยงานทุกระดับในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองชวยกันประชาสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม โดยผาน

ส่ือหลากหลาย เพ่ือใหสังคมและประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยูเกิดความตระหนักที่

จะชวยเหลือ สนับสนุน ในการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในทองถ่ินของตนเอง 

2. สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมีขอมูล สารสนเทศ ใน

ดานตางๆ เพ่ือใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. จัดทําแผนที่การศึกษา เพ่ือแสดงที่ตั้งของโรงเรียน เสนทางคมนาคม แหลง

ทรัพยากรสนับสนุนตัวปอนที่เปนนักเรียน ซึ่งจะไปสูการวางแผนจัดสรรโอกาสทางการศึกษา และ

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยจําแนกโรงเรียนขนาดเล็ก

ออกเปน 3 ประเภท  คือ (1) โรงเรียนที่มีคุณภาพ และชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี (2) 

โรงเรียนที่พรอมรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ และ (3) โรงเรียนที่ไมมีคุณภาพและชุมชนไมให

ความรวมมือ แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาวนี้มีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว    

5. จัดสรรงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรอื่นใหแกโรงเรียนขนาด

เล็ก อาจใชหลักเกณฑที่แตกตางกัน โดยคํานึงถึงความจําเปนและความขาดแคลนของสถานศึกษา 

6. จัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝกหัด ในกลุมสาระหลักใหนักเรียนไดยืมเรียนครบทุก

คน 

7. จัดหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (computer mobile unit) เพ่ือใหนักเรียนที่อยู

หางไกล ทุรกันดาร ไดมีโอกาสเรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
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8. จัดหาส่ือการเรียนการสอน หนังสือหองสมุด โดยเพิ่มงบประมาณเปนพิเศษ

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือโรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่จําเปนตามหลักสูตร รวมทั้งเปนการฝกให

นักเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน 

9. การหมุนเวียนครู เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนอัตรากําลังครูตามเกณฑ 

และขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง จึงทําใหนักเรียนสูญเสียโอกาสในการเรียนรูจากครู

ที่มีประสบการณหลากหลาย จึงตองจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก เชน 

หมุนเวียนครูจากโรงเรียนที่อัตรากําลังครูเกินเกณฑ การใหครูที่มีความสามารถเฉพาะทางสลับมา

สอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูใกลเคียงกัน หรือจางครูพิเศษเพื่อหมุนเวียนสอนภายในกลุม

เครือขายสถานศึกษา 

10. การพัฒนาครู เพ่ือใหครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถปรับรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม เนนการบูรณาการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สําหรับรูปแบบการอบรม สัมมนานั้นจะตองไมใหครูทิ้งหองเรียน 

11. การนิเทศ ติดตามผล  เปนกระบวนการภายใน และภายนอกโรงเรียนประสาน

ความรวมมือกัน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนนิเทศ 

ติดตามผล จะเปนการชวยเหลือและแกไขปญหาที่เปนจุดดอยของโรงเรียนขนาดเล็ก 

รุง แกวแดง (2540) ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในระดับ

โรงเรียนไว 5 ประการ ดังนี้  (1) สายงานการบังคับบัญชามีหลายขั้นตอนเกินไป รวมทั้งปญหา

การบริหารแบบรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง (2) ผูบริหารขาดอิสระในการตัดสินใจ การ

บริหารงานเปนเพียงการทําหนาที่แทนสวนกลาง (3) ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับ

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปมากเกินความจําเปน ทําใหไมมีเวลาเพียงที่จะเอาใจใสในการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน (4) ปญหาชุมชนและผูปกครอง ไมใหความสนใจการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอยางจริงจัง  แมจะมีแนวคิดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

(5) การเรียนการสอนไมสอดคลองกับวิถีชีวิต และความตองการของคนในชุมชน 

Griffin (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับรปูแบบการจัดโครงสรางโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถ

ดําเนินการจัดการศึกษาไดดีจึงเสนอใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ (1) สรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน (2) ใหโรงเรียนมีโอกาสสรรหาครูไดเอง (3) เนนหลักสูตรการเตรียมครู และ

เตรียมการเรียนการสอน (4) เนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย (5) จัด

ตารางเรียนแบบยืดหยุนตามกิจกรรมการสอน (6) จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงเปาหมาย

ของโรงเรียน (7)ใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจการของโรงเรียน (8) ใหมีการวัดและ

ประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่องและเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

Moseley (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในรัฐมิสซูร่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการวัดประสิทธิภาพของ

โรงเรียน 4 ขนาด  จํานวน 445 แหง จําแนกตัวแปรดานประสิทธิภาพออกเปน 7 ดานใชแบบ
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วัดผลการเรียนรูของรัฐ ทดสอบการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ผลการวิจัย 

พบวา ประสิทธิภาพของโรงเรียนเมื่อแยกตามขนาดแลวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย

โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ   สําหรับ Barnhart (2001)ไดศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหการศึกษาลมเหลว โดยพิจารณาจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 ประเภท 

คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่อยูในชนบท และโรงเรียนที่มีความพรอมทางทรัพยากรการ

บริหาร ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ (1) ผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบปญหาการเงินของโรงเรียน

แตกตางกัน เชน บางกลุมรับทราบขอมูลโดยละเอียด บางกลุมรับทราบทั่วไป และบางกลุม

รับทราบอยูในวงจํากัด (2) ผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนจะมอบภาระดานงบประมาณใหรัฐซึ่ง

เปนเรื่องที่ตองรับผิดชอบ (3) ผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนจะสนับสนุนการดําเนินการเฉพาะ

ในโรงเรียนของตนเองเทานั้น (4) ผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนรับทราบและตระหนักดีวา 

โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมที่จะมีความเสี่ยงเรื่องภาระคาใชจายสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ  (5) 

ผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนรูดีวาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กจะไมดีในเรื่องหลักสูตรและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
กลาวไดวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ ตั้งอยูหางไกล และมีความเสียเปรียบปจจัยดาน

ตางๆที่สงผลตอความไมเสมอภาคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน ขาดแคลนงบประมาณ 

ความไมเพียงพอดานสาธารณูปโภค ขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูเรียน โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครูทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขาดการสนับสนุน

ดานทรัพยยากรและการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวนมากมีคุณภาพและมาตรฐานต่ํากวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  อยางไรก็ตาม

แนวโนมการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  ไดกําหนดเปนนโยบาย

เรงดวนของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

ตอไป 

  

ตอนที่ 6 แนวคิดการวิจัยทฤษฎีฐานราก            

ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดน

ขนาดเล็กนี้ ไดใชวิธีวิทยาของ การสรางทฤษฎีฐานราก หรือเรียกวา การสรางทฤษฎีจากขอมูล 

ชาย โพธิสิตา (2547) และนภาภรณ  หะวานนท (2539) ไดอธิบายการสรางทฤษฎีจากฐานราก

ไววา เปนวิธีวิทยาที่เร่ิมใชกันมากขึ้นในงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร โดยเหตุที่ในปจจุบันมี

คําถามและปญหามากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยและการอยูรวมกันของมนุษย ในบริบททาง

สังคมที่แตกตางกัน และไดรับผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาในระดับและรูปแบบที่แตกตาง

กัน จนทําใหคนเริ่มตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมศาสตรที่มีอยูในปจจุบันวาจะสามารถ

นํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมไดอยางเพียงพอ ถูกตอง และเหมาะสม กับประเด็นปญหาทีม่ี

ความซับซอนและมีความหลากหลายไปตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม และระดับการพัฒนา
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หรือไม ความคิดพื้นฐานของการสรางความรูโดยการสรางทฤษฎีจากฐานราก มาจากความเชื่อที่วา

มนุษยไดสรางความหมายที่อยูรอบๆ ตัวข้ึนมาจากความสัมพันธกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนเรื่องของ

ความเอื้ออาทร ความรวมมือ การแขงขัน การอยูรวมกันอยางเก้ือกูล หรือความเขมแข็งของชุมชน  

ปรากฏการณทางสังคม หรือความจริงทางสังคม  จึงถูกตีความ และใหความหมายโดยคนที่อยูใน

บริบททางสังคมนั้น ดังนั้นการคิดไวลวงหนาวาส่ิงตางๆ มีความหมายตอคนอยางไร  จึงอาจทําให

ไดขอสรุปที่ผิดพลาดในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม เพ่ือใหการศึกษาปรากฏการณ

การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก 

ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวคิดการวิจัยทฤษฎีฐานราก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การวิจัยทฤษฎีฐานราก  

การวิจัยทฤษฎีฐานราก (grounded theory research) คือทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา

ปรากฏการณทางสังคม  เปนการวิจัยที่ไมเนนการเริ่มตนดวยกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีแตการวิจัย

จะไปจบลงที่การเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีสําหรับการอธิบายปรากฏการณที่ศึกษาการวิจัยทฤษฎีฐาน

ราก หรือการวิจัยแบบสรางทฤษฎีจากฐานขอมูลเปนการวิจัยที่ดําเนินการแบบอุปนัย(inductive) 

อยางเครงครัด ทฤษฎีจะถูกสราง (construct) และไดรับการตรวจสอบ (verify) โดยการเก็บ

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบ การสราง

ทฤษฎีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บขอมูลดวยวิธีการวิจัยทางดานสังคมศาสตร เชน การ

สัมภาษณระดับลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การจัดกลุมสนทนา โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะห

จะตองเปนขอมูลที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมในเรื่องที่ศึกษาอยางรอบดาน 

การบันทึกขอมูลในลักษณะนี้มักอาศัยการบรรยายเหตุการณ ประสบการณของคน เร่ืองเลาสภาพ

สังคม  การบรรยายอยางละเอียด กระบวนการเก็บขอมูลเหลานี้ เปนความพยายามที่จะเขาใจถึง

ความหมาย ประสบการณ เหตุการณ เพ่ือจะชวยใหผูวิจัยตีความปรากฏการณนั้น ไดตรงตาม

ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการทําความเขาใจปรากฏการณนั้น ๆ (Locke, 2001) 

อยางไรก็ตามไดมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทฤษฎีฐานรากไวในมุมมองที่

แตกตางดังนี้ Schwandt (2001) ใหทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีฐานรากวาเปนวิธีการดําเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพอยางหนึ่ง ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อสรางคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากขอมูลโดยตรง หัวใจ

สําคัญของการวิจัยอยูที่การเริ่มตนจากขอมูลเชิงประจักษกอนที่จะมีการสรางสมมติฐานและกรอบ

แนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา วิธีดําเนินการเชนนี้เรียกวา วิธีอุปนัย (inductive 

approach)ซึ่งเร่ิมจากขอมูลตัวอยางที่เจาะจงมาจํานวนหนึ่งแลวจึงวิเคราะหหาขอสรุปหรือ

คําอธิบายเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไปจากขอมูลนั้น Strauss and Corbin (1998) กลาววาวิธีวิจัย

ทฤษฎีฐานรากประกอบดวยความสัมพันธที่นาจะมีหรือนาจะเปนระหวางมโนทัศนหรือชุดของมโน

ทัศน ทฤษฎีที่สรางข้ึนมานี้จัดเปนทฤษฎีระดับกลางซึ่งใชอธิบายปรากฏการณที่เฉพาะเจาะจง  

สวน Charmaz (2000) ไดกลาวถึงอีกนัยหนึ่งของทฤษฎีฐานรากวาเปนทฤษฎีที่ใชอธิบาย
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ปรากฏการณในขอบเขตจํากัด คุณสมบัติดานสามัญของทฤษฎีจะขึ้นอยูกับสถานการณหรือบุคคล

ที่ถูกศึกษามากนอยเพียงใด   

Creswell (1998) ไดกลาวถึงการวิจัยทฤษฎีฐานรากหรือการวิจัยแบบสรางทฤษฎี

จากขอมูลไดพัฒนาข้ึนมาจากสาขาสังคมวิทยาในปลายทศวรรษ 1960 โดยนักสังคมวิทยา คือ 

Glaser และ  Strauss จากการศึกษาคนไขในศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนีย 

ซานฟรานซิสโก จึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการวิจัยทฤษฎีฐานราก แมวาการวิจัยดังกลาวไดถูก

คนพบมา แลวมากกวา 40 ป  แตการวิจัยดวยวิธีสรางทฤษฎีฐานรากพึ่งจะไดรับความนิยมมาก

ข้ึนเรื่อยๆในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงนักวิจัยในดานพยาบาลศาสตร ศึกษาศาสตร และ

สังคมศาสตรทั่วไป  การเกิดขึ้นของการวิจัยทฤษฎีฐานรากนี้มีขอสังเกตวาในชวงเวลาดังกลาวมี

การปะทะกันทางความคิดที่คานกระแสการทําวิจัยทางสังคมศาสตรดวยวิธีเชิงปริมาณหรือวิธีการ

แบบนิรมัย (deductive) กับแนวคิดที่สนับสนุนขอเสนอการวิจัยสรางทฤษฎีฐานรากหรือวิธีการ

แบบอุปมัย (inductive) การวิจัยทฤษฎีฐานรากนี้จึงนับวาเปนผลผลิตของการตอสูแนวคิดการ

วิจัยของนักสังคมศาสตรที่นิยมกระบวนทัศนใหมหรือกระบวนทัศนทางเลือก 

Stem (1994) กลาวถึงลักษณะเดนของการวิจัยทฤษฎีฐานรากวาเปนการวิจัยที่เนน

การตีความ ไมใชการวิจัยที่เนนการพรรณนา การวิจัยนี้เนนการตีความขอมูลเพ่ือหาคําอธิบาย

สําหรับปรากฏการณที่ศึกษา ผลของการตีความคือขอสรุปเชิงทฤษฎีซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรม

และมีฐานมาจากขอมูลโดยตรง คําอธิบายที่เปนนามธรรมนั้นจะอยูในรูปของมโนทัศนหรือกรอบ

แนวคิดทฤษฎีที่บอกถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ การวิจัยทฤษฎีฐานรากมีลักษณะที่

แตกตางจากวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ ดังนี้ (1)ไมเร่ิมตนจากทฤษฎีหรือสมมติฐานที่มีอยูกอนแต

เปาหมายของการวิจัยจะถูกสรางข้ึนหลังจากที่นักวิจัยไดเร่ิมเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

(2) กระบวนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดําเนินการไปพรอมๆ กัน และ (3) มีวิธีการ

วิเคราะหขอมูลที่เขมงวด  
หลักการสําคัญของการสรางทฤษฎีฐานราก คือ ผูวิจัยจะตองมีความไวทางทฤษฎี 

(theoretical sensitivity) ตอการคิดและศึกษาขอมูลในลักษณะที่จะนําไปสรางมโนทัศน และ

ทฤษฎี  ซึ่งความไวทางทฤษฎีนี้จะตองมีอยูในทุกข้ันตอนของการวิจัย ไมวาจะเปนการเลือก

ตัวอยางเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (theoretical coding) 

และการหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (theoretical generating) โดยอาศัยกระบวนการนี้ ทฤษฎีฐานรากจึง

เปนทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เปนทฤษฎีที่ถูกสรางข้ึนมาจากขอมูลที่เปนไปตามปรากฏการณ

จริงมากที่สุด (Glaser, 1978) 

Leedy & Ormrod (2001)ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการวิจัยเชิง

ปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพอยางชัดเจน  กรณีที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณมีจุดมุงหมายเพื่อ

ทดสอบทฤษฎี การวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทฤษฎีใหม ซึ่งสามารถแสดงการใช

หลักการเชิงอุปมาน (inductive)การวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มตนจากเก็บรวบรวมขอมูล จาก
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หลากหลายแหลง เพ่ือนําไปสูขอสรุปเปนทฤษฎี  สําหรับการใชหลักการเชิงอนุมาน (deductive) 

ในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นเริ่มตนจากการสรางตัวแบบจากทฤษฎีเพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการ

สรางเครื่องมือและเก็บรวบรวม ขอมูล 

มาทดสอบตัวแบบทฤษฎีนั้น 

วิโรจน  สารรัตนะ (2553) ไดสรุปการวิจัยทฤษฎีฐานราก (grounded theory 

research) เพ่ือใชเปน เพ่ือการเปรียบเทียบลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณไว 

ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบการใชหลักการเชิงอุปมานในการวิจัยเชิงคุณภาพกับการใชหลักการเชิง

อนุมานในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

2. ลักษณะสําคัญของการวิจัยทฤษฎีฐานราก 
วิโรจน  สารรัตนะ (2553) ไดสรุปการวิจัยทฤษฎีฐานรากวา การวิจัยลักษณะ

ดังกลาวนี้ ประกอบดวยสาระสําคัญ 6 ประการ ไดแก 

2.1 เปนวิธีการเชิงกระบวนการ (process approach) แนวคิดทางดานสังคมเปน

เร่ืองของผูคนที่มีปฏิสัมพันธตอกันที่นักวิจัยทฤษฎีฐานรากตองการทําความเขาใจถึงกระบวนการ

ของผูคนเหลานั้น  กระบวนการในการวิจัยทฤษฎีฐานรากจึงหมายถึงลําดับเหตุการณของการ

กระทําและการมีปฏิสัมพันธกันของบุคคลและเหตุการณที่เก่ียวของกับหัวขอการวิจัยนั้น นักวิจัย

สามารถจําแนกและกําหนดการกระทําและการมีปฏิสัมพันธของบุคคลออกเปนประเภท

 

                 การวิจัยเชิงคุณภาพ                                  การวิจยัเชิงปริมาณ  

   พัฒนาทฤษฎีหรือเปรียบเทียบกบัทฤษฎีอื่น 
 

มองหารูปแบบของทฤษฎี 

จัดประเภท 

ตั้งคําถาม 

รวบรวมขอมูล 

 

 

เชิงอุปมาน (inductive)  

จากลักษณะเฉพาะสูลักษณะทั่วไป 

ทดสอบทฤษฎี

 

สมมติฐาน/คําถามวิจัยจากทฤษฎ ี

นิยามปฏิบัติการ/ตัวแปรจากทฤษฎี 

ใชเครื่องมือวัดตวัแปรจากทฤษฎ ี

วิเคราะหขอมูลทดสอบทฤษฎ ี

 

เชิงอนุมาน (deductive)  

จากลักษณะทั่วไปสูลักษณะเฉพาะ 
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(categories) ไดหลายประเภท ในนิยามของการวิจัยทฤษฎีฐานราก “ประเภท” หมายถึง แกน 

หัวขอ หรือใจความ (themes) ของสารสนเทศที่นักวิจัยกําหนดจากขอมูลเพ่ือใชทําความเขาใจถึง

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ในการวิจัยนั้น 

2.2 เปนการสุมเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) ในการรวบรวมขอมูล นักวิจัย

จะใชวิธีการหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ การบันทึกสาธารณะ บันทึก

ประจําวันหรืออนุทินของผูใหขอมูล รวมทั้งบันทึกความเห็นสวนตัวของผูวิจัยเอง ซึ่งวิธีการ

เหลานั้น นักวิจัยทฤษฎีฐานราก มักจะใหความสําคัญกับการสัมภาษณมากกวาวิธีอ่ืน เนื่องจากการ

สัมภาษณจะชวยใหไดขอเท็จจริงจากปากคําของผูใหขอมูลไดดีกวา การสุมอยางแบบเจาะจง 

(purpossive sampling) เพ่ือการสัมภาษณหรือการสังเกตเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

ทฤษฎีฐานรากนั้นจะแตกตางจากการวิจัยเชิงคุณภาพอ่ืนๆ เนื่องจากการสุมเชิงทฤษฎี 

(theoretical sampling) ในการวิจัยทฤษฎีฐานรากจะมุงไปที่บุคคลที่จะทําใหไดขอมูลที่จะ

กอใหเกิดทฤษฎีเปนสําคัญ  ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือกอใหเกิดทฤษฎีนั้น กระบวนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจะมีลักษณะเปนวิธีการยอนไปมา (zigzag approach) เปนกระบวนการที่นักวิจัยได

รวบรวมขอมูล และมีการวิเคราะหขอมูลในทันที ไมรอจนกวาจะรวบรวมขอมูลไดทั้งหมด ซึ่งการ

เก็บรวมรวบขอมูลในลักษณะนี้จะทําใหเกิดการตัดสินใจไดวาจะเก็บขอมูลอะไรเพิ่มเติมและจะ

เก็บจะเก็บขอมูลจากใครอีก ซึ่งจะทําใหมีการกลั่นกรองและปรับแก ประเภท (categories) ที่

กําหนดเปนระยะๆ ยอนกลับไปกลับมาจนเห็นวาถึงจุดอิ่มตัว (saturation)ไมมีขอมูลใหมเพ่ิมขึ้น

อีก หรือไมมีใครจะใหขอมูลนั้นเพิ่มเติมอีกตอไป 

2.3  เปนการวิ เคราะหข อมูล เ ชิ ง เป รียบเทียบอย า งตอ เนื่ อง  (constant 

comparative data analysis) ในการวิจัยทฤษฎีฐานราก นักวิจัยจะเกี่ยวของในกระบวนการเก็บ

รวบรวมขอมูล การจัดกระทํากับขอมูลเพ่ือจําแนกเปนประเภทๆ ในการการเก็บสารสนเทศ

เ พ่ิมเติม  และการเปรียบสารสนเทศใหมที่ ได กับประเภทต างๆ  ที่ กํ า ลั ง เ กิดขึ้น เปน

กระบวนการพัฒนาประเภทที่ เปนปฏิบัติการเชิงเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง  (constant 

comparison) ซึ่งถือเปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงอุปมาน (inductive) จากกรณีเฉพาะให

เปนกรณีที่กวางข้ึน เปนการเปรียบเทียบขอมูลระหวางเหตุการณกับเหตุการณ (incidents) 

เหตุการณกับประเภท (categories) และประเภทกับประเภท โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหได 

“ประเภท”ที่มีฐานราก (ground) จากขอมูลที่ไดมาในลักษณะเปนตัวบงช้ี (indicators) ที่ไดมา

จากหลากหลายแหลง แลวนํามาจัดกลุม (grouping) เปนรหัส (codes) โดยกระบวนการ

เปรียบเทียบนี้ นักวิจัยจะตองเปรียบเทียบตัวบงช้ีกับตัวบงช้ี รหัสกับรหัส และประเภทกับประเภท 

อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการวิจัย  ทั้ งนี้ เ พ่ือขจัดการมีมากเกินไปของขอมูล 

(redundancy) โดยนักวิจัยจะมีคําถามอยูในใจเสมอดังนี้ (1) ขอมูลที่ศึกษาคืออะไร (2) ประเภท

อะไรหรือคุณลักษณะอะไรของประเภทอะไรที่เหตุการณนี้บงถึง (3) อะไรที่เกิดขึ้นจริงจากขอมูล
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ที่ไดมา (4) อะไรที่เปนกระบวนการเชิงจิตวิทยาสังคมพื้นฐานหรือกระบวนการโครงสรางทาง

สังคมที่เห็นไดจากการกระทํา 

2.4 มีประเภทหลัก 1 ประเภท (a core category) ในบรรดา “ประเภท” ตางๆ 

ที่กําหนดไดจากขอมูลที่รวบรวมมา นักวิจัยจะเลือกประเภทหลัก 1 ประเภท เปนปรากฏการณ

หลักสําหรับเสนอทฤษฎีฐานราก หลังจากกําหนด “ประเภท” ไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต 8-

10 ประเภท ทั้งนี้ข้ึนกับฐานขอมูลที่ไดมา นักวิจัยจะเลือกประเภทหลัก 1 ประเภทเพื่อเปน

พ้ืนฐานในการเขียนทฤษฎี โดยมีปจจัยหลายประการที่เก่ียวของกับการเลือก เชน ความสัมพันธ

กับประเภทอื่น ความถี่ในการเกิดขึ้น การถึงจุดอิ่มตัวไวและงาย และมีความชัดเจนที่จะพัฒนา

เปนทฤษฎี 

2.5 การกอใหเกิดทฤษฎี (theory generation) กระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนจะ

นําไปสูการกอใหเกิดทฤษฎี จากฐานขอมูลที่นักวิจัยรวบรวมมาได โดยทฤษฎีจากการวิจัยทฤษฎี

ฐานรากนี้ จะเปนการอธิบายอยางกวางๆ ตอกระบวนการในหัวขอที่วิจัย ซึ่งทฤษฎีจากการวิจัย

ทฤษฎีฐานราก มีแนวทางการนําเสนอที่เปนไปได 3 แนวทาง คือ (1) นําเสนอเปนรูปแบบ

ความสัมพันธเชิงเหตุผลหรือรูปแบบเชิงทฤษฎี (2) นําเสนอเปนสมมติฐานเชิงทฤษฎี (3) 

นําเสนอเปนเรื่องเลาเชิงบรรยาย 

2.6 มีการบันทึกของนักวิจัย (memos) โดยตลอดระยะเวลาของการวิจัย นักวิจัย

จะตองบันทึกขอมูล ใหความคิด ความเห็น รวมทั้งความสังหรณใจที่มีตอขอมูล และตอประเภทที่

จําแนกไว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการไดแนวคิดที่จะเก็บขอมูลเพ่ิมเติม หรือกําหนดแหลงขอมูล

ใหม  

อยางไรก็ตามลักษณะการสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎีจะเปนการสรางความเชื่อมโยง

ระหวางขอมูลกับทฤษฎี  อาจกลาวไดวาเปนข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล ในการสรางมโนทัศน

นั้น ขอมูลที่มีอยู เปนจํานวนมากจะถูกนํามาแยกสวน หรือจัดหมวดหมูตามคุณสมบัติ 

(properties) โดยการวิเคราะหขอมูลตองอาศัยการตีความ (interpretation) ของผูวิจัย ดังนั้นมโน

ทัศนจึงมิใชส่ิงที่ปรากฏเห็นอยูในปรากฏการณจริง แตเปนสิ่งที่ผูวิจัยตองสราง (construct) ข้ึนมา

จากขอมูล  ในกระบวนการสรางทฤษฎีฐานราก ผูวิจัยจะตองทํางานใกลชิดกับการวิจัยทุกข้ันตอน 

เพราะในกระบวนการวิจัยจะไมสามารถกําหนดลวงหนาไดวาจะเก็บขอมูลจากใคร หรือตองการ

จํานวนขอมูลมากเทาไร  ข้ันตอนของการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีจึงไมอาจแยกขั้นตอนของการเก็บ

ขอมูล การสรางมโนทัศน การเชื่อมโยงมโนทัศน รวมทั้งยังไมสามารถหาขอสรุปเชิงทฤษฎี

เบื้องตนไดอยางเด็ดขาด  ซึ่งข้ันตอนตางๆเหลานี้จะตองทําไปพรอมๆ กัน การเลือกตัวอยางเชิง

ทฤษฎี (theoretical sampling) เปนกระบวนการเก็บขอมูลเพ่ือนําไปสูการสรางทฤษฎี โดยผูวิจัย

จะตองเก็บขอมูล  สรางมโนทัศน รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพ่ือจะตัดสินใจไดวายังตองการ

ขอมูลใดอีก และจะเก็บไดจากใคร ที่ไหน เพ่ือจะนําไปสูการสรางทฤษฎีที่สมบูรณ ดังนั้น

กระบวนการเก็บขอมูลจึง ถูกกําหนด  และควบคุมโดยขอเสนอเชิงทฤษฎี  ( theoretical 
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proposition) ที่เกิดขึ้นมาจากการเก็บขอมูล โดยที่กระบวนการนี้จะตองเริ่มทําตั้งแตเร่ิมตนการ

เก็บขอมูล ทั้งนี้เพราะการสรางทฤษฎีฐานรากเนนการเปรียบเทียบขอมูล  มโนทัศนที่สรางข้ึนจาก

ขอมูล  รวมทั้งความเกี่ยวโยงกันระหวางมโนทัศนเปนหลัก ในการสรางทฤษฎี ซึ่งเรียกวา ขอเสนอ

เชิงทฤษฎีช่ัวคราว (temporary proposition) จากนั้นจึงตัดสินใจวาจะทําขอเสนอเชิงทฤษฎีที่ไดนี้

ไปใชทดสอบ (verify) จากใคร หรือจากปรากฏการณใด โดยทั่วไปผูวิจัยจะตองเลือกกรณีศึกษา 

หรือเหตุการณ หรือบุคคลเพื่อการเก็บขอมูลตอไป ที่เช่ือวาจะเปนขอมูลที่ไมสนับสนุนขอเสนอ

เดิม หรือเปนกรณีที่จะนําไปสูการปฏิเสธขอเสนอที่ไดสรางข้ึนชั่วคราว (negative case) ทั้งนี้เพ่ือ

นําความแตกตางที่พบมาปรับเปลี่ยนขอคนพบเดิม โดยการวิจัยจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนผูวิจัย

แนใจวา แมจะวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ก็ไมชวยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน และขอสรุปเชิงทฤษฎี

ที่มีอยูได เรียกวา ทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว (theoretical saturation) กระบวนการวิจัยจึงยุติลง ดังนั้น

จํานวนกรณีศึกษาหรือจํานวนขอมูลจึงมิใชตัวกําหนดการเก็บขอมูล ส่ิงสําคัญคือความสมบูรณของ

มโนทัศนและทฤษฎีที่ถูกสรางข้ึนจากขอมูลที่เปนปรากฏการณของสังคมที่ตองการศึกษาเปนหัวใจ

สําคัญของการเก็บขอมูล (Strauss, 1987) 

Strauss & Corbin (1990) กลาวถึงการวิจัยทฤษฎีฐานรากไววา ในการปฏิบัติการ

วิจัยจะนิยมใชรูปแบบที่เนนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลใน 4 ข้ันตอนคือ (1) การเปดรหัส 

(2) การหาแกนของรหัส (3) การเลือกรหัส (4) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางเง่ือนไขเชิงสาเหตุ ยุทธศาสตร เง่ือนไขเชิงบริบท เง่ือนไขสอดแทรก และผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้น เพ่ือนําเสนอเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการวิจัยทฤษฎีฐานราก โดยในการดําเนินการวิจัย

นั้น ขอมูลในภาคสนามมีความสําคัญมาก นักวิจัยจะตองอยูใกลชิดกับขอมูลและแหลงขอมูล

ตลอดระยะเวลาของการวิจัย  ดังนั้น การตั้งคําถามการวิจัย ตามรูปแบบการวิจัยทฤษฎีฐานราก

เชิงระบบนี้จะชวยใหเกิดแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งคําถามการวิจัยในเชิงเหตุผลสัมพันธตอ

กัน เชน ปรากฏการณหลักมีลักษณะอยางไร (core Phenomenon) เกิดจากสาเหตุอะไร (causal 

conditions) ปรากฏการณหลักนั้นไดกอใหเกิดการใชยุทธศาสตรอะไรหรือเกิดการกระทําอะไร 

(Strategies) มีเง่ือนไขเชิงบริบทเฉพาะ (contextual conditions) และเง่ือนไขสอดแทรกทั่วไป 

(intervening conditions) อะไรที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรนั้นหรือตอการกระทํานั้น และจาก

การใชยุทธศาสตรนั้นหรือการกระทํานั้นไดกอใหเกิดผลสืบเนื่องอะไรขึ้นมา (consequences)  ดัง

ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ทฤษฎีฐานรากเชงิกระบวนการ: รูปแบบเชิงทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลสบืเนื่องที่เกิดขึ้น  

 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาด

เล็ก คือ ปรากฏการณทางสังคมที่จะไดศึกษาโดยอาศัยการทําความเขาใจจากคนในชุมชน และ

ผูเก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในมิติตาง ๆ อยางกวางขวาง  จากนั้นจึงนําขอมูลมาสราง

เปนมโนทัศน โดยใชหลักการที่เรียกวา concept – indicator model ซึ่งถือเปนข้ันตอนสําคัญของ

การสรางทฤษฎีจากฐานราก  มโนทัศนหนึ่งๆประกอบดวย ตัวชี้วัด ชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีก่ีตัวก็ได 

ข้ึนอยูกับขอมูลเชิงประจักษ (empirical indicators)โดยการเปรียบเทียบความเหมือน ความ

แตกตาง และระดับความสอดคลองของคุณสมบัติของตัวชี้วัด ทําใหไดมโนทัศนที่สามารถหลอม

รวม ตัวชี้วัดตาง ๆเขาไวดวยกัน  มโนทัศนที่ไดนี้จะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แต

ขณะเดียวกันก็มีความเปนนามธรรมพอที่จะนําไปใชสรางทฤษฎีได ดังนั้น ทฤษฎีจะประกอบไป

ดวยชุดของมโนทัศน ที่ถูกสรางข้ึนมาจากปรากฏการณจริง โดยมโนทัศนตางๆจะถูกนํามา

เช่ือมโยงกันในรูปของขอเสนอ (proposition) ที่แสดงถึงความเกี่ยวพันในรูปแบบตางๆโดยจะมี

มโนทัศนที่เปนเง่ือนไข (causal condition) และมโนทัศนที่เปนกระบวนการ ซึ่งจะตองมีคําอธิบาย

ที่ชัดเจนวา มโนทัศนดังกลาวมีความเกี่ยวพันกันอยางไร   

การสรางทฤษฎีฐานรากแมวาจะเนนการศึกษาจากปรากฏการณจริง แตวิธีวิทยา

ของการสรางทฤษฎีฐานราก มิไดละเลยการนําองคความรูที่ไดมีการสะสมกันมา ไมวาจะเปน

แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่เก่ียวของ มาเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูใหมข้ึนมา ทั้งนี้

เพราะปรากฏการณของสังคมเปนเรื่องซับซอน การที่จะอธิบายลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอมีสวนรวมของชุมชน ยุทธศาสตรและเง่ือนไขการใชยุทธศาสตร รวมทั้งผล

สาเหตุที่ทํา

ใหเกิด

ปรากฏการณ

หลัก 

ลักษณะของ

ปรากฏการณ

หลัก 

ยุทธศาสตรหรือการ

กระทําที่เกิดจาก

ปรากฏการณหลัก 

 

ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น

จากการใชยุทธศาสตร 
 

เง่ือนไขเชิงบริบทเฉพาะที่

สงผลตอการใชยุทธศาสตร 

เง่ือนไขเชิงสอดแทรกทั่วไปที่

สงผลตอการใชยุทธศาสตร 
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สืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนนั้นไมสามารถใชหลักเหตุและผล

อยางงายในการอธิบายปรากฏการณดังกลาวได แตตองอาศัยองคความรูที่ลึกซึ้งเก่ียวกับมโนทัศน

ตางๆที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชนอยางกวางขวาง  องคความรูตางๆเหลานี้จะชวยให

ผูวิจัยมีความไว (sensitive) ตอการสรางมโนทัศน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาองคความรูที่สอดคลองกับ

คําถามการวิจัยซึ่งเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กเปนพื้นฐานไวแลว  

จึงใหความสําคัญกับวิธีการและขั้นตอนตางๆของการสรางทฤษฎีจากฐานราก (grounded theory) 

 

ตอนที่ 7 กรอบความคิดพื้นฐานในการวิจัย   

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการศึกษาปรากฏการณ

ของการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก  เพ่ืออธิบายและทําความเขาใจลักษณะ

การมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอมีสวนรวมของชุมชน ยุทธศาสตรและเง่ือนไขการใช

ยุทธศาสตร รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน โดยวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเพียงพอที่จะนําไปสูการสรางทฤษฎีฐานราก (grounded theory) และ

สามารถตอบคําถามการวิจัยที่ตั้งไว คือ การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก จาก

มุมมองของคนที่อยูในปรากฏการณ มีลักษณะอยางไร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนคืออะไร  ในการมีสวนรวมของชุมชนมียุทธศาสตรและเง่ือนไขอะไร รวมทั้งผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรสวนรวมของชุมชนคืออะไร เมื่อไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เก่ียวของดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวในตอนที่ 1- 6  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบความคิดพื้นฐาน

เพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

สําหรับการศึกษาในประเด็นลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนนั้น  ผูวิจัยจะศึกษาโดยมี

ความคิดพื้นฐานวา การศึกษามีความสัมพันธเช่ือมโยงกับสังคม ดังที่ เสนห จามริก (2526)ไดมี

ขอเสนอวา  การศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม และแตละสังคมยังประกอบดวย โครงสราง 

อํานาจ และคานิยม  ซึ่งมีผลตอการกําหนดแนวทาง โครงสราง และแบบแผนการจัดการศึกษา

ตลอดจนหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ผูวิจัยตองการศึกษาวาการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันซึ่งยึดความมุงหมาย หลักการ  และแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 การมีสวนรวมของชุมชนใน

โรงเรียนดีเดนขนาดเล็กมีลักษณะอยางไร  โดยใชแนวความคิดการพัฒนาโรงเรียนแบบมีสวนรวม

ของชุมชนเปนแนวคิดในการอธิบาย  รวมทั้งนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายของหนวยงานตนสังกัดที่สงผลตอการกําหนด การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษา  ในสภาวะความเปนจริงการจัดการศึกษาของประเทศมีลักษณะการกําหนดทิศทาง

นโยบายจากสวนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) การบริหารการศึกษาแบบสั่งการจากระดับบนสู

ระดับลาง  สวนโรงเรียนในฐานะที่เปนหนวยปฏิบัติมีหนาที่ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่

สวนกลางกําหนด  ถึงแมวานโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดกําหนดใหการมีสวนรวมของ
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ชุมชนเปนกลยุทธในการจัดการศึกษา โดยพยายามประชาสัมพันธ และแสวงหาโอกาสใหชุมชน

เขามามีสวนรวมดวยวิธีการหลากหลาย แตก็ทําไดเพียงนัยของความหมายการมีสวนรวมที่เปน

การสนับสนุน การใหความรวมมือ หรือการบริจาควัตถุส่ิงของซึ่งยังไมเปนลักษณะของการมีสวน

รวมที่แทจริง  เพราะการมีสวนรวมที่เปนความมุงหวังใหเกิดขึ้นนั้น จะตองมีฐานคติ หรือกรอบ

ความคิดในการจัดการศึกษาที่ตรงกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ การสมัครใจของชุมชนที่จะ

เขามารวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ ในลักษณะที่มีความสัมพันธในแนวราบ มี

ความเขาใจและยอมรับเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไรนั้น  ผูวิจัยศึกษาโดยมี

แนวคิดพื้นฐานวา ปจจุบันสิ่งที่เปนพลวัตและมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา คือ 

บริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งนโยบายของรัฐในการจัด

การศึกษาที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชน  จึงตองศึกษาปฏิสัมพันธระหวางบริบทในดานตางๆ

ของชุมชนใหเช่ือมโยงกัน โดยกําหนดฐานการวิเคราะห หรือกรอบความคิดที่เปนจุดเริ่มตนของ

การจัดการศึกษาในชุมชนใหตรงกัน  เชนในดานเศรษฐกิจ ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการ

ทํามาหากินของประชาชนในชุมชน การมีรายไดและการเพิ่มผลผลิตของกลุมอาชีพตางๆในชุมชน

เนื่องจาก บริบทดานเศรษฐกิจจะสะทอนขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลและคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ในดานสังคมศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนเกี่ยวกับ

ทัศนะที่มีตอประชาชนในลักษณะการยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนเทาเทียมกับตน มีความเชื่อถือ

และเคารพความคิดเห็นของประชาชน พรอมที่จะเรียนรูและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  ในดานการปกครองศึกษาถึงโครงสรางอํานาจขอองบุคคลที่

เปนผูมีสวนเกี่ยวของ หรือกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ รวมทั้งทาทีความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งถาผูนําชุมชนมีโครงสราง

อํานาจเปนแบบแนวราบ และมีทาทีสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ก็จะทํา

ใหเกิดแกนนําในการมีสวนรวมขึ้นในชุมชน และจะสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางเขมแข็ง ในดานวัฒนธรรม ศึกษาวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการมีสวน

รวมของชุมชน เชน การเห็นความสําคัญในการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  การเห็นความสําคัญของการ

ทํางานรวมกัน การมีคานิยมแสดงความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งคานิยมนี้จะกอใหเกิดการมีสวน

รวมไดมากกวาชุมชนที่ตางคนตางอยู  นอกจากนี้บริบทของการจัดการศึกษาในชุมชนที่เปนปจจัย

และมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน เชนประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ความรูสึก

รวมการเปนเจาของโรงเรียน (ownership) ความเปดเผยการดําเนินงานของโรงเรียน (openness) 

การตรวจสอบและความรับผิดชอบ (accountability) ความเปนอิสระ(autonomy) การรวมมือกัน

(collaboration) และรวมไปถึงส่ิงแวดลอมที่เปนบรรยากาศที่เอ้ือตอการมีสวนรวมของชุมชน 

การศึกษายุทธศาสตรและเง่ือนไขการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

ดีเดนขนาดเล็ก เปนการศึกษาการใชยุทธศาสตรหรือ การกระทําที่เกิดจากปรากฏการณและ
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เง่ือนไขเชิงบริบทเฉพาะและเงื่อนไขเชิงสอดแทรกทั่วไปที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่ง

ผูวิจัยจะศึกษาโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางองคการ พฤติกรรมองคการ รูปแบบ

การบริหารจัดการของโรงเรียน บรรยากาศและความคาดหวัง รวมทั้งการศึกษาลักษณะการมีสวน

รวมของชุมชนที่มีประสิทธิผลซึ่งจะตองศึกษาการและทําความเขาใจการใชยุทธศาสตรและเง่ือนไข

ที่เก่ียวของจากพื้นที่ที่ศึกษาในปรากฏการณจริงของการมีสวนรวมของชุมชน 

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรและเง่ือนไขที่

เก่ียวของนั้น  ผูวิจัยจะศึกษาโดยใชฐานความคิดการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะที่การมีสวนรวม

เปนกระบวนการทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทั้งกอน และหลังการปฏิรูปการศึกษา 

ในการอธิบายถึงผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของของชุมชนนั้นจะใหความสําคัญกับการ

ถายทอดแนวคิดเพื่อการปรับปรุง  การเกิดระบบใหมที่สอดคลองกับโรงเรียนและชุมชน  และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยทําความเขาใจถึงการกระทํา  

และการใหคุณคาตอผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกข้ันพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากกรอบความคิดพื้นฐานการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิจัยทฤษฎี

ฐานรากเชิงระบบของ Strauss & Corbin (1998) มาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งทําให

ปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กนี้ เปนความพยายามที่จะทํา

ความเขาใจลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

ยุทธศาสตรและเง่ือนไขการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น

จากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

จากคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย รวมทั้งการนําผลการศึกษาเอกสารและ

วรรณกรรมที่เก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ดังแสดงตามภาพที่ 6 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 กรอบแนวคดิพื้นฐานในการวิจัย: การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

 

เพ่ือใหไดขอมูลจากปรากฏการณที่ตามความจริงมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาจาก

โรงเรียน ชุมชน และผู เ ก่ียวของที่เปนบริบทของโรงเรียน ตามประเด็นที่ไดกําหนดไวใน

วัตถุประสงค และคําถามการวิจัย โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยศึกษาในแนวทาง

ของทฤษฎีฐานราก (grounded theory) ที่เนนการตีความขอมูลเพ่ือหาคําอธิบายตามปรากฏการณ

ที่ศึกษา โดยการสัมภาษณระดับลึก (in-depth interview) การจัดกลุมสนทนา (focus group 

discussion) การสังเกตและจดบันทึก (observation and field-note) และการวิเคราะหเอกสาร

(document analysis) เพ่ือนําไปสูการเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎี (theoretical generalization) ตอไป                                
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) และใช

แนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณนิยม (phenomenology) ที่เปนทฤษฎีฐานราก (grounded 

theory)  ซึ่งนภาภรณ หะวานนทและคณะ (2543) อธิบายวา เปนทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา

ปรากฏการณทางสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสราง (construct) และไดรับการตรวจสอบ (verify) โดย

การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบ  การ

สรางทฤษฎีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บขอมูลดวยวิธีการวิจัยทางดานสังคมศาสตร เชน การ

สัมภาษณระดับลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม  การจัดสนทนากลุม และการวิเคราะหเอกสาร โดย

ขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะตองเปนขอมูลที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม ในเรื่อง

ศึกษาอยางรอบดาน การบันทึกขอมูลในลักษณะนี้มักอาศัยการบรรยายเหตุการณ ประสบการณ

ของคน การเรื่องเลาสภาพสังคม ซึ่งการบรรยายอยางละเอียดนี้ เปนความพยายามที่จะทําความ

เขาใจถึงความหมาย ประสบการณ การกระทําหรือเหตุการณตางๆ เพ่ือจะชวยใหผูวิจัยตีความ

ปรากฏการณนั้นๆ ไดตรงตามความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจปรากฏการณที่

ศึกษา ดังนั้นการศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานรากใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 

สามารถเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีจากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

ดีเดนขนาดเล็ก โดยทําความเขาใจถึงลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยที่มีอิทธิพล 

ยุทธศาสตรและเง่ือนไขที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของชุมชน โดยผูวิจัยไดวิธีดําเนินการวิจัย ตามลําดับดังตอไปนี้ 

 

1. การเลือกพื้นที่ในการศึกษา (field) 

การเลือกพ้ืนที่ศึกษา เปนขั้นตอนที่สําคัญมากตอการไดมาซึ่งขอมูลที่ตรงและเพียงพอ

สําหรับการอธิบายปรากฏการณที่ตองการศึกษา ดังนั้น การเลือกพ้ืนที่ศึกษาจึงตองกระทําอยาง

รอบคอบโดยอาศัยการเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) ซึ่งมีหลักการที่สําคัญของการเลอืก

พ้ืนที่ศึกษาคือตองเปนพื้นที่ที่สอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย คําถามการวิจัยและ

กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดพื้นที่ศึกษาไวดังนี้ คือ เปนโรงเรียน

ขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120  คน มีความโดดเดนเปนพิเศษในดานการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการพัฒนาที่เกิดจากความรวมมือจากชุมชนและทองถ่ิน และเปน

โรงเรียนที่หนวยงานตนสังกัดประกาศเปนโรงเรียนดีเดน และจัดการศึกษาเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ

เปนสถานศึกษาที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการจัดระบบ 
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โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษายึดหลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของชุมชน 

บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซึ่งโรงเรียนที่ศึกษาครั้งนี้เปน

โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จอยางย่ิง สามารถเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆ

เก่ียวกับการพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพสูง และมีผลงานเปนที่ยอมรับในวง

การศึกษาอันจากการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของชุมชน          

ผูวิจัยไดสืบเสาะหาขอมูลเพ่ือใหไดโรงเรียนที่มีลักษณะตามเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด 

โดยเริ่มตนจากการขอขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 แหง ที่เปนพื้นที่ในจังหวัด

เดียวกับผูวิจัยอาศัยอยู ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถเดินทางไปรวมกิจกรรมตางๆในพื้นที่ศึกษาได

โดยสะดวกซึ่งจะตองมีระยะทางไมไกลจนเกินไป  เนื่องจากในระหวางดําเนินการเก็บขอมูลผูวิจัย

ตองคลุกคลีอยูในพื้นที่ที่ศึกษาเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานพอสมควร โดยไดขอความ

อนุเคราะหใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบุช่ือโรงเรียนดีเดน (outstanding school) ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาละ 1 แหง ที่เปนไปตามเงื่อนไขที่สําคัญ คือ ตองเปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่มี

การพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพสูง โดยเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนอยาง

ชัดเจน และเปนที่ยอมรับจากผูปกครอง ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และไดรับการยกยอง

ชมเชยจากหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งเปนโรงเรียนที่เคยผานการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ

ใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หรือเคยไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดนระดับประเทศ การที่ผูวิจัย

กําหนดเงื่อนไขโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กดังกลาวเปนพื้นที่วิจัยครั้งนี้  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจไดวา

โรงเรียนดีเดนขนาดเล็กไดผานกระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอน และมีหลักเกณฑในการ

ประเมินและคัดเลือกซึ่งเปนที่รับรูโดยทั่วไปของหนวยงานทางการศึกษา อาทิ เชนโรงเรียนที่ไดรับ

การคัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนั้น ตองเปนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได

มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยมีคณะกรรมการที่

เปนกลางจากหนวยงานทางการศึกษาหลายหนวยงานเขารวมเปนกรรมการประเมิน ซึ่งมี

รายละเอียดการประเมิน 6 ดาน ดังนี้  (1) ดานคุณภาพนักเรียน (2) ดานการบริหารหลักสูตร 

และวิชาการ (3) ดานการบริหารการจัดการ (4) ดานการบริหารงานอาคารและสถานที่ (5) ดาน

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน (6) ดานความดีเดนของสถานศึกษา  

ดังนั้น สถานศึกษาที่มีสิทธิ์จะไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จะตองผานเกณฑการประเมินใน

แตละดาน และมีคาคะแนนรวมทุกดานไมต่ํากวา 3.50  จากคะแนนเต็ม 4.00  หลังจากผูวิจัยได

รายชื่อโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครบทั้ง 5 แหงแลว จึงไดเขาไป

ศึกษาขอมูลของโรงเรียนดังกลาวดวยตนเอง เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาขอมูลความสําเร็จของ

โรงเรียนจากเอกสารสรุปผลการดําเนินการที่ผานมา รวมทั้งการสัมภาษณผูเก่ียวของ ไดแก 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศการศึกษา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนงาน และผูอํานวยการกลุม
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สงเสริมการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท้ัง 5 แหง เมื่อไดขอมูลครอบคลุม 

ครบถวนแลว ผูวิจัยจึงพิจารณาเลือกโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่สอดคลองตรงตามวัตถุประสงค

การวิจัย ประเด็นคําถามการวิจัย และกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย   

โรงเรียนบานหนองแคน (นามสมมติ) ที่ผูวิจัยเลือกเปนพื้นที่ศึกษา เปนโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

โรงเรียนแหงนี้ จัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเปด

ใหบริการตั้งแตช้ันอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานหนองแคน ตั้งอยู หางจาก

ตัวอําเภอซึ่งเปนเขตปกครองทองที่มีระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีลักษณะ

ตรงตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขทุกประการ เมื่อสังเกตจากทางกายภาพจะเห็นวาเปนโรงเรียนที่จัด

ภูมิทัศนสวยงาม สะอาด รมรื่น แตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูโดยทั่วไปอยางชัดเจน  

นอกจากนั้น จุดแข็งของโรงเรียนบานหนองแคน (นามสมมติ) ที่เปนขอสรุปจากการ

เอกสารรายงานการประเมินภายในของโรงเรียน  มีประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

1. โรงเรียนภาคภูมิใจที่ไดประสบความสําเร็จใน ดานตางๆ เชน โรงเรียนไดรับการ

คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ไดรับการคัดเลือกโรงเรียน

ดีเดนดานการมีสวนรวมของชุมชน  ไดรับการคัดเลือกโรงเรียนหองสมุดดีเดน ประเภทโรงเรียน

ขนาดเล็ก  โรงเรียนไดพัฒนาดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม ใหมีบรรยายที่รมรื่น สวยงามและ

ปลอดภัยจากมลภาวะและมลพิษตางๆ โรงเรียนบานหนองแคนมีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วประเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ซึ่งเปน

เครือขายการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด นอกจากนี้  โรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่มี

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียน เชน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ชาวตางประเทศ รวมทั้งหนวยงาน/โรงเรียนตางๆ มาศึกษาดูงานเปนประจํา 

2.  โรงเรียนสามารถพัฒนาผูเรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลาวคือ ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา ใหเปนผูมี

ความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความดีงาม มีจิตใจโอบ

ออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3. ผูบริหารโรงเรียน และครู มีการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม ประสานงานกับ

ชุมชนและทองถ่ิน โดยการสรางระบบการทํางานที่โปรงใส รวมคิด รวมกันทํา และรวมกัน

ตัดสินใจแกไขปญหา มีวัฒนธรรมการทํางาน เสมือนหนึ่งเปนครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารมีระบบ

กํากับ ติดตามการทํางานที่ดี ใหเกียรติ และยอมรับในความรูความสามารถของครู จึงทําใหครูทุก

คนมีความภาคภูมิใจที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนจนมีเกียรติประวัติดีเดน  

สําหรับโรงเรียนบานหนองแคน (นามสมมติ) เปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีคุณสมบัติที่สอดคลองตาม
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วัตถุประสงคของการวิจัย  เพ่ือผูใหขอมูลหลักเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการที่ผูวิจัยดําเนินการ

และมีความเต็มใจใหขอมูลตางๆ ที่เปนรายละเอียดในทุกประเด็นที่ศึกษา นอกจากนี้เพ่ือผูวิจัย

สามารถวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลจากแหลงตางๆไดอยางลึกซึ้งโดยมีเสรีภาพตาม

มาตรฐานทางวิชาการ  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองปกปองผูใหขอมูลหลัก โดยการใชช่ือของบุคคลผูให

ขอมูลหลักตามตําแหนงในการทํางานหรือตามบทบาทที่เก่ียวของกับโรงเรียนและใชช่ือของ

โรงเรียน ช่ือสถานที่ และช่ือบุคคลในบางกรณี  เปนนามสมมติ 

 

2. การเตรียมการ และการเขาสูพื้นที่ศึกษา 
โรงเรียนบานหนองแคน คือโรงเรียนที่ผูวิจัยไดเลือกตามเกณฑและเง่ือนไขที่เปนการ

เลือกเชิงทฤษฎี  เปนโรงเรียนที่ตั้ งอยู  ในจังหวัดมณฑลอีสาน  (นามสมมติ) ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  การเตรียมการในระยะเริ่มแรก ผูวิจัยไดสรางแนวคําถาม 

(guideline) โดยแนวคําถามที่สรางข้ึนนี้ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณระดับลึก (in-depth 

interview) การจัดสนทนากลุม (focus group discussion) ซึ่งเปนคําถามปลายเปด โดยยึดกรอบ

ความคิดพื้นฐานในการวิจัยเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถาม เพ่ือใหไดคําถามที่

ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะ ปจจัยที่มีอิทธิพล  ยุทธศาสตร และเง่ือนไขที่สงผลตอการใช

ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวน

รวมของชุมชน โดยขอรับคําปรึกษา และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังกลาวจากผูเช่ียวชาญ

การวิจัย แลวนําแนวคําถามที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่อยูนอกพื้นที่ศึกษา เพ่ือเปน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวาขอคําถามดังกลาวสามารถนําไปใชถามไดตรงประเด็น

หรือไม  สามารถสื่อสารกับผูใหขอมูลหลักไดเขาใจตรงกันหรือไม ผูตอบคําถามมีความเขาใจและ

มีปฏิกิริยาอยางไร  ความตอเนื่องของเนื้อหาและการตอบคําถามเปนอยางไร จากนั้นไดนํามา

แกไขขอบกพรองและปรับปรุงแนวคําถามใหสมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงนําลงไปใชเปน

แนวทางในการเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการนําไปใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณ ซึ่งกอนเขาสูพ้ืนที่ศึกษาและดําเนินการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดฝกทบทวนการใชแนว

คําถามเพื่อใหมองเห็นภาพรวมการใชเครื่องมือดังกลาวสามารถการเก็บขอมูลไดครอบคลุม 

ครบถวนตามประเด็นคําถามการวิจัย 

ในการวิจัยนี้เครื่องมือหลักที่สําคัญที่สุดคือ ผูวิจัยเองจึงไดเตรียมความพรอมดานองค

ความรูที่เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชน 

โดยศึกษาคนควาอยางกวางขวาง และลึกซึ้ง เพ่ือใหตกผลึกความรูที่สามารถนําไปใชแปลความ 

และตีความใหเกิดความไวทางทฤษฎี  ผูวิจัยไดศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางการ

สรางทฤษฎีฐานราก (grounded theory) ใหเขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการสรางขอสรุปเชิง

ทฤษฎีจากขอมูลในปรากฏการณ โดยไดเขารับการฝกอบรมการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และอบรมการใชโปรแกรม atlas/ti ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหขอมูลเชิง
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คุณภาพ ทีมีความสําคัญ และจําเปนตองนํามาชวยวิเคราะหและประมวลผล นอกจากนี้แลว ผูวิจัย

ยังไดเตรียมและทดลองฝกใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ที่จําเปนชวยในการเก็บขอมูลภาคสนาม 

เชน เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กพรอมอุปกรณ เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่องบันทึกเสียง 

แถบบันทึกเสียง  กลองถายรูป และสิ่งอํานวยสะดวกในการปฏิบัติงาน  สําหรับของที่ระลึกนั้นได

เตรียมไวมอบใหผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนสิ่งของที่มีราคาเพียงเล็กนอย    เพ่ือแสดงความขอบคุณ  

ผูมีสวนสําคัญในการใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา 
เพ่ือใหการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

ราบรื่นและเปนไปตามแบบแผนในระบบราชการ ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน

และผูที่เก่ียวของ โดยขอหนังสือราชการจากประธานสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือขอความรวมมือจากทางโรงเรียนใหผูวิจัยไดเขาทําการศึกษาและเก็บ

ขอมูลจากบุคลากรในโรงเรียนและในพื้นที่ที่เก่ียวของ สําหรับตัวผูวิจัยเองไดขอความรวมมือและ

ทําความเขาใจกับทางโรงเรียนดวยตนเองโดยแสดงตนอยางเปดเผยวาเปนผูวิจัยที่มีความสนใจ

การบริหารกิจการของโรงเรียนแหงนี้ และขอเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และชุมชน

อยางเปนธรรมชาติ รวมทั้งการสรางมิติสัมพันธในหลายรูปแบบ เพ่ือกอใหเกิดความคุนเคยและ

ความไววางใจกัน ในระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลหลัก 

การเขาไปในพื้นที่ศึกษานั้น ผูวิจัยไดแนะนําตนเองใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

เพ่ือใหทราบประวัติสวนตัวโดยจัดทําแผนพับที่มีรายละเอียดพอสังเขป และแนะนําตัวตอทีป่ระชมุ 

รวมทั้งไดแจงวัตถุประสงคการมาทําวิจัยทางการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กแหงนี้ เพ่ือใหไดขอมูลที่จะนําไปศึกษาและนําเสนอ

เปนขอสรุปเชิงทฤษฎีตอไป  หลังจากนั้นจึงสรางความสัมพันธ (rapport)  โดยการทําความรูจัก 

และผูกมิตรกับคณะครูในโรงเรียนและคนในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน โดยเขารวมประชุมของคณะครู  

การประชุมผูปกครองนักเรียน และเขาประชุมรวมกับชุมชน เพ่ือใหคณะครูในโรงเรียนและคนใน

ชุมชนมีความรูสึกเหมือนผูวิจัยเปนครูคนหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน 

รวมทั้งไดสรางสัมพันธภาพที่ดีจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นจาก

คณะครูและคนในชุมชนอยางกวางขวางอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหคณะครูและคนในชุมชนเกิดความ

ไววางใจและยอมรับผูวิจัย นอกจากนี้ ผูวิจัยไดถือโอกาสเรียนรูโครงสรางทางสังคมทั้งในโรงเรียน

และชุมชนจากทัศนะของคณะครูและคนในชุมชน ซึ่งวิธีการสรางความสัมพันธ (rapport) นี้ ผูวิจัย

ไดนํามาใชระยะแรกในพื้นที่ที่ศึกษาจนกระทั่งมั่นใจวาผูเก่ียวของ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน เปนตน มี

ความรูสึกวาผูวิจัยเปนคนที่มีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนอยางดีพรอมที่จะรวมกิจกรรมตางๆ 

ในโรงเรียนและชุมชน หลังจากนั้นผูวิจัยจึงศึกษาขอมูลในพื้นที่ที่ศึกษา เร่ิมจากลักษณะทาง

กายภาพของโรงเรียนและชุมชน โดยไดขอความรวมมือจากครูที่เปนคนในพื้นที่ท่ีอาศัยอยูใน

ชุมชนและรูจักคุนเคยกับคนในชุมชน รวมทั้งเปนผูที่มีความรูเร่ืองชุมชนและโรงเรียนเปนอยางดี 
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เปนผูนําทางแกผูวิจัยในการสํารวจขอมูลโรงเรียน และชุมชน ซึ่งทําใหผูวิจัยทราบรายละเอียดของ

โรงเรียนและชุมชน ที่เปนขอมูลพ้ืนฐานที่แสดงถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา คือ ที่ตั้งของชมุชน 

สถานที่สําคัญในชุมชน เสนทางคมนาคม แหลงทรัพยากรธรรมชาติ เสนทางติดตอกับชุมชนอื่น  

รวมถึงลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรียน รายละเอียดที่ตั้งอาคาร

เรียน อาคารประกอบ บานพักครู เสนทางเขาออกโรงเรียน และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งจะทําให

เขาใจความสัมพันธของชุมชนและโรงเรียนชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาเอกสารที่

เก่ียวของกับชุมชนและโรงเรียน มีการพบปะ สนทนาอยางไมเปนทางการกับคณะครูและคนใน

ชุมชน และผูวิจัยไดนํามาพิจารณาเพื่อหาความสัมพันธของการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งเปน

รายละเอียดที่ทําใหไดขอมูลที่ตองการศึกษาครอบคลุม ครบถวน ตามประเด็นของการวิจัย 

 

3. ผูใหขอมูลหลัก (key informant) 

การเลือกผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical  sampling) 

(Strauss & Corbin,1998) ซึ่งเปนวิธีที่ไมไดกําหนดลักษณะเฉพาะของผูใหขอมูลหลักไวลวงหนา 

เร่ิมตนจากการเขาถึงปรากฏการณดวยการสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลหลักรายแรกซึ่งเปนบุคคล

ที่มีสวนรวมอยูในปรากฏการณนั้นๆ การสัมภาษณทําไปพรอมๆกับการสังเกตปรากฏการณที่

เก่ียวของดวย  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนระหวางการเก็บขอมูล เพ่ือใหไดมโนทัศน 

(concept) ในเรื่องที่ตองการศึกษาแลวจัดหมวดหมู (categorize) มโนทัศนตางๆ ขอสรุป

เบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะปรากฏการณ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดขึ้นของปรากฏการณ 

ยุทธศาสตร และเง่ือนไขที่นํามาใช  ตลอดจนผลสืบเนื่องที่เกิดจากการเกิดปรากฏการณนั้น  ซึ่งจะ

เปนตัวกําหนดวา ยังตองการขอมูลจากแหลงใดหรือจากใคร เพ่ือนํามาใชในการปรับเปลี่ยนหรือ

ยืนยันขอสรุปที่ไดในครั้งแรก จากนั้นผูวิจัยจึงเลือกผูใหขอมูลหลักเพ่ือสัมภาษณเปนรายตอไป 

โดยเชื่อวาจะเปนผูใหขอมูลที่แตกตางไปจากมิติ (dimensions) และคุณสมบัติ (properties) ของ

กลุมมโนทัศนที่พบจากการสัมภาษณระดับลึกที่ผานมา (negative case) สวนการเลือกผูใหขอมูล

หลักเพ่ือสัมภาษณระดับลึกรายตอๆไป ผูวิจัยเลือกโดยคํานึงถึงความแตกตางของความสัมพันธ

ระหวางกลุมมโนทัศน  การเลือกผูใหขอมูลหลักในลักษณะเชนนี้ดําเนินการตอไปเรื่อยๆเมื่อผูวิจัย

วิเคราะหขอมูลแลวและมีความมั่นใจวาแบบแผนตางๆ ของกลุมมโนทัศนที่เกิดขึ้นนั้นซ้ํากันจน

เปนแบบแผนที่แนนอน แมวาจะสัมภาษณผูใหขอมูลหลักรายอื่นๆ ตอไปก็ไมไดขอมูลใหม

เพ่ิมเติมอีก (theoretical saturation) ผูวิจัยจึงหยุดศึกษาขอมูลการสัมภาษณระดับลึก สําหรับผูให

ขอมูลหลักนั้น ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางเลือกไวอยางกวางๆ ซึ่งเปนกลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของกับ

ปรากฏการณของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงออกเปน 10 กลุม โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดและจํานวนผูใหขอมูลหลัก 

 

กลุมที่ ตําแหนง / สถานะ จํานวนผูใหขอมูล 

1 กลุมผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแคน 1 คน 

2 กลุมผูบริหารเขตพื้นที่การศกึษาไดแก ผูอํานวยการและรอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

2 คน 

3 กลุมครู ประกอบดวย ชวงชั้นที่ 1 – 2 และครูกอน

ประถมศึกษา 

7 คน 

4 กลุมกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย ประธานกรรมการ 

กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากองคประกอบอื่น และผูทรงคุณวุฒิ 

8 คน 

5 กลุมผูปกครองนักเรียน ประกอบ ผูปกครองซึ่งมีบุตรหลาน

เรียนอยูในโรงเรียนบานหนองแคน 

6 คน 

6 กลุมคนในชุมชน ประกอบดวยผูใหญบาน ผูนาํชุมชนที่มีอาวุโส 

และผูนาํกลุมพัฒนาในชุมชน 

4 คน 

7 กลุมผูบริหารโรงเรียนที่ใกลเคียง 2 คน 

8 กลุมนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2  ผูนาํนักเรียน และนักเรียนดีเดน 3 คน 

9 กลุมผูใหการนิเทศ ไดแก หัวหนากลุมนเิทศ ตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2 คน 

10 กลุมผูมาศึกษาดูงาน  ไดแก ตัวแทน คณะครูและผูบริหารจาก

โรงเรียนตางๆ ที่เคยมาศึกษาดูงาน 

2 คน 

 รวมทั้งสิ้น 37 คน 

 

เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณและเช่ือถือได  ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนเวลายาวนานและตอเนื่อง โดยมีการสังเกตภาคสนามอยางจริงจัง และใชการตรวจสอบขอมูล

แบบสามเสา (triangulation) และใชแหลงที่มาของขอมูลแตกตางกัน ผูวิจัยเปนผูศึกษาขอมูลดวย

วิธีการสัมภาษณระดับลึกดวยตนเอง  โดยใชเครื่องบันทึกเสียงในระหวางสัมภาษณ แลวนํามา

ถอดขอความอยางละเอียดคําตอคํา เพ่ือจัดหมวดหมูและวิเคราะหอยางเปนระบบตอไป 

 

4. การเก็บขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  เนนใหมีความยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงได

ในระหวางที่ศึกษา  การสัมภาษณมีบทบาทสําคัญมากในการเก็บรวบรวมขอมูลตองใชการสังเกต  

การใชเอกสาร และบันทึกเสียงประกอบในการตอบคําถามดวย เพ่ือใหขอมูลที่ไดเปนมุมมองและ

เปนปากเปนเสียงของคนที่กําลังศึกษา (Strauss & Corbin, 1998) ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลอยาง
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ละเอียดและครบถวนเกี่ยวการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก ตามคําถามการ

วิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงใชวิธีการหลักในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้ (1) 

การสัมภาษณระดับลึก (in-depth interview) (2) การจัดสนทนากลุม (focus group discussion) 

(3) การสังเกตและจดขอมูลภาคสนาม (observation and field-note) และ (4) การวิเคราะห

เอกสาร (document analysis) ซึ่งจะไดกลาวถึงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

4.1 การสัมภาษณระดับลึก (in-depth interview)  

ในการดําเนินการสัมภาษณระดับลึก ไดมีแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอสนทนา

กวางๆ หรือเปนคําถามปลายเปด ใชเปนแนวทางสําหรับการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลักอยางไมเปน

ทางการ มีการเปดประเด็นการสนทนาที่ไดเตรียมการไวลวงหนาไดสวนหนึ่ง และอาจจะมีประเด็น

อ่ืนเพิ่มเติมในระหวางการสัมภาษณ  เพ่ือใหการเขาถึงปรากฏการณเปนไปอยางเปดกวาง ไมยึด

ติดอยูกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง หรือแนวคิดที่ผูวิจัยมีไวลวงหนาเทานั้น  คําถามเพื่อการ

สัมภาษณระดับลึก จึงเปนการถามในสิ่งที่เปนปรากฏการณจริง เชน ถามเกี่ยวกับภูมิหลังความรู 

ความเขาใจ ประสบการณหรือพฤติกรรม เพ่ือคนหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ สามารถ

เช่ือมโยงการสัมภาษณเพ่ือเขาสูประเด็นที่ตองการอยางลึกซึ้งได สามารถตรวจสอบความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ และผูถูกสัมภาษณยังสามารถลําดับเหตุการณที่

ประสบและถายทอดจากทัศนะของตนเองได นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังสามารถสังเกตพฤติกรรม

ตางๆ เชน สีหนา ทาทาง แววตา น้ําเสียงและความรูสึกของผูใหสัมภาษณ  ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปน

ประโยชนสําหรับการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยทั้งส้ิน การสัมภาษณแตละครั้งมีชวงเวลาไมเทากัน 

โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 30-90 นาที หรือในบางกรณีมีการขอพูดคุยหลายๆ ครั้ง ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับเครื่องมือและประสบการณที่ผูใหขอมูลหลักตองการถายทอดใหกับผูวิจัย  ซึ่งผูวิจัยเปน

ผูสัมภาษณดวยตัวเองเปนสวนใหญ รวมทั้งไมมีการชี้นําทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือใหผูให

ขอมูลหลักตอบไปในแนวทางที่ผูวิจัยตองการ  ผูวิจัยทําการตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันกับ

ผูใหขอมูลหลัก และสรุปประเด็นตามแนวคําถาม (guideline) เปนระยะๆ พรอมทั้งสังเกต

พฤติกรรมในการใหขอมูลของผูใหขอมูลหลักไปพรอมกัน เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหขอมูลของ

ผูวิจัย สําหรับกรอบที่ใชเปนแนวคําถามหลักเพ่ือใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กมีปรากฏอยูในภาคผนวกของการวิจัย 

4.2 การจัดสนทนากลุม (focus group discussion)  

การเก็บขอมูลโดยการจัดสนทนากลุมเพื่อทําความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงทัศนะ 

ความคิด การมีมุมมอง และมูลเหตุจูงใจของผูที่เราตองการศึกษา กลุมสนทนาแตละกลุม 

ประกอบดวยผูเขารวมสนทนาจํานวน 5-8 คน ซึ่งไดรับเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผูวิจัย

ตองการศึกษา โดยในการดําเนนิการมีผูนําการสนทนาเปนผูจุดประเด็นการสนทนาในหัวขอตางๆ  

และกระตุนใหผูรวมสนทนาพูดคุยอยางอิสระและเปนกันเองมากที่สุด โดยทั่วไปผูที่ไดรับเชิญ

มารวมสนทนาในแตละกลุมจะมีประสบการณและภูมิหลังที่คลายคลึงกัน เพ่ือใหผูรวมสนทนามี
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ความสบายใจที่จะพูดคุยและแสดงทัศนะของตนไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้บรรยากาศของการจัดสนทนา

กลุมจะตางจากการสัมภาษณระดับลึก ตรงที่การจัดสนทนากลุมจะอาศัยบรรยากาศและพลวัตของ

กลุมชวยกระตุนใหบางคนที่อาจแสดงความคิดไดยากสามารถแสดงทัศนะของตนไดดีกวาการ

สัมภาษณแบบตัวตอตัว นอกจากนี้จุดประสงคของการจัดสนทนากลุมจะแตกตางไปจากการ

สัมภาษณระดับลึก เชนขอมูลที่ไดรับจากการจัดสนทนากลุมจะไมเนนที่ประวัติสวนตัวหรือ

รายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นกับกับผูสนทนาแตละคน แตจะเนนถึงการมีมุมมอง ทัศนะ 

และความคิดเห็นที่ผูรวมสนทนามีตอส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและทองถ่ินของตนเอง  ขอมูล

จากการจัดสนทนากลุมและจากการสัมภาษณระดับลึกจะสามารถนํามาประกอบกัน เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในเรื่องที่ตองการศึกษาไดอยางสมบูรณ 

แนวทางในการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือเขารวมในการสนทนากลุมที่ถือวาเปนบุคคลที่

สามารถใหคําตอบในการศึกษาไดตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษามากที่สุด ผูวิจัยไดแบงการจัด

สนทนากลุมออกเปน 2 กลุมเพื่อใหสมาชิกผูรวมสนทนาแตละกลุมมีภูมิหลังและคุณลักษณะบาง

ประการคลายคลึงกัน คือกลุมคณะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จํานวน 7 คน และกลุมที่อยูนอก

โรงเรียน ไดแก ผูนําชุมชน ผูนํากลุมพัฒนา ตัวแทนผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ จํานวน 

8 คน  การสนทนาทั้งสองกลุมจัดขึ้นที่โรงเรียนบานหนองแคน โดยแตละกลุมใชเวลาประมาณ 3 

ช่ัวโมง ผลการจัดสนทนากลุมทําใหผูวิจัยสามารถศึกษาถึงความคิดและทัศนะของคนในแตละกลุม

ไดอยางลึกซึ้ง และนําขอมูลที่ไดจากแตละกลุมมาเปรียบเทียบกับขอสรุปที่ไดจากการสัมภาษณ

ระดับลึก เพ่ือหาความคลายคลึง หรือความแตกตางที่เกิดขึ้นในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ

ดังกลาวขางตน 
4.3 การสังเกตและจดบันทึก (observation and field-note)  

การเก็บขอมูลดวยการสังเกตและจดบันทึกเปนการเฝาดูส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น อยางมี

จุดมุงหมายตามที่กําหนดไว เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืนๆ สําหรับการ

วิจัยเชิงคุณภาพนี้ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในระยะแรกของการเขาสูพ้ืนที่คือ การสํารวจ

โรงเรียนและชุมชน ซึ่งเปนการสังเกตโดยตรง หลังจากนั้นจึงใชการสังเกตแบบมีสวนรวม  

อยางไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมมากกวาการสังเกตแบบไมมีสวน

รวม โดยในการสังเกตจะไมเพียงแตยึดประเด็นปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักใน

การสังเกตเทานั้น  แตยังไดนําหลักการสังเกตมาใชเปนกรอบในการสังเกตและจดบันทึกอีกดวย  

โดยทําการสังเกตเพื่อรวบรวมขอมูลไปใชประกอบการสัมภาษณระดับลึก ดังนี้ 

1. สังเกตบริบทของโรงเรียน เชน ที่ตั้ง สภาพแวดลอมภายใน และภายนอกของ

โรงเรียน ชุมชนรอบโรงเรียน ทรัพยากรของโรงเรียน การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน 

และการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน 

2. สังเกตบรรทัดฐานทางสังคมของโรงเรียน เชน วิถีประชา จารีต ประเพณี 

กฎเกณฑ ระเบียบและแนวปฏิบัติการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน 
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3. สังเกตวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน โดยสังเกตจากกิจวัตร

ประจําวัน ที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในมิติตางๆ 

4. สังเกตแบบแผนการดํารงชีวิตของผูบริหาร ครู ผูนําชุมชนและผูเก่ียวของที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน 

ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาโดยใชการสังเกตนี้  ผูวิจัยจดบันทึกและ

บันทึกภาพไวเพ่ือนําไปใชประกอบกับการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณระดับลึก การจัด

สนทนากลุม และการศึกษาเอกสาร เพ่ือเปนการตรวจสอบขอมูลเร่ืองเดียวกันที่มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลอยางหลากหลายวิธี (theoretical triangulation) 

4.4 การวิเคราะหเอกสาร (document analysis) 

การวิเคราะหเอกสาร เปนการเก็บขอมูลอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือไปจากการสัมภาษณ 

ระดับลึก การจัดสนทนากลุม และการสังเกตและการจดบันทึก ซึ่งเปนวิธีการหลักในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่ เปนเอกสารทั้งที่ เปน

ปรากฏการณที่ตองการศึกษา สภาพแวดลอม และบริบททางสังคมที่ปรากฏการณนั้นเกิดขึ้น 

ขอมูลเอกสารดังกลาวมีหลายประเภท เชน เอกสาร สมุดบันทึกรายงานการประชุม สถิติและ

ขอมูลหลักฐานอื่นๆที่มีอยูตามปกติ ขอมูลเอกสารที่นํามาศึกษาและวิเคราะหเปนเอกสารชั้นตน 

และเอกสารชั้นรอง สําหรับเอกสารชั้นตนหมายถึงเอกสารที่เปนขอมูลหรือหลักฐานที่เปนตนฉบับ  

สวนเอกสารชั้นรองหมายถึงขอมูลหลักฐานที่มีผูรวบรวมไวแลว ซึ่งผูวิจัยใหความสําคัญกับเอกสาร

ช้ันตนเปนลําดับแรก เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือในการวิเคราะหเอกสาร 

ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาในเอกสารรวมทั้งส้ิน 15 รายการ แลวบันทึกลงใน

แบบฟอรมของการวิเคราะหเอกสารตามประเด็นที่ตองการศึกษา และมีการตรวจสอบยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลแตละประเด็นจากเอกสารหลายฉบับ รวมทั้งไดใชผลการวิเคราะหที่เปนสวนของ

เนื้อหาจากเอกสารตางๆนี้ควบคูไปกับการเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืน เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจ

ปรากฏการณที่ศึกษา ซึ่งเอกสารตางๆ เปนของทางราชการ สําหรับเอกสาร หลักฐานตางๆที่

นํามาใชในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย  

1) สมุดหมายเหตุรายวัน 

2) เอกสารอัดสําเนา ธรรมนูญโรงเรียน          

3) สมุดบันทึกการประชุมทางวิชาการของโรงเรียน  

4) เอกสารอัดสําเนารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

5) เอกสารอัดสําเนา โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

6) เอกสารอัดสําเนา แผนนิเทศติดตามประเมินผลของโรงเรียน                      

7) เอกสารอัดสําเนาเอกสารเก่ียวกับขอบขายงานและแนวทางปฏิบัติงานบริหาร

โรงเรียน   
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8) เอกสารอัดสําเนา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

9) เอกสารอัดสําเนา แผนพัฒนาโรงเรียน ระยะ 5 ป (2550-2554) 

10) เอกสารอัดสําเนารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

11) เอกสารอัดสําเนารายงานการประเมินโครงการทดลองหองเรียนคละชั้นเรียน 

12) เอกสารอัดสําเนาประวัติของหมูบาน  

13) เอกสารการประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน 

14) เอกสารสรุปผลงานดีเดนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลตางๆ 

15) เอกสารบันทึกการตรวจราชการและการตรวจเยี่ยม 

 

5. การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล 

การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปนระยะใน

ทุกๆ ครั้งที่ส้ินสุดการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณหลักแตละคน โดยการถอดเทปคําตอคําและ

เขียนรายละเอียดขอมูลที่ไดการสัมภาษณออกมาทันที  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการเลือกผูให

สัมภาษณคนตอไป ผูวิจัยอานอยางละเอียด และทําความเขาใจในทุกประเด็น  จึงวิเคราะหขอมูลที่

ไดทั้งหมดวาขอมูลแตละเร่ืองนั้นสื่อไปถึงเร่ืองใดบาง  ควรจะนําประเด็นใดมาพิจารณา โดยผูวิจัย

อาศัยความไวทางทฤษฎี (theoretical sensitivity) ที่ไดจาก ประสบการณในการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของของผูวิจัยเอง  การวิเคราะหขอมูลเร่ิมขึ้นเมื่อผูวิจัยกําหนดประเภทของขอมูล

ใหไดกอน  จากนั้นขอมูลที่ไดมาก็จะแผกระจายไปตามแตละประเภทของขอมูล เพ่ือหาขอขัดแยง

ที่จะนําไปสูการแกไขประเภทของขอมูลตอไป   การสลับกันไปมาระหวางการเก็บขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลซึ่งกระทําอยางตอเนื่องในลักษณะนี้ เรียกวา “วิธีการเปรียบเทียบแบบคงที่”  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลจะมี 4 ข้ันตอน (Strauss & Corbin, 1998) ดังนี้ 

1. การเปดรหัส (open  coding) ขอมูลจะไดรับการวิเคราะหอยางละเอียด เพ่ือหาความ

สอดคลองที่จะสะทอนประเภทหรือแกนที่อยูในขอมูล หลังจากแยกประเภทขอมูลแลว ก็จะศึกษา

ตอไป เพ่ือหาคุณสมบัติที่จะแยกแยะขอมูลแตละประเภทใหได  ซึ่งโดยทั่วไปแลวการเปดรหัสคือ

การทําใหขอมูลลดลงเปนหนวยยอย 

2. การหาแกนของรหัส (axial coding) จะเปนการสรางความสัมพันธระหวางประเภท

ของขอมูลที่เปนประเภทใหญและยอย โดยจะเนนไปที่บริบทที่เก่ียวของ ผูวิจัยทํางานสลับกัน

ระหวางการเก็บขอมูล  เปดรหัสและหาแกนของรหัส  รวมทั้งการจัดประเภทและความสัมพันธ

ของขอมูลตางๆ 

3. การเลือกรหัส (selective  coding) จะนําเอาประเภทและความสัมพันธมารวมกันเพือ่

สราง “บท”  ซึ่งจะอธิบายวา “อะไรเกิดขึ้น” ในปรากฏการณที่ศึกษา 

4. การพัฒนาทฤษฎี (development of a theory) ทฤษฎีในรูปของภาษา รูปภาพ หรือ 

สมมติฐาน จะเกิดขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณที่สงสัย ทฤษฎีจะบอกลักษณะของปรากฏการณและ
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อธิบายวาเง่ือนไขหนึ่ง นําไปสูการกระทําหนึ่ง ไดอยางไร และการกระทํานั้นนําไปสูการกระทําอ่ืน

ไดอยางไร โดยจะเรียงลําดับเหตุการณเอาไว  ในขั้นตอนนี้ผลลัพธก็คือ ทฤษฎีไดมาจากขอมูลที่

เก็บรวบรวมมาได 

ดังนั้น หลังจากเก็บขอมูลแลว  ผูวิจัยจึงไดประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลตาม

ข้ันตอน ตอไปนี้ 

1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาปรากฏการณจริงในพ้ืนที่ที่ศึกษาโดยไดจากการสัมภาษณ
ระดับลึก และการจัดสนทนากลุม เพ่ือนํามาจัดใหเปนระบบ ถอดเทปบันทึกเสียงคําตอคําและ

จัดพิมพขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม window หลังจากนั้นจึงนําขอมูลเขา

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหหมายเลขบรรทัดแลวจึงพิมพขอมูลออกมา 

2. นําขอมูลทุกแฟมขอมูลที่ใหหมายเลขบรรทัดไวแลวมาอานเพื่อทําความเขาใจและ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมด จากนั้นทําการเปดรหัส (open coding) จัดหมวดหมูของขอมูล 

(categorize data) ตามคุณสมบัติ (properties) ของมโนทัศน (concept) แตละกลุม และแยก

ขอมูลที่มีความหมายสามารถใชอธิบายเรื่องที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนออกจากขอมูลที่ไม

มีความหมายและไมเก่ียวของกับการวิจัย 

3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัดหมวดหมูขอมูล 

4. นําขอมูลทั้งหมดที่จัดหมวดหมูแลวมาแปลความหมายขอมูล (interpreting data)  

เพ่ือเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ปจจัยที่มีอิทธิพล ยุทธศาสตร และ เง่ือนไข รวมทั้งผล

สืบเนื่องของปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน โดยอาศัยความไวทางทฤษฎี (theoretical 

sensitivity)  ที่ไดจากประสบการณในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับการมีสวนรวมของชุมชน 

5. สรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (theoretical  coding)  เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลกับแนวคิด 

ทฤษฎี โดยอาศัยการตีความ (interpretation) แลวกําหนด (construct) ขอเสนอ (proposition) 

และสรางทฤษฎีจากฐานราก (grounded theory) ตอไป 

สําหรับโปรแกรม atlas/ti  ซึ่งเปนเครื่องมือชวยในการจัดเรียงขอมูล แยกแยะ และจัด

กลุมขอมูลตามคุณสมบัติ (properties) ของมโนทัศน (concept) ที่ผูวิจัยไดกําหนดรหัสขอมูล 

(code word) ไว  ซึ่งชวยใหผูวิจัย สามารถกรองเอาแกนแทของขอมูลออกจากขอมูลที่ไดมาจาก

พ้ืนที่ที่ศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดปลีกยอยบางอยางที่ไมเก่ียวของกับสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษา และจะ

ทําใหสามารถนําขอมูลที่ผานการกลั่นกรองแลว มาใชในการจัดหมวดหมูของขอมูล  ตีความหมาย

ขอมูล สรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (theoretical  coding) และสรางขอสรุปเชิงทฤษฎีจากฐานราก 

(grounded theory) ได  การที่ผูวิจัยไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวิจัยครั้งนี้จะเปน

ประโยชนในการวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 

1. ใชเรียบเรียงขอมูลใหงายตอการใหความหมายขอมูล โดยการใหหมายเลขบรรทัด

แยกขอมูลที่ไดจากการศึกษา เพ่ือผูวิจัยไดตีความขอมูล และใหความหมายขอมูล หรือใหรหัส
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ขอมูล (code word) ไดงายขึ้น เนื่องจากขอมูลที่พิมพและกําหนดหมายเลขบรรทัดไวแลว เปน

ตัวพิมพที่ชวยใหอานงายและมีหมายเลขบรรทัดกํากับ 

2. หลังจากลงรหัสขอมูล (code word) เสร็จสิ้นแลว จึงใชโปรแกรมแยกแยะและจัด

กลุมขอมูลตามรหัสขอมูล ขอมูลที่จัดกลุมแลวถูกพิมพออกมา เพ่ือผูวิจัยสามารถรวบรวมขอมูลที่

อยูในกลุมความหมายเดียวกัน (category) ไวในที่เดียวกัน ซึ่งทําใหการวิเคราะหและแปล

ความหมายของขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน  

 

6. การนําเสนอผลการวิจัย 

หลังจากการวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลวแลว  ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาใชใน

การตอบคําถามการวิจัย และอธิบายลักษณะ ปจจัยที่มีอิทธิพล ยุทธศาสตรและเง่ือนไข รวมทั้งผล

สืบเนื่องที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน  นําเสนอผลการวิจัยโดยแยกเปนบทตามลําดับ ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 

บริบทชุมชนและโรงเรียน บทที่ 5 เง่ือนไขการมีสวนรวมของชุมชน บทที่ 6 ผลการวิเคราะหการมี

สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก และบทที่ 7 สรุปผลการศึกษา ขอสรุปเชิงทฤษฎี 

และขอเสนอแนะ 

 

7. ระยะเวลาการวิจัย 

หลังจากไดรับอนุมัติใหทําวิจัยแลว ผูวิจัยจะไดใชเวลาในการดําเนินการวิจัยประมาณ 17 

เดือน เพ่ือดําเนินการในสวนของกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับการวิจัย ดังนี้ 

1. เตรียมการเพื่อเก็บขอมูล โดยการสรางแนวคําถาม (guideline) ที่ใชสัมภาษณระดับ

ลึก สําหรับผูใหขอมูลหลักไดกําหนดกลุมคนที่เก่ียวของไว 10 กลุม ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน 

บุคคลในชุมชน ผูบริหารโรงเรียนใกลเคียง ศึกษานิเทศก และผูที่เคยมาศึกษาดูงาน และสราง

แนวคําถามที่จะใชในการจัดกลุมสนทนา  โดยจะนําไปทดลองใชและปรับปรุงจนกวาจะไดแนว

คําถามที่เหมาะสม  นอกจากนี้ผูวิจัยจะไดประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ที่ใชศึกษา

ใหเรียบรอยกอน จึงจะออกไปศึกษาขอมูลจากพื้นที่ที่กําหนด  

2. ศึกษาขอมูลในพ้ืนที่ที่กําหนด  โดยวิธีการหลัก ไดแก การสัมภาษณระดับลึก การจัด

กลุมสนทนา  การวิเคราะหเอกสาร   การสังเกตและจดบันทึก และประมวลผลขอมูลข้ันตน   

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552 และเก็บขอมูลเพ่ิมเติมตามความจําเปน

จนถึงเดือนมีนาคม 2553 

3. วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม atlas/ti และประมวลผล ในเดือน

ธันวาคม  2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 

4. ยกรางรายงานการวิจัยตั้งแต เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 
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5. ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข และบรรณาธิการกิจตนฉบับราง ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง

เดือนกันยายน 2553 

6. จัดทําตนฉบับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและจัดพิมพ ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือน

ตุลาคม 2553 

 



บทที่ 4 

บริบทของชมุชนและโรงเรียน 

 

 

ผูวิจัยไดศึกษาบริบทของชุมชนและโรงเรียนที่เปนพื้นที่ที่เลือกศึกษาในครั้งนี้ โดย

การศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ไดแก การวิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของ การสังเกตสภาพจริง  

การพบปะสนทนาที่ไมเปนทางการกับบุคลากรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การสัมภาษณ

ระดับลึกกับผูใหขอมูลหลักและการจัดสนทนากลุม  ทั้งนี้เพ่ือใหไดรับขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนและ

โรงเรียนอยางเพียงพอ ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจภาพรวมที่สามารถอธิบายหรือตีความ

ปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก ไดถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน 

สําหรับขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนประกอบดวย ที่ตั้งและสภาพทั่วไป ลักษณะทางภูมิศาสตร  การ

คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค รายไดและการประกอบอาชีพ การเมืองการปกครอง การจัดการ

ศึกษา สถานที่สําคัญ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติความเปนมาของชุมชน สวนขอมูล

พ้ืนฐานของโรงเรียน ประกอบดวย ที่ตั้งและสภาพทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนผัง

แสดงที่ตั้งอาคารสถานที่ตางๆ  โครงสรางการบริหารงาน การงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ประวัติและผลงานดีเดนของโรงเรียน 

รวมทั้งความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลจากการศึกษาปรากฏการณ

จริง ดังนี้ 

 

1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน 

1.1 ที่ตั้งและสภาพทั่วไป 

จังหวัดมณฑลอีสาน (นามสมมติ) เปนจังหวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนลางของประเทศ อยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร 

โดยทางรถยนต มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 12,950 ตารางกิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีพ้ืนใหญเปน

อันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรทั้งส้ิน 1,647,572 คน ซึ่งประชากรใน

จังหวัดดังกลาวสวนใหญจะตั้งถ่ินฐานและอาศัยอยูตามชนบทหางไกล 

สําหรับอําเภอเทียนธรรม (นามสมมติ) ซึ่งเปนพื้นที่ปกครองของโรงเรียนดีเดนขนาด

เล็กที่ใชเปนพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งอยูดานทิศตะวันตกของจังหวัดมณฑลอีสาน สวนโรงเรียน

อยูหางจากตัวอําเภอเปนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยทางรถยนต ไปตามทางหลวง

แผนดิน 23 กิโลเมตร และตอดวยเสนทางถนนของกรมทางหลวงชนบทเปนระยะทาง 7 

กิโลเมตร การเดินทางเขาสูโรงเรียนบานหนองแคนสามารถไปมาไดทุกฤดูกาล  
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1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
ลักษณะทางภูมิประเทศของจังหวัดมณฑลอีสาน พิกัดที่ตั้งเสนรุงที่ 150 องศา 

13 ลิปดา 36.5 ฟลิปดาเหนือ เสนแวงที่ 104 องศา 51 ลิปดา 42 ฟลิปดา เปนที่ราบสูงบริเวณ

กวางใหญ ตลอดแนวจากทิศเหนือสูทิศใต และเปนที่ราบลุมตอเนื่องไปดานทิศตะวันตก สวนทิศ

ตะวันออกของจังหวัดมีแนวภูเขากั้นระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง

พ้ืนที่ดานทิศตะวันออกนี้จะเปนปาอนุรักษดงนาทามที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ  

แมน้ําและลําน้ําที่ไหลผานจังหวัดมณฑลอีสานที่เปนแหลงกอใหเกิดประโยชน

ตอการดํารงชีวิตของประชาชน ไดแก แมน้ําโขง แมน้ํามูล แมน้ําชี ลําน้ําเซบก ลําน้ําเซบาย ลําน้ํา

โดมนอย และลําน้ําโดมใหญ นอกจากนี้ยงมีลําหวย ลําธารเล็กๆกระจายอยูทั่วจังหวัด มีระบบ

ชลประทานเพื่อกักเก็บน้ําธรรมชาติไวใชในฤดูแลง 

 

 

 

ภาพที่ 7 ที่ตั้งของจังหวัดมณฑลอีสาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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ภาพที่ 8 แสดงที่ตั้งชุมชนบานหนองแคน 

 

สําหรับหมูบานหนองแคน ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนบานหนองแคนที่ใชเปน

พ้ืนที่กรณีศึกษานั้น ตั้งอยูในตําบลลําเซบาย มีลักษณะเปนที่ราบลุมตามแนวตลอดสองฝงแมน้ําชี 

พ้ืนที่ดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับการทําอาชีพเกษตรกรรม ทําใหประชาชนสามารถ

ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมไดตลอดทั้งป สวนสภาพภูมิอากาศนั้นมีการเปล่ียนแปลงไป

ตามฤดูกาล ซึ่งเปนไปในลักษณะที่คลายคลึงกันในภูมิภาคนี้ เชน ฤดูฝนก็มีฝนตกชุกในระหวาง

เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน สวนฤดูหนาวอากาศจะเริ่มหนาวในชวงเดือนพฤศจิกายน

ไปจนกระทั่งสิ้นเดือนกุมภาพันธ และเขาสูฤดูรอนซึ่งอากาศจะรอนมากในเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน ของทุกป อยางไรก็ตามพื้นที่ในหมูบานหนองแคน ตําบลลําเซบาย อําเภอเทียนธรรมไม

มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงทําใหพ้ืนที่ของชุมชนแหงนี้มีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากภาวะมลพิษตางๆ 
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1.1.2 การคมนาคมและสาธารณูปโภค 

จังหวัดมณฑลอีสานมีการคมนาคมไปมาสะดวกและรวดเร็ว  โดยมีหลวง

จังหวัด  และทางหลวงแผนดิน  เพ่ือใชในการเดินทางติดตอกันไดทั้งภายในจังหวัดและระหวาง

จังหวัด  นอกจากการเดินทางโดยรถยนตแลว การติดตอกับจังหวัดมณฑลอีสานยังสามารถ

เดินทางโดยรถไฟซึ่งเปนสถานีปลายทางจากกรุงเทพมหานคร และที่สําคัญจังหวัดนี้ยังมีสนามบิน

นานาชาติที่มีเครื่องบินโดยสารขึ้นลงทุกวันๆละหลายเที่ยว  ในดานสาธารณูปโภคจังหวัดมณฑล

อีสานไดมีกระแสไฟฟาใชอยางทั่วถึงทุกตําบลทุกหมูบาน โดยมีเข่ือนสิรินธรและเขื่อนปากมูลเปน

แหลงผลิตกระแสไฟฟา และเปนแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีระบบประปา                          

เพ่ือบริการประชาชนทั่วถึงทุกตําบล  สําหรับการคมนาคมไปยังอําเภอเทียนธรรมนั้น สามารถ

เดินทางไดโดยรถยนต ซึ่งมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 และมีถนนลาดยางเชื่อมติดตอกันที่

อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ทางดานการสื่อสาร ประชาชนไดรับการบริการ

อยางทั่วถึงจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน องคการโทรศัพทไดติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะไวตาม

เสนทางและในชุมชน ภาคเอกชนไดขยายเครือขายใหสามารถใชโทรศัพทมือถือไดครอบคลุม

พ้ืนที่ มีหนวยงานยอยของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) เปดใหบริการแกประชาชนทุก

หมูบาน  สวนการคมนาคมและสาธารณูปโภคในตําบลเซบาย และในชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของ

โรงเรียนบานหนองแคนที่ใชเปนพื้นที่ในการศึกษาวิจัยนั้น  มีเสนทางคมนาคมไปมาไดทุกฤดูกาล  

โดยมีถนนลาดยางเชื่อมระหวางตําบลและระหวางหมูบาน มีศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน (สถานี

อนามัยตําบล) 1 แหง มีสถานีตํารวจภูธรตําบล 1 แหง ในตําบลเซบายไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจากหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขใหมีสวมใชที่ถูกสุขลักษณะครบทุกครอบครัว 

นอกจากนั้น ยังพบวาพ้ืนที่ของชุมชนในตําบลเซบายไดมีการจัดระบบคลองระบายน้ําใหไหลลงสู

แมน้ําชีและลําเซบายจึงทําใหภาพรวมของตําบลเซบายไมมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับน้ําทวมในชวง

ฤดูฝน  จึงกลาวสรุปไดวา ในตําบลเซบายและหมูบานหนองแคนเปนพื้นที่ไดรับการเอาใจใสจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ จึงทําใหพ้ืนที่ดังกลาวซึ่งมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติเปนตนทุนเดิมอยู

แลวไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการคมนาคม การสาธารณูปโภค และความปลอดภัย

ของประชาชน 

1.1.3 การประกอบอาชีพ 

สภาพทั่วไปของจังหวัดมณฑลอีสาน เปนที่ราบสูงตามลักษณะของภูมิประเทศ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดาน

เกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทั้งนาปและนาปรัง ทําสวนผักผลไม ทําสวนยางพารา ทําไรมัน

สําปะหลัง และทําไรปอ โดยเฉพาะอยางย่ิงพ้ืนที่ดานตะวันตกของจังหวัดซึ่งเปนที่ราบลุมตามแนว

เสนทางแมน้ํามูล  แมน้ําชี  ลําเซบก ลําเซบาย จึงทําใหมีพ้ืนที่สําหรับทํานาเปนบริเวณกวาง จึงทํา

ใหผลผลิตขาวเปนสินคาสําคัญของจังหวัดมณฑลอีสาน นอกจากนั้นยังส้ินคาที่มีช่ือเสียงของ

จังหวัด ไดแก ผากาบบัว เปนหัตถกรรมที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางซึ่งเปนฝมือของ
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เครือขายกลุมแมบานในทุกอําเภอของจังหวัดมณฑลอีสาน โดยเฉพาะ กลุมทอผากาบบัวที่อําเภอ

กุดขาวปุน นับวาเปนผลงานที่ประณีต และสวยงามอยางย่ิง การทอผากาบบัวในอดีตนั้นแมบาน

จะทําเปนอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวหลังจากสิ้นสุดฤดูการทํานา แตในปจจุบันการทอ

ผาดังกลาวไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของ จึงมีเครือขายกลุมแมบานทอผากาบบัวกระจายอยูทั่วไป และเปนอาชีพที่มี

รายไดดีตลอดทั้งป นอกจากนี้ ยังมีกลุมอาชีพผลิตฆองที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ตั้งแตขนาดเล็กเพ่ือของเปนที่ระลึกไปจนถึงกลาง และขนาดใหญมาก สําหรับใชในพิธีกรรมทาง

ศาสนา ซึ่งประชาชนในจังหวัดมณฑลอีสานนิยมทําบุญดวยการบริจาคฆอง โดยมีความเชื่อวาจะมี

ช่ือเสียงและเกียรติยศ  

จังหวัดมณฑลอีสานมีพ้ืนที่กวางใหญเปนอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออก    

เฉียงเหนือ จึงมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพของประชาชน ศูนยกลางธุรกิจของจังหวัด

ซึ่งเปนแหลงคาขาย การบริการ และแหลงบันเทิง จะมีความหนาแนนมากในเขตเทศบาลนคร มี

สถานที่ราชการ สถานประกอบการธุรกิจตางๆ เชน หนวยงานราชการระดับจังหวัด สถาบัน

การเงิน ศูนยการคาช้ันนํา โรงแรมขนาดใหญ สถานีขนสงผูโดยสารรถยนต และรถไฟ สนามบิน

นานาชาติ โรงงานอุตสาหกรรม ภัตตาคาร และสถานบันเทิงทั้งกลางวัน และกลางคืน เปนตน 
ในสวนของอําเภอเทียนธรรม ประชาชาสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร

เปนหลัก เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับพื้นที่สวนใหญจะเปนที่ราบลุม

ตามฝงแมชี และลําเซบาย มีอางกักเก็บน้ําและระบบชลประทานทําใหมีน้ําเพ่ือการเกษตร มี

ผลผลิตดานการเกษตรทําใหมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ  นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู

ใกลแหลงน้ําบางสวนมีอาชีพทําการประมง สืบเนื่องจากในพื้นที่อําเภอเทียนธรรมมีแมน้ํา ลําธาร 

หวย หนอง และบึง กระจายอยูทั่วไป จึงกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายปลาน้ําจืด

นอกเหนือจากการทําอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรม  

สําหรับตําบลเซบาย มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมตามแนวฝงแมน้ําชี 

และลําเซบาย   ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอเทียนธรรม จึงนับวาเปนพื้นที่ราบที่

ใชทําการเกษตรที่มีผลิตสูง นอกจากประชาชนจะมีอาชีพทํานาแลว ยังมีอาชีพรองหลายอาชีพ เชน 

ทําประมง การเลี้ยงสัตว ทอผาไหม และผากาบบัว งานจักสานไมไผ และรับจางทั่วไป 

เชนเดียวกับบานหนองแคนซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนบานหนองแคน เปนหมูบานขนาดเล็ก 

ประชากรมากกวารอยละ 90 มีอาชีพทํานาในพื้นที่ดินของตนเอง ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมสืบทอดกัน

มาจากบรรพบุรุษ และมีรายไดเสริมจากอาชีพรองเชนเดียวกับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูพ้ืนที่

ตําบล หมูบาน ใกลเคียงกัน สวนหมูบานที่เปนเขตบริการของโรงเรียนบานหนองแคนมีทั้งส้ิน 2 

หมู มีบานเรือน 131 หลังคาเรือน ประชากรในหมูบานเขตบริการ จํานวน 476 คน และมีรายได

เฉล่ียครัวเรือนละ 31,000-70,000 บาท ตอป  
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1.1.4 การปกครองและการเมือง 
จังหวัดมณฑลอีสานมีประชากร จํานวน 1,647,572 คน แบงเขตพื้นที่

ปกครองออกเปน 25 อําเภอ  216 ตําบล  2,399 หมูบาน เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 8  

แหง เทศบาลตําบล 59 แหง องคการบริหารสวนตําบล 157 แหง  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จํานนวน 11 คน สมาชิกสภาจังหวัด จํานวน 36 คน และมีหนวยงานราชการที่ข้ึนตรงตอ

สวนกลางและสวนภูมิภาคที่เขารวมประชุมกับทางจังหวัด จํานวน 96 หนวยงาน 

สําหรับอําเภอเทียนธรรม มีประชากร จํานวน 41,267 คน แบงเขตการ

ปกครองออกเปน 18 ตําบล 78 หมูบาน 10,430 ครัวเรือน มีเทศบาลตําบล 2 แหง  มีองคการ

บริหารสวนตําบล 18  แหง   สวนราชการประจําอําเภอ ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย สํานักงานที่ดิน สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ พัฒนาชุมชน 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถานีตํารวจภูธร และหนวยประสานงานสวนราชการอื่น 

สวนตําบลเซบายซึ่งเปนตําบลหนึ่งในอําเภอเทียนธรรม แบงเขตพื้นที่ปกครองออกเปน 15 

หมูบาน  1,339  ครัวเรือน และมีประชากร จํานวน 6,727  คน มีองคการบริหารสวนตําบลเปน

หนวยปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งมีหนวยงานยอยของราชการสวนกลาง หนวยงานยอยของ

ราชการสวนภูมิภาค และเครือขายพัฒนาภาคเอกชน เปนเครือขายประสานงานการบริหารและ

การพัฒนาประจําอยูในพื้นที่ของตําบล และหมูบาน 

1.1.5 ระบบการศึกษา  
จังหวัดมณฑลอีสานมีสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ตั้งแตระดับกอน

ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จํานวน 1,256  แหง  มีสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 1,208 แหง สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 4 แหง  

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 17 แหง  ศูนยการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย 27  แหง และศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

แหง  สําหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในจังหวัดมณฑลอีสานแบงเปน 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีจํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 1,057  

แหง   

อําเภอเทียนธรรมมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยูในความ

รับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามณฑลอีสาน เขต 1  มีสถานศึกษา 87 แหง ศูนย

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

74 แหง  จะเห็นไดวาประชากรในอําเภอเทียนธรรมไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงมาตั้งแต

อดีตถึงปจจุบัน เนื่องมีพ้ืนที่สะดวกในการเดินทางไปศึกษาเลาเรียน มีบางคนไดรับการศึกษาสูง

และประสบความสําเร็จในการรับราชการไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารระดับสูง มีบางรายไดรับ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี และมีอีกจํานวนมากที่ศึกษาเรียนรูเฉพาะทางมีช่ือเสียงทั้ง

ทางโลกและทางธรรม จึงกลายเปนพลังผลักดันใหคนรุนหลังใหความสนใจดานการศึกษามากขึ้น  
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จากขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3) รอยละ 72 เขาศึกษาตอใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สําหรับตําบลเซบายเปนตําบลขนาดใหญมี 15 หมูบาน มีโรงเรียนที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 แหง มีที่อานหนังสือพิมพหมูบานที่อยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 15 แหง มีวัดและสํานักสงฆ 11 แหง สวนบานหนอง

แคนซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งของโรงเรียนที่เปนพื้นศึกษา มีโรงเรียนประจําหมูบาน ไดแก “โรงเรียน

บานหนองแคน” กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2482 ปจจุบันเปดสอนระดับกอนประถมศึกษาและระดับ

ประถมศึกษาในชวงชั้นที่ 1-2 (ช้ัน ป.1 - 6) พ้ืนที่ในเขตบริการ 2 หมูบาน 131 ครัวเรือนมี

ประชากรประมาณ 476 คน  
1.1.6 สถานที่สําคัญ  

จังหวัดมณฑลอีสานมีพ้ืนที่กวางติดตอกับประเทศเขมร และสาธารณรัฐประชา

ติปไตยประชาชนลาว จึงมีสถานที่สําคัญที่เปนแหลงธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน 

สถาปตยกรรม เชน มีแกงสะพือ แกงตะนะซึ่งมีความสวยงามมากในกลางลําแมน้ํามูล มีผาแตมที่

จารึกประวัติศาสตรบนหนาผาริมฝงแมน้ําโขง  น้ําตกสรอยสวรรค น้ําตกหวยหลวง (ภูจองนา 

ยอย) เข่ือนสิรินธร เข่ือนปากมูล มีแหลงธรรมะกระจายอยูทั่วไปทั้งในตัวเมืองและพ้ืนที่รอบนอก 

เชน วัดภูหลน วัดภูพราว วัดหนองปาพง วัดปานานาชาติ วัดหนองบัว วัดมหาวนาราม (วัดปา

ใหญ) มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนแหลงรวบรวมประวัติความเปนมาของจังหวัด และจําลอง

สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา สําหรับอําเภอเทียนธรรม และตําบลเซบาย

(นามสมมุติ) มีสถานที่สําคัญ ไดแก ที่วัดบานชีทวนมีเรือโบราณที่ขุดจากไมตะเคียนใหญตนเดียว 

ยาว 24 เมตร กวาง 2.7 เมตร ซึ่งจมอยูในแมน้ําชีนานนับรอยป มีพระธาตุสวนตาลซึ่งมีลักษณะ

คลายพระธาตุพนม ฐานกวาง 20 ฟุต สูง 60 ฟุต สรางเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 นอกจากนั้น 

พ้ืนที่บริเวณตําบลเซบายยังมีเกาะ แกง และหาดทราย ตลอดเสนทางของแมน้ําที่ไหลผาน พ้ืนที่

ดังกลาวจึงเปนแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป  

1.1.7 วัฒนธรรม 

ประชากรสวนใหญของจังหวัดมณฑลอีสานเปนคนทองถ่ิน เช่ือสายไทย-ลาว 

และมีคนกลุมอื่นที่มีเช้ือสายและภาษาพูดตางออกไป ไดแก สวยและขา นอกจากนั้นจะเปน       

ผูอพยพเขามาอาศัยจากประเทศเวียดนาม และจีน  ประชากรสวนใหญสามารถพูดไดทั้งภาษาพูด

พ้ืนเมืองและภาษาไทยกลาง อยางไรก็ตามการมีภาษาพูดที่แตกตางกัน มีขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรม ที่มีรายละเอียดแตกตางกันไปบาง แตประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัด

มณฑลอีสานก็สามารถดํารงชีวิตอยางผสมกลมกลืนกัน ไมมีปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับเชื้อชาติและ

เผาพันธุ  ประเพณีพ้ืนบาน และพิธีกรรมทางศาสนา ไดแก ประเพณีสงกรานตประเพณีแหเทียน

พรรษา ประเพณีวันสารท ประเพณีออกพรรษา ซึ่งประเพณีเหลานี้จะเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา
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ของผูนับถือศาสนาพุทธ สวนประชากรกลุมอื่นที่นับถือศาสนาคริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู และ

ซิกส ก็มีวันสําคัญและพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนานั้นๆ 

สําหรับประชากรในอําเภอเทียนธรรม สวนใหญเปนชนดั้งเดิมเชื้อสายไทย-

ลาว มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เหมือนประชากรทั่วไปของจังหวัดนี้ มีการสื่อสารดวยภาษา

พ้ืนเมืองอีสาน มีการละเลนที่เปนเอกลักษณเดน เชน หมอลํากลอน หมอลําเพลิน หมอลําหมู 

หมอลําประยุกต (หมอลําซิ่ง) ในดานการนับถือศาสนานั้น ในพื้นที่ของอําเภอเทียนธรรมจะมีวัด 

และสํานักสงฆกระจายอยูทุกหมูบาน ประชาชนสวนใหญนิยมทําบุญตักบาตรทุกวัน และทําบุญ

ตามประเพณี ซึ่งความเชื่อที่เปนการผสมผสานกันระหวางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  สวน

ประชากรที่อยูในพื้นที่ตําบลเซบายก็มีลักษณะของการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน รวมทั้งประชาชน

ในหมูบานหนองแคนซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาก็มีลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

และความเชื่อ เชนเดียวกันดังที่ไดกลาวมาแลว    

1.1.8 ประวัติความเปนมา  
จังหวัดมณฑลอีสาน เปนจังหวัดที่มีประวัติความเปนมายาวนาน จากการสํารวจ

แหลงโบราณคดีหลายแหง มีหลักฐานที่แสดงวาเคยมีมนุษยมาตั้งถ่ินฐานตามยุคสมัยตางๆ เชน 

ยุคกอนประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตรจนกระทั่งถึงยุคปจจุบัน ผานฐานะการเปนบานเมอืงหลาย

ระดับ จากชุมชนโบราณเปนบาน เมือง อําเภอ จังหวัด เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ที่เปนแหลงโบราณคดี 

และโบราณวัตถุที่ขุดในจังหวัดมณฑลอีสาน  แสดงวาเคยมีมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรตั้งถ่ินฐาน

อยู เมื่อ 3,000-2,000 ปมาแลว โดยมีหลักฐานภาพเขียนบนหนาผาเปนขอสันนิษฐาน กลาวคือ 

ภาพเขียนสีที่ผาแตม อําเภอโขงเจียม ภาชนะดินเผาแบบตางๆ เชน ลายเชือกทาบ ลายเขียนสี 

เครื่องมือหินกะเทาะ และของใชที่ทําดวยสําริดที่ตําบลปะอาว และบริเวณบานสะพือใต ใกลฝง

แมน้ํามูล และในหลายทองที่ของจังหวัด 

ในป พ.ศ. 2310 ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแกพมานั้น  พระเจาองคหลอ 

ผูครองกรุงศรีสัตนาครทูต ถึงแกพิราลัย พระเจาสิริบุญสารไดข้ึนครองราชยแทน หลังจากนั้น ได

แตงตั้ง พระวอและพระตา ใหเปนเสนาบดี แตเนื่องจากจริยาวัตรของพระเจาสิริบุญสาร ไม

เหมาะสมหลายประการจึงทําใหพระวอ พระตา เกิดความไมเส่ือมใสศรัทธาจึงไดอพยพออกจาก

เมืองขามฝงแมน้ําโขงมาทางทิศตะวันตก ฝายพระเจาสิริบุญสาร ทราบสาเหตุจึงยกทัพมาตีพระวอ 

พระตา ในที่สุดพระตาเสียชีวิตในที่รบ พระวอผูเปนนองของพระตา จึงพาพ่ีนองพรอมลูกหลาน

อพยพหนีมาทางทิศใต  และตั้งถ่ินฐานอยูในเขตแดนนครจําปาศักดิ์ ภายใตบรมโพธิสมภารของ

พระเจาองคหลวง (ไชยกุมาร) ตอมาพระวอมีขอขัดแยงกับพระเจาองคหลวงเกี่ยวกับการสราง

กําแพงเมือง และการสรางหอคํา พระวอจึงเอาใจออกหางและอพยพไพรพลจากนครจําปาศักดิ์ไป

อยูที่ดอนมดแดง ซึ่งไกลจากฝงแมน้ําโขงไปทางตะวันตก เมื่อพระเจาสิริบุญสาร ทราบขาวพระวอ

ผิดใจกับพระเจาองคหลวง (ไชยกุมาร) จึงแตงตั้งใหพระยาสุโพมาตีพระวออีกครั้ง พระวอมีกําลัง

พลนอยสูไมไดจึงถูกจับประหารชีวิตในที่รบนั่นเอง 
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ในป พ.ศ. 2335 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลาฯ ให

เจาพระยานครราชสีมา (ทองอิน) ไปปราบกบฏอายเชียงแกวที่กําลังลอมนครจําปาศักดิ์เพ่ือยึด

อํานาจจากพระเจาองคหลวง (ไชยกุมาร) แตในขณะที่กองทัพจากนครราชสีมายังยกมาไมถึงนั้น 

พระปทุมสุรราช (คําผง) ที่ตั้งเมืองอยูตําบลหวยแจระแม ไดยกกําลังไปตีกบฏอายเชียงแกวกอน

และไดชัยชนะเหนือกบฎอายเชียงแกว เมื่อกองทัพนครราชสีมาไปถึงนครจําปาศักดิ์เหตุการณก็

สงบแลว  จากความดีความชอบในการปราบปรามกบฏครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลก จึงโปรดเกลาฯแตงตั้งใหพระปทุมสุรราชเปนพระปทุมวรราชสุริยวงศ พรอมยกฐานะให

ครองเมืองมณฑลอีสาน (นามสมมุติ) จึงนับวาเปนการถือกําเนิดจังหวัดมณฑลอีสานตั้งแตนั้น

เปนตนมา 
1.1.9 บทสรุปขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 

โรงเรียนบานหนองแคนซึ่งเปนพื้นที่ที่ศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของ

ชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กครั้งนี้ ตั้งอยูในชุมชนที่มีลักษณะโดยทั่วไปคลายคลึงกับชุมชน

อ่ืนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต และมีลักษณะไมแตกตางจากชุมชนของจังหวัดมณฑล

อีสานโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนชุมชนที่ตั้งอยูไมหางไกลจากตัวจังหวัด  จึงมีระบบสาธารณูปโภค

เชนเดียวกับชุมชนเมือง มีการคมนาคมสะดวก มีระบบการสื่อสารที่สามารถติดตอกันไดอยาง

รวดเร็ว  สภาพเศรษฐกิจของประชากรสวนใหญมีรายไดจากการทํานา ทําสวน ทําไร ทําประมง 

ทอผาพ้ืนเมือง และรับจางทํางาน ลักษณะการเมืองและการปกครองเปนแบบราชการทั่วไป มีทั้ง

หนวยงานของรัฐที่เปนทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งการ

รวมกลุมพัฒนาของภาคเอกชน สําหรับการจัดการศึกษาสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบของ

หนวยงานของภาครัฐ ประชาชนมีวิถีชีวิตและความเปนอยูเรียบงาย ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมตางๆท่ีไดสืบทอดกันมา

จากบรรพบุรุษ จึงทําใหพ้ืนฐานการอยูรวมกันของชุมชนตางถอยทีถอยอาศัยกันเปนเสมือนเครือ

ญาติในชุมชน มีความสงบสุขรมเย็นเปนปกติเร่ือยมา และไมปรากฏวามีปญหาความขัดแยง

ภายในชุมชน 

   

2. ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

2.1 ที่ตั้งและสภาพทั่วไป 

โรงเรียนบานหนองแคนตั้งอยูที่ตําบลเซบาย อําเภอเทียนธรรม จังหวัดมณฑลอีสาน 

เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปดทําการสอนในระดับ

กอนประถมศึกษา และระดับชวงชั้นที่ 1-2 (ช้ันประถมศึกษาปที่1-6) ปจจุบันสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามณฑลอีสาน เขต 1  
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2.2 บุคลากร 

ในปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานหนองแคนมีนักเรียนทั้งส้ิน 109 คน นักเรียนชาย 

53 คน นักเรียนหญิง 56 คน จําแนกเปนระดับกอนประถมศึกษา 18 คน ระดับประถมศึกษา  

91 คน  จากการสํารวจขอมูลพบวานักเรียนรอยละ 78 พักอาศัยอยูในหมูบานหนองแคน มา

โรงเรียนดวยวิธีเดินเทา นักเรียนสวนหนึ่งซึ่งคิดเปนรอยละ 22 อาศัยอยูทุงนา และพื้นที่หาง

ออกไปจากหมูบานแตก็ถือวาเปนชุมชนเดียวกัน นักเรียนกลุมนี้มาโรงเรียนดวยรถจักรยานและมี

นักเรียนบางคนที่ใหผูปกครองขี่รถจักรยานยนตมาสงที่โรงเรียน ผูปกครองนักเรียนรอยละ 90 มี

อาชีพเปนเกษตรกร ที่เหลือมีอาชีพรับจางทั่วไป  สําหรับรายไดของผูปกครองตอครอบครัวตอป 

อยูระหวาง 31,000 - 70,000 บาท 

บุคลากรในโรงเรียนมีทั้งส้ิน 8 คน ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษ 1 คน ตําแหนงครูวิทยฐานะชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษรวม 6 คน  แยกเปนครู

ชาย 5 คน  ครูหญิง 3 คน  มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 7 คน ระดับปริญญาโท 1 คน 

อายุตัวของครูโดยเฉลี่ย ประมาณ  49.5 ป  มีประสบการทํางานที่โรงเรียนบานหนองแคนโดย

เฉล่ียประมาณ 21.7 ป ครูที่ทํางานตอเนื่องที่โรงเรียนแหงนี้นานที่สุด 26 ป และนอยที่สุด 14 ป  

โรงเรียนบานหนองแคนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

และมีศักยภาพใกลเคียงกันทุกคน และมีผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบันยายมาเมื่อครั้งยังเปน

ตําแหนงครูใหญ ตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ผูอํานวยการโรงเรียนมีภาวะผูนําสูงและมี

ความสัมพันธอันดีกับชุมชนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีภูมิลําเนา

อยูในพื้นที่ตําบลและหมูบานใกลเคียง จึงมีความสัมพันธตามโครงสรางทางสังคมที่เปนเครือญาติ

กัน  
 

2.3 แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนบานหนองแคนมีพ้ืนที่  10  ไร  2 งาน  มีอาคารถาวรที่สรางดวยงบประมาณ

ของทางราชการทั้งส้ิน 4 หลัง  ไดแก อาคารไมแบบ ป.1ซ จํานวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ สปช.

102/26 จํานวน 1 หลัง อาคารสํานักงาน จํานวน  1 หลัง  อาคารเอนกประสงค จํานวน 1 หลัง  

อาคารหองสมุดเอกเทศ จํานวน 1 หลัง สวมแบบ สปช. 601/26 จํานวน 1 หลัง สวมแบบ

ชาวบาน 6 ที่ จํานวน 1 หลัง สนามฟุตบอลขนาดกวาง 55 เมตร ยาว 110 เมตร 1 สนาม 

นอกจากนี้ยังมีอาคารสิ่งปลูกสราง พัสดุ ครุภัณฑที่ไดรับการบริจาคจากผูปกครอง และชุมชน

อยางตอเนื่อง ไดแก โรงอาหาร ถังเก็บน้ํา โรงเรือนเล้ียงไก โรงเพาะเห็ดฟาง เรือนเพาะชํา ที่

สําหรับดื่มน้ํา คอกปุยหมัก ศาลาไทย หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษาสําหรับเรียน

ภาษาอังกฤษ จึงกลาวไดวาโรงเรียนแหงนี้มีความพรอมดานอาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม

สําหรับการจัดการศึกษาและบริการสังคม 
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ภาพที่ 9 แผนผังที่ตั้งอาคาร และสถานทีต่างๆในบริเวณโรงเรียนบานหนองแคน 

             

2.4 สภาพการดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

โรงเรียนบานหนองแคนมีปรัชญาวา “โรงเรียนทันสมัย สรางวิสัยทัศนครู มุงสู

มาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน” คําขวัญของโรงเรียน “ใฝคุณธรรม นําวิชาการ ประสาน

สามัคคี” และสัญลักษณของโรงเรียน ไดแก สีเขียว เหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ รมเย็น 

และการมีคุณธรรมนําทางแหงชีวิต 

วิสัยทัศนของโรงเรียน “โรงเรียนบานหนองแคนบริหารจัดการโดยผูมีสวนเก่ียวของ

ทุกฝายไดมีสวนรวม พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมการทํางานเปนทีม 

จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

เปนคนดี เปนคนเกง และสามารถใชชีวิตอยูกับสังคมไดอยางมีความสุข” ซึ่งทางโรงเรียน

กําหนดขึ้นจากการประชุมรวมกันของคณะครู ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกของผูอํานวยการ

โรงเรียนไดกลาววา 
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“ ...วิสัยทัศนนี่ เราพยามยามคุยกันวาภาพของโรงเรียนที่อยากใหเปนนะ จะเปนแบบ

ไหน คืออานดูคอนขางจะขอความยาวนะครับ แตก็ตองคลุมทั้งหมด ใหเห็นเลยวา โรงเรียนเนน

อะไร เราจะไมใหตกหลนเรื่องสําคัญนะ อยางเชนวา เก่ียวกับบริหารก็ตองมีสวนรวม ทํางานเปน

ทีม เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรู ตลอดจนการสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใน

ตอนที่ประชุมกันก็ถกกันนาน เพราะทุกอยางตองมีพ้ืนวามาจากอะไร  เราก็รูกันปรับเปลี่ยนไดนะ 

ตอไปขางหนา มีแนวคิดจะเปลี่ยนแปลง อยากเนนอะไรเปนพิเศษ คือ คําในวิสัยทัศนนี่ปรับได 

ทบทวนกันทุกปนะ แตที่เราไมเปลี่ยนใหม ก็เห็นวายอมรับกัน ผูเก่ียวของวาดีอยูก็ยึดอันเดิมไป

กอน ผมก็คิดวาดีครบถวนทุกดานครับ การปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนนี่สําคัญ พอชวยกันคิด

กรองออกมาแลว เขียนไวแลว ตองชวยกันทําตามแนวนี้"  (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 ธ.ค. 51)   

โครงสรางการบริหารโรงเรียนไดแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการแบง

โครงสรางการบริหารสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โครงสรางการบริหาร

ดังกลาวแสดงในภาพที่ 10 ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

ภาพที่ 10 แผนภูมิการบรหิารงานโรงเรียนบานหนองแคน 

                   

จากภาพที่ 10 โครงสรางการบริหารโรงเรียนบานหนองแคน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของโรงเรียนไว 4 ดาน ไดแก 

คณะกรรมการนักเรียน 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บริหารทั่วไป บริหารบุคคล งบประมาณ วิชาการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นักเรียน 
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1. ดานวิชาการ  มีขอบขายงานเกี่ยวกับ หลักสูตรและการใช  การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู ส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและ

ประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา  หองสมุด การนิเทศภายใน และงานที่เก่ียวของดาน

วิชาการ โดยทางโรงเรียนไดแตงตั้งผูรับผิดชอบใหมีครูทําหนาที่หัวหนาฝายวิชาการโรงเรียน 

2. ดานงบประมาณ  มีขอบขายงานเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ การเบิกจาย การ

ควบคุมงบประมาณ และการรายงาน การจัดซื้อจัดจางพัสดุ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน ทาง

โรงเรียนไดแตงตั้งผูรับผิดชอบใหมีครูทําหนาที่หัวหนาฝายงบประมาณของโรงเรียน 

3. ดานบริหารงานบุคคล  มีขอบขายงานเกี่ยวกับการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การ

ปฐมนิเทศ  การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร  งานวิทยฐานะ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การสรางขวัญ

กําลังใจ โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนเปนหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล 

4. ดานบริหารทั่วไป  มีขอบขายงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานการเงิน พัสดุ และ

สินทรัพย การรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ  งานบริการทั่วไป การ

วางแผนพัฒนาโรงเรียน  งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และงานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน รวมทั้งการรับความชวยเหลือจากหนวยงานแลองคกรอื่น โดยทางโรงเรียนได

แตงตั้งผูรับผิดชอบใหมีครูทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

นอกจากนั้นผูอํานวยการโรงเรียนไดมีคําส่ังมอบหมายใหครูรับผิดชอบตามแผนงาน

และโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้น

ระหวางปการศึกษา หรือตามนโยบายเรงดวนของหนวยงานตนสังกัด ทางโรงเรียนไดจัดประชุม

รวมกันเพื่อแตงตั้งผูรับผิดชอบตามความสามารถ และความตองการของบุคลากร การดําเนินงาน

ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนบานหนองแคนจึงมีหลายมิติซึ่งเปนไปตามโครงสรางตาม

ภารกิจหลัก และมีความยืดหยุนไปตามสถานการณ  ครูแตละคนจึงมีหลายบทบาท ไดมีโอกาส

เปนผูนํา และผูตาม กอนจะสิ้นปการศึกษาทางโรงเรียนไดจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานเปน

ประจําทุกป เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทบทวนการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  ดังจะ

เห็นไดจากคําสัมภาษณระดับลึกของผูอํานวยการโรงเรียนที่กลาววา 

 “ ...เมื่อสมัยที่โรงเรียนสังกัดสปช. ตอนนั้นโครงสรางงานแบงเปน 6 งาน ก็มีความ

ชัดเจนดีนะครับ ถือวาเปนแบบแผนที่ยึดถือกัน ครูอาจารยเคยชินกับงานเดิมครับ มีงานวิชาการ 

งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ

กับชุมชน อันนี้ผูบริหารจําแมนเลยนะ ทีนี้พอมาตอนหลังที่มีกฎหมายใหม เราก็ปรับตามที่

กําหนดไว มีงานที่ตองรับผิดชอบ 4 ดาน ก็ไมไดหนีแนวเดิมมากนัก  สําหรับการแบงงานมอบให

ครูรับผิดชอบ เราก็คุยกันวาใครถนัดจะดูแลงานดานไหนก็มอบหมายตามนั้น ก็ไมมีปญหาจริงๆ

แลวผมและทีมงานชวยกันอยูแลว  นอกจากนี้ ก็มอบหมายใหรับผิดชอบเปนกลุมสาระ ที่นี่จะมคีรู



 92 

ประจํากลุมสาระนะครับ ผมออกเปนคําส่ังมอบหมาย เพ่ือที่จะเปนที่พ่ึงกันได ชวยกันไดอีกทาง

หนึ่ง”  (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 ธ.ค. 2551) 

 

2.5 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนบานหนองแคนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการสอนตั้งแตระดับกอน

ประถมศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่ง

เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนในภาพรวมไว 12 ป  สําหรับ

การแบงระดับการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรมี 4 ชวงชั้นไดแก ชวงชั้นที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 

1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6) ชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ชวงชั้นที่ 4 

(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6) แบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม

นักเรียนและกิจกรรมแนะแนว 
โรงเรียนบานหนองแคน ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนทดลองการจัดการเรียนการสอน

แบบคละชั้น ซึ่งเปนโรงเรียนทดลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมนักเรียนทํากิจกรรม

รวมกันในบางกลุมสาระการเรียนรู ขอดีดานการบริหารจัดการ ไดแก หองเรียนลดลงสอดคลอง

กับสภาพของโรงเรียน ดานครูผูสอนไดสอนตามความถนัด มีเวลาวางเพื่อเตรียมการสอน ได

วางแผนรวมกัน รูขอมูลนักเรียนและดูแลอยางทั่วถึง ตอเนื่องกันไป ขอดีดานนักเรียน เชน พ่ีสอน

นอง ความสามารการอานการเขียนดีข้ึน นักเรียนกลาแสดงออก  ดานกระบวนการเรียนรู 

กอใหเกิดความเอื้ออาทรตอกัน มีกระวนการทํางานเปนกลุม บรรยากาศการเรียนรูไมมีขอจํากัด 

 

2.6 การบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนบริหารงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มุงเนนผลงาน ใหมีความอิสระ คลองตัว และมี

ความยืดหยุนในการบริหารงบประมาณ เมื่อทางโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณจะมีการประชุม

รวมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการรองรับการใชงบประมาณ และนําเสนอใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ  งบประมาณที่ไดรับ ไดแก งบดําเนินการ  งบ

พัฒนา งบอุดหนุน มีการกํากับติดตามการใชงบประมาณใหเกิดความโปรงใส และรายงานเมื่อ

ส้ินสุดระยะเวลาการใชจายงบประมาณ  

 



 93 

2.7 การประกันคุณภาพการศึกษา   

ในบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ใหมี

การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) อยางนอย 1 ครั้งในทุก 5 ป โรงเรียนบานหนองแคนได

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย นายสาคร บุตรจันทร  นาย

วรจิตร  แวนทอง  นายวรพันธ ธานี นางไพบูลย  สุตาชาและนางวานิตย  ธานี 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผูประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการประเมินดังนี้    

1. ผลการประเมินดานผูเรียนผานในระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน 

2. ผลการประเมินดานครูผานในระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน 

3. ผลการประเมินดานผูบริหารผานในระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน 

จุดเดนที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพภายนอก ไดแก โรงเรียนสามารถจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมีพฤติกรรมดานการคิดวิเคราะหและคิดไตรตรองได

ตามมาตรฐาน กลาแสดงออกอยางมีเหตุผล  มีคุณลักษณะเดนดานความสุภาพเรียบรอย มีมารท

ดี นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการสูง  ครูมีทักษะดานการจัดการเรียนการสอน และบริหาร

จัดการชั้นเรียนไดดีมาก  สวนดานผูบริหาร มีความเปนผูนําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน และมีภาวะ

ผูนําสูง 

 

2.8 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบานหนองแคน กอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ขุนเอกสัตสุนทร 

ซึ่งเปนนายอําเภอและ ศึกษาธิการอําเภอ พรอมดวยชาวบานไดรวมกันทําพิธีเปดโดยใชศาลาการ

เปรียญวัดเปนสถานที่ทําการเรียนการสอน ตอมาในป พ.ศ. 2494 นายอํานวย แสงงาม ครูใหญ 

ไดรวมกับชาวบานยายสถานที่เรียนเดิมจากศาลาการเปรียญมาตั้งโรงเรียนแหงใหมที่เปนสถานที่

ของโรงเรียนในปจจุบัน โดยมีชาวบานบริจาคที่ดินให จํานวน 10 ไร  2 งาน  ตามหมายเลขที่  

ราชพัสดุ อบ. 1492 คณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน และวัด ไดรวมกันปรับปรุง และพัฒนา

โรงเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตนั้นเปนตนมา และมีผูบริหารโรงเรียนนับจากคนแรกจนถึงปจจุบัน 

10 คน ดังนี้ 

1. นายลี  ทิมา ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2482-2483 

2. นายยัง  พลานนท ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2484-2485 

3. นายอํานวย  แสงงาม ดํารงตําแหนง   พ.ศ. 2486-2494 
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4. นายสาย  ธานี ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2495-2498 

5. นายสัมฤทธิ์  ศรีวรมาศ   ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2499-2510 

6. นายเหล็ก  โอบอวน       ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2511-2522 

7. นายสวน  ธานี      ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2523-2527 

8. นายสุรศักดิ์  ธานี            ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2528-2530 

9. นายโกวิท  บุญเฉลียว        ดํารงตําแหนง   พ.ศ. 2531-2538 

10. นายสาคร  บุตรจันทร     ดํารงตําแหนง    พ.ศ. 2539-ปจจุบัน 

 

2.9 ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน 

ผลงานของโรงเรียนที่ไดรับการยกยองและการไดรับรางวัลตางๆซึ่งเปนความสําเร็จ 

และมีความภาคภูมิใจรวมกันไดแก 
1. ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ไดรับรางวัลหองสมุดโรงเรียนดีเดน ระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย 

3. ไดรับรางวัลเหรียญทองโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวมจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ไดรับรางวัลระดับยอดเยี่ยมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับจังหวัด 

5. ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

6. ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนนํารองการจัดการสอนแบบคละชั้นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

7. เปนโรงเรียนที่ผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน 

8. เปนโรงเรียนตนแบบของโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก (child friendly school) 

9. เปนโรงเรียนแกนนําโครงการวิจัยแบบบูรณาการการเปลี่ยนผานการศึกษาสูยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10. เปนแหลงเรียนรูใหกับหนวยงานราชการตางๆท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดู

งานในกิจการของโรงเรียน รวมทั้งมีขาราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการไดมาตรวจ

ราชการ เชน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนตน 

ผลงานที่ทางโรงเรียนและชุมชนมีความภาคภูมิใจที่สุดคือการที่โรงเรียนบานหนองแคน

ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เนื่องจากไดผานการ

ประเมินตามเกณฑมาตรฐานทั้ง 5 ดานในระดับคะแนน 3.89 ทําใหโรงเรียนมีช่ือเสียงเปนที่
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ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในชุมชนและนอกชุมชน จนกลายเปนแหลงเรียนรูสําหรับใหสถานศึกษา

อ่ืนเขามาศึกษา ดูงานเปนจํานวนมาก และนอกจากนั้น หนวยงานตนสังกัดไดการคัดเลือกใหเปน

โรงเรียนตนแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือใชสําหรับการฝกปฏิบัติงานของผูเขารับ

การพัฒนากอนเขาสูตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน   

 



บทที่ 5 

เงื่อนไขการมีสวนรวมของชุมชน 

 

 

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กในครั้งนี้ เปนการศึกษา

เฉพาะกรณีในพื้นที่ที่ผูวิจัยเลือกศึกษาโดยวิธีการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) 

ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ ตองเปนพื้นที่ที่สอดคลองกับลักษณะปรากฏการณการมีสวนรวมของ

ชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก และเปนการศึกษาในสภาวการณที่เปนอยูในปจจุบัน อันเปน

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติตอเนื่องกันของการมีสวนรวมของชุมชน 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยการเขาไปปฏิบัติกิจกรรม

ตามแผนงานในพื้นที่ที่ใชในการศึกษาอยางสม่ําเสมอทําใหทราบถึงแนวคิดพื้นฐานของคนใน

ปรากฏการณ ตลอดจนเงื่อนไขที่ทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีความโดดเดน สงผลใหเกิด

ความสําเร็จรวมกันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสูง  ซึ่งเ ง่ือนไขใน

ปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนมี 2 ลักษณะ ไดแก เง่ือนไขดานชุมชน ซึ่งเปนเง่ือนไขเชิง

บริบททั่วไปที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชน สวนเงื่อนไขดานโรงเรียนนั้นเปนเง่ือนไขสอดแทรก

เฉพาะ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  
1. เง่ือนไขเชิงบริบท     

จากขอมูลเก่ียวกับชุมชนที่เปนบริบทของโรงเรียนที่ไดกลาวถึงในบทที่ 4 นั้น เปนสิ่งที่

แสดงใหเห็นภาพรวมของเหตุการณตางๆ ที่ผานมา ซึ่งเปนพื้นฐานของปรากฏการณในปจจุบันที่

ผูวิจัยใชในการศึกษา ทําใหเขาใจสภาพพื้นฐานของชุมชนที่สามารถเขาถึงความเปนจริงเพ่ือใช

อธิบายปรากฏการณดังกลาวตามกรอบคําถาม และวัตถุประสงคการวิจัย ไดใกลเคียงกับ

สภาพการณที่เปนอยูในปรากฏการณปจจุบันใหมากที่สุด ในปรากฏการณการมีสวนรวมของ

ชุมชนมีเง่ือนไขที่เปนสภาพแวดลอม 5 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมดานสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การปกครอง และสภาวะจิตสํานึกรวมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 สภาพแวดลอมดานสังคม       

ในชุมชนแหงนี้เปนชุมชนดั้งเดิมมีการกอตั้งและสืบทอดกันมายาวนาน มีการยาย

เขาของประชาชนจากถิ่นอื่นคอนขางนอย แตจะเปนลักษณะการยายออกไปทํามาหากินในทองที่

ตางอําเภอ หรือตางจังหวัด โดยสวนมากจะเปนคนรุนใหมที่ไปรับราชการและทําธุรกิจสวนตัว แต

ครอบครัวและเครือญาติยังอยูในชุมชน จึงทําใหคนในชุมชนมีความเปนเอกภาพสูง นอกจากนี้ 

การอยูรวมกันในชุมชนยังยึดถือและยอมรับผูอาวุโสในชุมชน อดีตผูนําชุมชน และทีมผูนําชุมชน

ในปจจุบัน ตลอดจนกลุมบุคคลที่มีบทบาทนําการพัฒนา การสืบทอดอํานาจของผูปกครองใน

กลุมเครือญาติ ประกอบกับในชุมชนสวนใหญเปนครอบครัวขยายจึงทําใหสภาพทั่วไปของการ
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ดํารงชีวิตดําเนินไปอยางเรียบงาย คนในชุมชนจึงมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมกิจกรรมตางๆ 

ที่เกิดข้ึนในชุมชนและโรงเรียนตามลักษณะการชี้นําของกลุมผูมีบทบาทในชุมชน ไดแก 

ผูใหญบาน เจาอาวาส ผูอาวุโส กรรมการสถานศึกษา หัวหนาคุมพัฒนา เปนตน การจูงใจให

ประชาชนเขามามีสวนรวมจะเปนไปในลักษณะสรางความเปนปกแผน และสืบทอดวัฒนธรรมอัน

ดีงามดานการใหความรวมมือกันของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาดานตางๆในชุมชน มีการกํากับ 

ควบคุมพฤติกรรมการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวยกระบวนการทางสังคม โดยหัวหนาคุม

พัฒนาซึ่งมีบทบาทการประสานงานกับครอบครัวที่อยูในคุมของตนเอง ประมาณ 10-15 

ครัวเรือน ในกรณีหัวหนาครอบครัวไมสามารถเขารวมกิจกรรมสวนรวมของชุมชน ก็ใหมีตัวแทน

ของครอบครัว หรือใหมีการบอกกลาวความจําเปนใหหัวหนาคุมพัฒนาและสมาชิกในคุมของ

ตนเองไดทราบดวย นอกจากนี้ยังมีการจดบันทึกการรวมมือกิจกรรมของชุมชน และสอบถาม

ขอขัดของการไมเขารวมของบางครอบครัว ซึ่งเปนจํานวนไมมากนัก  จากคําบอกเลาของผูชวย

ผูใหญบานกลาวในตอนหนึ่งของการสนทนาวา “ความจริงก็บอกผานที่ประชุม ประกาศทางหอ

กระจายขาวหลายวันติดตอกัน มอบใหหัวหนาคุมติดตามกันอีกทางหนึ่ง อยากใหมาชวยงานดวย

สมัครใจ แตคลายกับบังคับทางออมนะ ไมกํากับ ไมเอาจริงเอาจัง คนจะติดนิสัยละเลย แตทุก

วันนี้ใครติดธุระเขาก็บอกตรงๆ วามาไมได ทีนี้ใครไมมารวมงานกิจกรรมบอยๆ ก็หนีสังคม จะถกู

เพงเล็ง เขาก็กลัวเหมือนกันวาจะไมมีใครชวยเขาในยามเดือดรอน” (ผูชวยผูใหญบาน, 12 ธ.ค. 

2551) 

อยางไรก็ตามแบบแผนของสังคมในชุมชน และการปกครองของผูนําชุมชนที่กระจาย

ความรับผิดชอบ และมอบหมายใหมีการควบคุม ดูแลกันเองในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน

ไดกลายเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเปนวัฒนธรรมที่ดีสืบทอดกันมา นอกจากนั้น การถายเท

แนวคิดการมีสวนรวมของผูอาวุโสไปยังคนรุนใหมใหแสดงบทบาทมากขึ้น ดังที่กรรมการ

สถานศึกษาใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งวา  

ผูวิจัย               :   กอนนั้นทานไดทําหนาที่อะไรบางครับ 

กรรมการหมูบาน  :   ทํางานหลายหนาที่ ทั้งเก่ียวกับวัด โรงเรียน และในหมูบานดวย 

แตเดิมคนอาวุโส ที่ชาวบานนับถือก็ยกใหเปนนั่นเปนนี่พาเขา

ทํางานพัฒนา เดียวนี้มีทั้งคนหนุมรุนใหม มีคนรุนเกามาเปน

กรรมการดวยกัน 

 ผูวิจัย :   ทานเห็นวายังไงบางครับที่มีคนรุนใหมรวมเปนผูนําพัฒนา 

กรรมการหมูบาน   :   ตองยอมรับซึ่งกันและกัน คนวัยหนุม คนดี มีความสามารถตอง

ฝกใหรับผิดชอบสวนรวม ถึงเปนคนที่อ่ืนมาอยูบานนี้ ถาเปน

คนดี เสียสละก็ไดรับแตงตั้งให เปนกรรมการ 

ผูวิจัย   :   การเลือกคนรุนใหมเขามาเปนทีมผูนําชุมชนทําอยางไร  
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กรรมการหมูบาน :   ผูใหญบาน ผูชวย กรรมการหมูบาน ผูนําในชุมชน มารวมกัน

วางแผน พิจารณา รวมกัน ถาเห็นวาใครสมควรก็ไปทาบทามให

มารวมไมตองเลือกตั้งเหมือน อบต. อันนี้มองคนไมผิดหรอก รู

วาใครใชได  ดูแววกันมาแตไหนแลว    

 

สภาพแวดลอมดานสังคมของชุมชนนับวาเปนเง่ือนไขสําคัญของการเขามามีสวนรวมของ

ชุมชน การสืบทอดอํานาจปกครองโดยผานผูนําที่มีเปนนักพัฒนา มีความซื่อสัตย และเสียสละ 

ตอเนื่องจากอดีตมาถึงปจจุบัน จนกลายเปนบรรทัดฐานรวมกันของชุมชน ทําใหเกิดพลังกลุม

ระหวางผูอาวุโสกับคนรุนใหมมีบทบาทรวมกันในการกํากับ ควบคุมกระบวนการและแบบ

แผนการมีสวนรวมของชุมชน ดังตัวอยางการสัมภาษณระดับลึกขางตน 

 

1.2 สภาพแวดลอมดานวัฒนธรรม  

การที่ชุมชนหนองแคนไดตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันเปนระยะเวลายาวนานตอเนื่องกันมา 

ทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนดําเนินไปอยางมีแบบแผน โดยมีสถาบันศาสนาคือ วัดในชุมชนเปน

ศูนยกลางดานจิตใจ และสถานการศึกษาซึ่งแตเดิมใชศาลาวัดเปนที่อบรมสั่งสอนนักเรียน ความ

เช่ือ และการรับรูเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนเกี่ยวกับเหตุการณสรางโรงเรียนใหม เปน

ความคิดริเร่ิมของเจาอาวาสท่ีตองการขยายโรงเรียนใหเปนเอกเทศ เนื่องจากมีนักเรียนมากขึ้น 

ประกอบกับการปฏิบัติศาสนกิจของวัดไดรับสิ่งรบกวนจากการจัดกิจกรรมทางการศึกษาใน

โรงเรียน จึงยายโรงเรียนไปตั้งในพื้นที่ดินดานทิศตะวันออกของวัด ซึ่งมีเจาอาวาส ผูนําชุมชนและ

ชาวบานรวมกันสนับสนุนดวยบริจาคเงินสมทบซื้อที่ดิน การสรางความสัมพันธเช่ือมโยงระหวาง

โรงเรียน ชุมชน และวัด จึงเปนสวนที่ทําใหคนในชุมชนมองเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม

กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณีนิยมสืบทอดกันมา รวมไปถึงการรวมกิจกรรมพัฒนาท่ีเกิด

จากแนวนโยบายของทางราชการที่เปนหนวยงานอื่น และการรวมพัฒนาตามความตองการของ

ชุมชน ความสัมพันธระหวางวัดกับโรงเรียนโดยมีชุมชนเปนจุดเชื่อมประสานไดกลายเปนแนวคิด

พ้ืนฐานรวมกันของคนในชุมชน เชน เจาอาวาสจัดเงินสนับสนุนที่ไดรับจากประชาชนจัดทอดผาปา

สามัคคี การทําบุญกฐิน การนิมนตพระสงฆมาแสดงพระธรรมเทศนา  จัดกิจกรรมทางศาสนา 

และพิธีกรรมตางๆเพ่ือใหโอกาสกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่อยูใกลเคียงมารวมทําบุญ เพ่ือใหได

เงินสวนหนึ่งสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

นอกจากนั้น ความเปนชุมชนเขมแข็งกลายเปนสัญลักษณทําใหคนที่เปนกลุมผูนํา

ชุมชน เชน เจาอาวาส ผูใหญบาน อดีตผูใหญบาน ผูอาวุโส และทีมผูนําชุมชนสามารถชี้นํา

ความคิดใหคนในชุมชนมีความเชื่อถือ และเกิดการยอมรับ เมื่อมีกิจกรรมตางๆในชุมชน จึงทําให

ระดมประชาชนใหเขามามีสวนรวมในบทบาทตางๆตามที่ผูนําชุมชนเห็นวาเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ ดัง

คําใหสัมภาษณระดับลึกผูใหญบาน ดังนี้ 
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ผูวิจัย             : บทบาทของพระกับการชวยเหลือโรงเรียน หรือทานมีสวนรวม

อยางไรบาง ครับ 

ผูใหญบาน      : 4-5 ปที่แลวมาถึงปนี้มีโครงการสอนวิชาศีลธรรม ผมก็ชวย

สอนประวัติศาสตรทุกวันศุกร เจาอาวาสองคกอนที่มรณภาพ

แลว ทานปูพ้ืนไวดีที่สุด ที่เห็นๆ กันใชผลงาน ทานพาทํา

ทั้งนั้น 

ผูวิจัย              : เจาอาวาสปจจุบันทานสานตองานอะไรบาง  

ผูใหญบาน   : ตอนนี้เจาอาวาสหนุม ทานเรียนปริญญาดวย งานที่ทางวัด

ชวย ก็มีเร่ืองการปรับปรุงหองสมุด หองประชุม ตอนรับแขก 

ตอเติมหองครัว เจาอาวาสทาน อนุญาตใหไมที่เหลือจาก

ศาลาหลังเกา ไมเกาๆ เก็บมาใชประโยชนได เปนไมตั้งแต

สมัยชาวบานชวยกันเลื่อยตนยาง ตนดู ตั้งแต พ.ศ.ไหนก็ จํา

ไมได โรงเรียนกับวัดแทบจะใชของรวมกันเลย เปนบวร เปน

หมูบาน วัด โรงเรียน อันนี้ใชแลวตองไปดวยกัน ขัดกันไมได

นะ  ชาวบานก็เช่ือ เพราะพระรักษาศีล มีธรรมะ พวกชาวบาน

ก็สามัคคีกัน เพราะทานพูดอะไรมาก็ถูกหมด ก็เช่ือ ก็ทําตาม

ทานสอน 

ผูวิจัย             : แสดงวามีประเพณีอยางนี้มานานแลวใชไหมครับ    

ผูใหญบาน     :   ใช ตําบลนี้มีพระธาตุสวนตาล สรางพรอมกับธาตุพนม สูงราว 

60 เมตร คนในทองถ่ินจะเลื่อมใสศาสนา ที่วัดวังออก็มีพระ

นักเทศน ที่ชุมชนเราสืบ สานกันมาอยางนี้ ถาถึงวันพระ วัน

งานเทศกาลคนเต็มศาลาตลอดนะ...ก็ไดฟง เทศน ดวยได

ทําบุญรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

   

1.3 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ 

เนื่องจากบานหนองแคนเปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมแมน้ํา และลําเซไหลผาน 

ตลอดจนมีหวย และหนองน้ําขนาดใหญ ซึ่งเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติ  จึงมีความอุดมสมบูรณ

ดานทรัพยากรดิน และน้ํา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานาขาว (ขาวนาป 

และขาวนาปง) ทําสวน หาปลา  เล้ียงไก นอกจากนี้ก็มีอาชีพรับจางทั่วไป การทําหัตถกรรม

พ้ืนเมือง อุตสาหกรรมครัวเรือน และทํางานพาณิชยกรรม สภาพการดํารงชีวิตของประชาชนมี

ความเปนอยูตามปกติไมมีความเดือดรอนตามความผันผวนทางเศรษฐกิจภายนอก ชุมชน

ดังกลาว ไดรับการพัฒนาใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ทําให

ประชาชนไดรับการสนับสนุนจากทางราชการใน ดานความรู ความเขาใจระบบเศรษฐกิจชุมชน



 101 

มากขึ้น มีโรงสีขาวและปมน้ํามันในรูปแบบสหกรณชุมชน รวมทั้งการมีกลุมอาชีพตางๆที่ไดรับ

การสงเสริม และพัฒนาจากหนวยงานราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนตนแบบของ

การสรางความเขมแข็งในชุมชน จึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหมีงานทํา

ตลอดป ในภาพรวมดานเศรษฐกิจของคนในชุมชนจะเปนลักษณะครอบครัวทํามาหากิน แมจะไม

มีเงินเก็บมากแตก็ไมมีหนี้สินเกินตัว สวนครอบครัวที่เคยรับราชการมากอน หรือมีคนรับราชการ

อยูในปจจุบัน หรือครอบครัวที่สืบทอดอํานาจเปนผูปกครองในชุมชนก็จะมีฐานะความเปนอยู

ดีกวาประชาชนทั่วไปในชุมชน  ซึ่งกลุมที่มีฐานะเศรษฐกิจดีนี้ก็จะเปนผูมีบทบาทสูงในการการเขา

มามีสวนรวมของชุม   

อยางไรก็ตาม สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในหมูบานหนองแคนนี้ไมมี

ผลกระทบตอการเขามามีสวนรวมของชุมชน เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมไมเนนไปที่การ

บริจาคเงิน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของคนในชุมชนวาจะเขามามีสวนรวมในลักษณะใด ซึ่ง

สอดคลองกับคําสัมภาษณระดับลึกของขาราชการบํานาญที่เปนทีมที่ปรึกษาฯ ตอนหนึ่งไววา 

“...เมื่อกอนเทียวไปทํางาน พอมาพักที่นี่ก็พอใจ เลยซื้อที่ไวนานแลว พอเกษียณก็

อยูที่นี่ ชาวบานเคาก็ทํากิน ไมมีใครอดอยากนะ  ทุกครัวเรือนมีนาขาวทํากิน บางคนหาปลาเกง

เคาก็มีอาชีพหาปลาสงตลาด ดูเขาก็อยูได ไมอดอยากอะไร คนในหมูบานนี้มีน้ําใจ มีงาน ก็

ชวยกันดี ไมมีปญหาอะไร…” (ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา, 20 มี.ค. 2552) 
 

1.4 สภาพแวดลอมดานการปกครอง 

เนื่องจากชุมชนหนองแคนมีการสืบทอดอํานาจของกลุมผูนําตอเนื่องจากอดีต  เชน 

ผูใหญบานที่เกษียณไปแลวเปนพี่ชายของผูใหญบานคนปจจุบัน สวนผูใหญบานกอนนัน้กม็สีถานะ

เปนเครือญาติเดียวกัน  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอดีตผูนําชุมชนกับกลุมผูนําชุมชนใน

ปจจุบันเกี่ยวกับการปกครองในชุมชน พบวา คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะที่ปรึกษากรรมการโรงเรียน หัวหนาคุมพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

ประธานกลุมอาชีพในหมูบาน ตางก็เปนเครือญาติกัน  อํานาจปกครองในชุมชนที่เกิดจากกลุมที่

เปนผูนําชุมชนและเปนเครือญาติกันนี้ ทําใหการใชอํานาจการปกครองในชุมชนโดยทางตรงและ

ทางออมไดสะดวก รวดเร็วและเด็ดขาด แตประชาชนก็ใหการยอมรับเพราะคุนเคยกับการ

ปกครองในลักษณะนี้ตอเนื่องมานาน ประกอบกับวงศตระกูลที่เปนกลุมผูนําชุมชนไดสรางคุณงาม

ความดีมาโดยตลอด นอกจากนั้นบุคคลที่เกิดในชุมชน สวนหนึ่งมีอาชีพรับขาราชการที่มีตําแหนง

ระดับบริหารกระจายอยูในหลายหนวยงาน ซึ่งสวนใหญลวนแตเปนเครือญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน 

จึงทําใหชุมชนดังกลาวมีการรวมตัวกันเปนปกแผน ทําใหการใชอํานาจโดยตรงและอํานาจแฝง 

ตลอดจนการไดรับอิทธิพลจากการสนับสนุนของขาราชการที่เปนลูกหลานของชุมชน จึงสามารถ

ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสรางแรงจูงใจใหเกิดการมีสวนรวมไดเปนอยางดี 
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ปจจุบัน แมวาการปกครองในชุมชนจะมีผูนํารุนใหมมากข้ึน แตสวนใหญก็ยังเปน

กลุมเครือญาติของกลุมผูนํารุนเกาสืบทอดอํานาจ และมักจะเปนผูมีบทบาทสูงของชุมชน ดังจะ

เห็นไดจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งที่ผานมา สมาชิกที่ไดรับการ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสวนในองคการบริหารสวนตําบล รวมไปถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

หรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ลวนแตเปนเครือญาติใกลชิดกันกับผูนําของชุมชน 

ดังนั้น ประธานกรรมการสถานศึกษากับผูอํานวยการโรงเรียนจึงสามารถขอเสนองบประมาณเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียน เชน การไดรับจัดสรรงบประมาณจางครูพ่ีเล้ียงเด็กระดับปฐมวัย และไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมตางๆ ไดมากขึ้น  สําหรับเง่ือนไขดานการปกครองของ

ชุมชนไดสะทอนใหเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนดวยสภาวการณ ที่คนในชุมชนเกิดการ

ยอมรับโดยปริยายจากการชี้นําของกลุมผูนําชุมชน จึงเปนการเกื้อกูลหรือยินยอมพรอมใจ หรือ

แมจะถูกระดมดวยการกะเกณฑใหเขามามีสวนรวมในลักษณะใดก็ตาม ก็ถือเปนความไววางใจกัน

ในความเปนเครือญาติที่ไมอาจปฏิเสธได หากจะมีบางคนที่ไมคอยใหความสําคัญกับการเขามามี

สวนรวมกิจกรรมในชุมชน ก็เปนโอกาสของผูนําชุมชนจะเขาไปเยี่ยมบานในฐานะญาติ เพ่ือ

ชวยเหลือดูแลแกปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว จนทําใหกลับเขามามีบทบาทใหความรวมมือ

กิจกรรมชุมชนมากขึ้น ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกของผูใหญบานตอนหนึ่งวา “ ...ผมก็ไดถูกสอน

มารับใชพ่ีนองชาวบาน จะเปนสมัยกอนหรือปจจุบัน คนเขาเชื่อถือวาซื่อสัตยไหม ทําอะไรทําจริง

ไหม ตองทําใหเกิดผลงานออกมาจริงๆ ตองเหนื่อย ตองยอมเสียสละ ฝกมาอยางนี้ พัฒนามาไกล

แลว ตอยอดขึ้นไปจากเมื่อกอน คนรุนหลังเราตองรักษาเกียรติไว ถาพูดถึงหมูบานตามลักษณะ

การพัฒนา ถือวาบานนี้เดนและเขมแข็งมาตลอด...” (ผูใหญบาน, 20 มี.ค. 2552) 

 

1.5 สภาพแวดลอมดานสภาวะการมีจิตสํานึกรวมกัน   

จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยการ

สัมภาษณระดับลึก การจัดกลุมสนทนา การสังเกตและการเขารวมกิจกรรม ตลอดจนการศึกษา

ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแหงนี้ พบวา 

ประชาชนในชุมชนมีความรูสึกเก่ียวของ ผูกพัน และแสดงทาทีการเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน

อยางชัดเจน การสรางใหคนมีจิตสํานึกรวมกันวาโรงเรียนเปนของสวนรวม หรือโรงเรียนเปนของ

เราทุกคนนั้น เกิดจากความพยายามของกลุมผูนําชุมชนที่สรางแรงจูงใจและผลักดันใหคนมาเขา

รวมเพื่อรับรูความเคลื่อนไหวและความตองการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยใช

กระบวนการกลุม การกํากับและควบคุมตามอํานาจหนาที่และการใชสายสัมพันธระบบเครือญาติ    

แนวคิดพื้นฐานอีกสวนหนึ่งที่ทําใหประชาชนแสดงออกการมีจิตสํานึกรวมกันวาโรงเรียนเปนของ

สวนรวมเกิดจากบารมีและความศรัทธาเจาอาวาสที่แสดงความรูสึกเปนเจาของรวมอยางมาก ทํา

ใหคนในชุมชนมีความคิดคลอยตามจากการปลูกฝงใหทุกคนความเอาใจใสตอการพัฒนาวัดเพื่อ

เปนศูนยกลางการพัฒนาดานจิตใจ  การรวมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางพัฒนาเยาวชน 
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และลูกหลานของคนในชุมชนควบคูกันไป ดังที่เจาอาวาสปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี โดยการรวม

สนับสนุนซื้อที่ดินใหโรงเรียน เปนผูนํารวมกับผูใหญบานและชุมชนกอสรางอาคารเรียนหลังแรก

เมื่อครั้งที่ยายออกมาจากวัด อนุญาตใหนําไมจากวัดมาสรางหองสมุดเปนเอกเทศ เปนตน 

กิจกรรมการตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นจะไดรับการตอบสนองการเขารวมกิจกรรมอยางดีย่ิง ทั้งดาน

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาทั่วไป และการสอดสงดูแลความประพฤติ

ของนักเรียน ดังขอสังเกตการรวมกิจกรรมของประชาชนในงานกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน จะ

เห็นไดวาพอ แม ผูปกครอง ประชาชน และผูเก่ียวของไมเพียงแตจะมารวมในฐานะแขกรับเชิญ 

หรือเปนผูมารวมชมการแขงขันกีฬาเทานั้น  แตจะมีซุมกองเชียร จัดซุมอาหาร ใหการสนับสนุน

น้ําดื่ม ผลไม  ขนม ของรางวัล รวมทั้งการบริจาคเงินสมทบเพื่อเปนทุนการจัดงาน ดังตัวอยางการ

จัดสนทนากลุมกรรมการสถานศึกษา ดังนี้ 

ผูวิจัย : ผูที่มารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนใชมาดวยสมัครใจไหมครับ 

ประหยัด   : คนที่มาเขามาดวยใจ มีผูนําสามารถชี้นําใหคนเขามารวมได 

กิจกรรมวันแม และวันฉลองไดรางวัลโรงเรียนพระราชทาน คน

มารวมมากจนเต็มหองประชุม เต็มเลย ผูปกครองสวนใหญเกรงใจ

โรงเรียนเหมือนกัน นักเรียนก็บอกพอ แม ใหมารวมงาน ไมมีคนขัด

ใจลูก นี่ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มากันมาก 

วิทยา        : ผมใกลชิดกับชาวบานก็พอรูวา คนสวนมากเกิดความเคยชิน ความ

ฝงใจอยากจะมาเองทั้งนั้น คนไมมาก็หาทางหลีกหนี วาติดนั่นนี่ มัน

ก็อายตัวเอง พอ แม มารวมกิจกรรม ตัวนักเรียนที่เปนลูกหลานเขา

ก็ดีใจ พอแมที่คิดไมมาตองคิดทบทวนใหม นานๆไปมันเปน

ประเพณีไปเอง 

ผูวิจัย        : ง้ันถาบอกวาทุกคนมีจิตสํานึกรวมกันวาโรงเรียนเปนของทุกคนนะ 

พูดแบบนี้ ชาวบานก็เขาใจตรงกันใชไหมครบั  

         ปรีชา : คิดวาตองเขาใจนะ อยางพวกผมที่นั่งอยูที่นี่ เขาใจดี ถาคิดวา

โรงเรียนเปนของครูนะ คงไมพัฒนามาถึงขนาดนี้หรอกครับ ขอ

อะไร จะสรางอะไร ชาวบานไมเคยขัดของ ถือวาทุกอยางทําลงไป 

เขาทําดวยใจจริงๆ  

        เดนชัย       : อีกอยางหนึ่งนะ คือความศรัทธาโรงเรียน คนสวนใหญก็รูวา

โรงเรียนบานเรานี้เดนกวาที่อ่ืน ชาวบานพากันรวมทําตอกันมา ทํา

มาอยางนี้ มีใจรักหวงแหนดวยกันทุกคน 
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2. เง่ือนไขเชิงสอดแทรกดานโรงเรียน 

เนื่องจากโรงเรียนบานหนองแคน ไดกอตั้งมาเมื่อ พ.ศ. 2482 มีผูบริหารโรงเรียน

ตอเนื่องกันมาทั้งหมด 10 คน ในระยะเริ่มกอตั้งโรงเรียนใหมนับจากยายจากวัดมาตั้งอยูในพื้นที่

ปจจุบัน ถือวาเปนชวงระยะเวลาที่มีการสรางแนวคิดเพื่อปูพ้ืนฐานการมีสวนรวมการพัฒนา

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมตาม

นโยบายของหนวยงาน และการปฏิบัติงานของผูบิหารโรงเรียนตามลําดับ หลังจากไดประกาศใช

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของประเทศ ทาง

รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งเง่ือนไขของความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

ดังกลาว ประกอบดวย การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม และการตรวจสอบที่โปรงใส ดังนั้น

โรงเรียนในฐานะเปนหนวยปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จึงตองแสดงบทบาทการ

พัฒนาโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับและตอบสนองความตองการของชุมชน สําหรับเง่ือนไขดาน

โรงเรียนนี้เปนเง่ือนเฉพาะที่สงผลกอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.1 โรงเรียนเปนที่ศรัทธาของชุมชน 

พฤติกรรมการบริหารโรงเรียน และการทํางานของครูผูสอนเปนเง่ือนไขสําคัญที่

ชุมชนมองเห็นและเปนสวนที่กอใหเกิดความศรัทธาการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งทําให

การดําเนินงานของโรงเรียนที่มีความแนบแนนเปนเนื้อเดียวกับชุมชน ในลักษณะการทํางานที่ครู

มองวาชุมชนกับโรงเรียนเปนพี่นอง ใหความสนิทสนมเปนกันเองเปรียบดั่งเปนคนในบานเดียวกัน 

สงผลใหการดําเนินงานในโรงเรียนและการประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนไปได

อยางราบร่ืน มีผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และมีผลการพัฒนาโรงเรียนเปน

ที่โดดเดนมากยิ่งข้ึน ดังคําที่ผูใหญบานใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งกลาววา  

“ถาถามผมวาโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่ดีกวาที่อ่ืนยังไง ผมวามาจากการเอาใจ

ใสของครูครับ มันทําใหเด็กมีความรูเพ่ิมขึ้นมาก สามารถสอบแขงสอบอะไรกับเขาไดหมด ที่

โรงเรียนเราดูแคคอมพิวเตอรเฉย ๆ เราก็มีเยอะกวาเพ่ือน โรงเรียนมัธยมยังมีไมเทาเลย แลวเด็ก

ที่นี่ก็สามารถใชคอมฯไดหมดทุกคนนะ  ขนาดโรงเรียนมัธยมยังมาดูงานที่นี่ การเรียนการสอน

บานเราดีกวาบานเขา การเอาใจใสตอเด็กนักเรียนก็ตางกันอีก” (ผูใหญบาน, 15 มิ.ย. 2552) 

นอกจากนี้ การทํางานอยางจริงจัง นับวาเปนอีกส่ิงหนึ่งที่ทําใหโรงเรียนสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูปกครองที่ตองการใหโรงเรียนสอนนักเรียนอยางเต็มที่ และเอาใจ

ใสในพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนบานหนองแคน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยให

ครูเขารับการอบรม สัมมนา ไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงานและแสวงหาความรูหรือเทคนิคใหมๆใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การจัดการประสบการณใหกับเด็กอนุบาล มุงเนนการ

เตรียมความพรอมของเด็กทุกดาน ในแตละวันจะมีตัวแทนกลุมแมบานและผูปกครองมาชวยเปน

พ่ีเล้ียง สามารถชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมเสริมประสบการณ 
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ตลอดจนชวยดูแลความปลอดภัยระหวางทํากิจกรรมภาคสนาม นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการ

สอนระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด สําหรับกิจกรรมดานวิชาการอีกประการหนึ่ง ที่โรงเรียน

ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ไดแก การแจงขอมูลการศึกษาของนักเรียนรายบุคคลใหผูปกครอง

ทราบ หลังจากผูอํานวยการโรงเรียนจัดใหมีการประชุมทางวิชาการเดือนละ1 ครั้ง ก็จะมอบหมาย

ใหครูประจําช้ันรายงานความกาวหนาของนักเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเก่ียวกับนักเรียน

รวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้ เปนที่ยอมรับของชุมชน ดังที่

ครูคนหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นจากการจัดสนทนากลุม กลาวถึงผลงานของโรงเรียนตอนหนึ่งวา 

“ปจจุบันพี่ก็พอใจกับการทํางานของครูเรา และพอใจกับชุมชนนะ พ่ีก็ถือวาเปน

จุดสูงสุดของเราแลว ถาเราไมทําอะไรตอข้ึนไปอีก หรือวามันดีอยูแลวมันจะหยุดดีก็ไมทราบ

เหมือนกัน  ตอนนี้ความพอใจของครูเราก็คือเรามาโรงเรียนแลวเราก็สบายใจ หันหนาเขาบานก็

สามารถพูดคุยกับชาวบานได เราก็มีความสุข  หันหนามาโรงเรียนเราก็มีความสุข  มีอะไรเราก็คุย

กันได ตัวนี้ก็คือเราอยูในจุดนี้ไดอยางมีความสุข  เวลาสอน ครูทุกช้ันเอาจริงเอาจังนะ เราบอกเลย

วาเด็กคนไหนเปนยังไง ไมตําหนิกัน แตจะชวยกัน อันนี้พอแมเขาตองรู ผอ.ใหติดตามตลอดเวลา 

สอนลูกของเขาก็กลัวแตลูกของเขาจะไมไดหนังสือ กลัวเขาวาใหเราได ชาวบานเขาก็บอกวา

โรงเรียนของเราดีแลว  แตเราก็กังวล ก็ทําใหดีที่สุด” (สนทนากลุม, 9 พ.ย. 2552) 

 

2.2 การพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแคนมักจะเปนบุคคลที่ถูกกลาวถึงเก่ียวกับพัฒนา

โรงเรียนใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง และสะทอนการทํางานเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนอยาง

ตอเนื่องและจริงจังมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงผูอํานวยการโรงเรียนคนกอนนั้น มีแนวคิดในการ

พัฒนาดานอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนทุกหลังใหดูเดนเปนสงา ดวย

การทาสีใหม มีปายคําขวัญตางๆ สวยงาม ตอเติมอาคารเรียนดานลาง และดานขางใหสามารถ

เช่ือมกันได สรางซุมประตูและสรางร้ัวรอบบริเวณโรงเรียน รวมทั้งการปรับโครงสรางแผนผัง

บริเวณใหมีถนนรอบพื้นที่โรงเรียน ซึ่งการพัฒนาอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนเพื่อให

สอดคลองกับการจัดแผนผังของชุมชนที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณ จนไดรับรางวัลจากการ

ประกวดการประกวดหมูบานของหนวยงานราชการอื่น  ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูอํานวยการ

โรงเรียนที่กลาวถึงตอนหนึ่งวา “ ...ดานบริเวณและอาคารสถานที่โรงเรียนนี้คอนขางดี ลงตัวพอดี 

ผอ.โกวิท ทานวางผังไวดี วางระบบไวสมบูรณแลว คนในหมูบานเขาก็ชอบนะ คือในหมูบานนี่นะ 

ถนนเปนเสนตรงดูเปนแนวเดียวกัน โรงเรียนก็ตองปรับภูมิทัศนใหดูดีเหมือนกัน ผมวาที่นี่ชวย

สรางบรรยากาศภายใน เรามีความพรอมดีครับ มองเห็นผลการพัฒนาโรงเรียนไดเร็ว  เปนผลดี

ตอการทํางานของครู  ทั้งผอ.เขต หรือใครๆก็พอใจ ผูปกครอง ชาวบานในชุมชนเห็นการ
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เปลี่ยนแปลงยิ่งอยากชวยเหลือ เห็นวาโรงเรียนพัฒนาดีข้ึนตลอด เขาเต็มใจสนับสนุนมากขึ้น งาน

ทางภาคสนามนี่ผมไมหวง ครับ โรงเรียนนี้พรอม” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

โรงเรียนบานหนองแคน นอกจากไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

และผลการพัฒนาอยางตอเนื่องนี้ทําใหไดรับรางวัลอื่นๆอีกเปนจํานวนมาก  สําหรับผลงานดาน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ที่ประเมินโดยกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 2 พบวาโรงเรียนผานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับดีมากทุกมาตรฐาน ไดรับคําชมเชยจากคณะกรรมการประเมินวาเปน

โรงเรียนดีมีคุณภาพ ซึ่งขอคิดเห็นดังกลาว สรุปไดวา โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่ิงที่บงบอกหลายประการ ไดแก มีการกําหนดภารกิจของโรงเรียนไวชัดเจน มี

การกํากับติดตามสม่ําเสมอ ความสัมพันธระหวางโรงเรียนบานและชุมชนดีมาก มีความใกลชิด

และไววางใจกัน นักเรียนมีความกระตือรือรนในการการเรียนรู และมีการจัดบรรยากาศที่สงเสริม

ความเปนเลิศทางวิชาการ  จัดสิ่งแวดลอมที่จําเปนอยางมีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีและใช

แหลงเรียนรูอยางเต็มที่ และวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังคําใหสัมภาษณระดับลึก

ผูอํานวยการโรงเรียนตอนหนึ่งวา “...ผมอยูโรงเรียนที่พรอม ไมตองเหนื่อยที่ตองลุยภาคสนาม  

ผมจึงทุมที่คุณภาพมากที่สุด  เด็กมีไมเทาไหรนะที่อานหนังสือไมคลอง ผมคุยกับผูปกครองคุย

กับครู ตองคุยใหเขาใจกัน ผมย้ําตลอดนะ ครูป.1 ป.2 นี่รูวาเหนื่อยที่สุด คือเคลียรตั้งแตแรกเลย 

ทํายังไงใหอานออกทุกคน เมื่อสองสามปที่แลว เราตองกระตุนใหผูปกครองตื่นตัวมากขึ้น กระตุน

มารวมมือกับครูเร่ืองเรียน ทําเหมือนมอบหมายใหทําหนาที่เปนเหมือนครูที่บานเลยนะ ที่จริงพอ

แม เด็กชวยไดเยอะ ประเมินแลว ลูกหลานอานหนังออก อานเกงทุกคน มีมารยาทดี ชาวบานเขา

ก็พอใจ ชาวบานอยากใหเขมงวด เขาชมวาดีนะครับ เออ..แสดงวาผูปกครองเขาก็สนใจวิชาการนะ 

พอเขาที่แลว ก็เดินหนาไปเลย  เด็กจะตองไมข้ีเกียจ ทั้งพอ แม ชวยตามพฤติกรรมไมใหหางเลย  

ผมมาสนใจคุณภาพสําคัญที่สุด และทําจริง เห็นผลข้ึนมาเลย ผูปกครองเขาจะวาเราไดนะ เมื่อลูก

เขามาแลวไมไดอะไร  เรียนก็ไมรูเร่ืองอะไร” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

นอกจากนี้ ผูปกครองนักเรียนทานหนึ่งยังใหความเห็นจากการสัมภาษณเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนของครูวา “นักเรียนทุกวันนี้เกง เด็ก ป.2 ก็อานขาวไดแลว ลูกสาวอาน

หนังสือไดเกง ครูเขาแนะนําวาใหอานหนังสือใหฟง อันนี้ดีก็เอาอยางที่ครูบอกไว ถาไมบังคับไว

แบบนี้ ก็เผลอลืม อยางลูกก็ตองรายงานคุณครูเหมือนกัน” (ผูปกครองนักเรียน, 20 มี.ค.2552) 

สอดคลองกับความคิดเห็นของครูที่กลาวถึงประเด็นเดียวกันนี้ ในการสัมภาษณ

ระดับลึกตอนหนึ่งกลาววา “โรงเรียนเราเล็กก็จริง แตเวลาแขงขันทักษะวิชาการ ก็ไมดอยเลยนะ 

สวนใหญจะไดรางวัลกลับมา ที่ชนะได คือตองเตรียมเด็กใหพรอม เด็กที่มีแววเกงที่สุดแตละสาระ

เตรียมไวกอนคือครูแตละคนจะติวเขมพิเศษไปเรื่อยๆ ผอ.ใหติวในสาระที่ตัวเองถนัด คือ ครู

อาจจะสละเวลาบาง เหนื่อยแตก็ดีใจ เพ่ือจะไดรางวัลมาเพิ่ม” (ครูวานิตย, 11 ส.ค. 2552) 
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2.3 การใสใจใหบริการแกชุมชน 

โรงเรียนบานหนองแคน มีการกําหนดนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการใหความ

ชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรของ

โรงเรียน ตระหนักในเรื่องการเอาใจใสตอการใหบริการแกชุมชน ซึ่งจะตองสรางภาพลักษณที่ดี

และใหเกิดความประทับใจกับผูมารับบริการทุกคน  และถือวาเปนกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนา

โรงเรียนใหมีความสมบูรณแบบ ผูอํานวยการโรงเรียนใหความสําคัญโดยการทําความเขาใจอยาง

สม่ําเสมอกับบุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งไดใหคําแนะนําแกครูและ

บุคลากรทุกคน เพ่ือฝกใหมีบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี และมีจิตสํานึกในการรักการใหบริการ ทั้งใน

ดานการใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การแกไขปญหาตางๆใหกับผูปกครองนักเรียน 

ตลอดจนการบริการอ่ืนที่เปนความประสงคของชุมชน หลักการที่โรงเรียนกําหนดแนวทางการไว 

ไดแก ใหบริการเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจ ใหเกิดความสะดวกสบาย งาย รวดเร็ว และ
บริการดวยจิตใจที่ดีงาม หามบุคลากรในโรงเรียนใชคําตําหนิติเตียนผูปกครองที่มาติดตองานกับ
ทางโรงเรียน เมื่อมีประชาชนมาที่โรงเรียน เชน ผูปกครองมาหารือเก่ียวกับปญหาทั่วไป การขอ

ขอมูลทางการศึกษา  หรือการขอคําปรึกษาเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการทํามาหากิน ทางโรงเรียนได

มีแนวปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจน โดยใหครูที่ทําหนาที่ครูเวรประจําวัน มีหนาที่ใหการตอนรับ 

อํานวยความสะดวก และทําหนาที่ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

การเอาใจใสตอผูปกครองและใหความสนใจการบริการชุมชน เปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีและมีความกลมเกลียวเหนียวแนนมากขึ้น กอใหเกิดความรวมมือซึ่งกันและกัน 

และมีความคุนเคยเสมือนเปนญาติพ่ีนองกัน การไดรับการตอนรับดวยความมีอัธยาศัยไมตรีซึ่ง

เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะทําใหรูสึกอบอุนและประทับใจ ผูปกครองและผูเก่ียวของรูสึกวาตนเองมี

ความสําคัญ การปฏิบัติตนของบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการเอาใจใสใหบริการดวยไมตรีตอชาวบาน

จึงเปนการใหบริการที่เหนือความคาดหวังอยูเสมอ  ดังความคิดเห็นจากคําสัมภาษณระดับลึก

ผูปกครองนักเรียนทานหนึ่ง กลาววา  

“...ระหวางครูกับคนในชุมชน โดยสวนมากทุกครัวเรือนก็จะรูจักกับคุณครูหมดทุก

คน มีความสนิทสนมกันดี ครูกับ ชุมชนกับนักเรียน ก็ดี ดีมาก ในดานการบริการอะไรก็แลวแต ก็

มอบภาระใหครู เปนหนาที่ของครู  วาใหชวยชาวบาน ครูก็เต็มที่ เขาก็เต็มที่ของเขา เราก็เต็มที่

ของเรา เพียงแตแยกกัน เขาอยูทางโรงเรียน  ถาเรามีความเดือดรอนอะไร โทรหาบอกใหทําอันนี้

ใหหนอย ครูก็ชวยได ชาวบานไปมา รูกันดี  เชน ในโรงเรียนมีเครื่องถายเอกสาร เราก็มาขอให

ชวย ก็ชวยบริการกันแบบกันเอง” (ผูปกครองนักเรียน, 20 มี.ค. 2552) 

นอกจากทางโรงเรียนจะใหบริการกิจกรรมสวนรวมในชุมชนแลว ยังชวยใหบริการ

กิจกรรมที่สําคัญของคนในชุมชน ดังที่คําใหสัมภาษณระดับลึกกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่ง

กลาวถึงความประทับใจการใหบริการของโรงเรียนวา..  
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“..บานคนที่ยากจนจริงๆ ถามีการตาย มีสูญเสีย ทางครูทางอาจารยจะพาเด็กไป

กราบศพไปกันทั้งโรงเรียน  ก็พาไปชวยแจกดอกไมจันทน งานแตงงาน งานบวชของชาวบาน ครูก็

ไป ภารโรงก็ไปไมใชไปในฐานะแขก ไปในฐานะพอครัวแมครัว อยางผอ. ภรรยามาชวยกัน

ตอนรับแขก จุดนี้ก็ทําใหชาวบานพอใจ ไมมีการแบงแยกกัน มีงานอยูในหมูบาน สามารถชวยงาน

ไดก็ไป  นักเรียนก็เหมือนกัน วันจันทรถึงศุกร ถึงบางครั้งจะเปนวันหยุดถามีงานตองไป  นี่คือการ

ปฏิบัติทั้งครู ทั้งนักเรียน ครูมาชวยงานนี่  เขาก็จะบอกวาดีใจ ภูมิใจ ครูไมเคยมีปญหากับชาวบาน 

ชวยทุกครอบครัวเทาเทียมกัน” (กรรมการสถานศึกษา, 12 ธ.ค. 2551) 



บทที่ 6 

ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

 

 

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative Research) เพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก (grounded theory) จากปรากฏการณ

ในพื้นที่ที่ศึกษา   ผูวิจัยไดทําความเขาใจในปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนจากมุมมองของ

ผูที่อยูในปรากฏการณและผูที่เก่ียวของ โดยใชวิธีการศึกษาหลายรูปแบบ คือ การสัมภาษณระดับ

ลึก (in-depth interview) การสนทนากลุม (focus group) การวิเคราะหเอกสาร (document 

analysis) การสังเกตและจดบันทึก (observation and field-note) จากนั้นนําปรากฏการณทีศ่กึษา

จากในโรงเรียนนํามาวิเคราะหและตีความเพื่ออธิบายลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ยุทธศาสตรและเง่ือนไขที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรการมี

สวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาด

เล็ก โดยมองผานโรงเรียนที่เปนพื้นศึกษา นําไปสูการตอบคําถามการวิจัย คือ 1) การมีสวนรวม

ของชุมชนจากมุมมองของคนที่อยูในปรากฏการณ มีลักษณะอยางไร 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

มีสวนรวมของชุมชนคืออะไร  3) ยุทธศาสตรที่นํามาใชในการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร และมี

เง่ือนไขอะไร และ 4) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

ตอนที่ 1 ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

การทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนแหงนี้ใช

ขอมูลจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอนและหลังการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไดเร่ิมตนขึ้นตั้งแตการยายโรงเรียนจากวัดใน พ.ศ. 

2494 มาอยูพ้ืนที่ใหมในปจจุบัน อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของชุมชนมีความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและเง่ือนไขการที่เกิดจากทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน โดยผูวิจัย

พบวา ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนมีหลายประเด็น ไดแก การมองตนเองของชุมชน แบบ

แผนการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พฤติกรรมการมีสวนรวมของ

ชุมชน และเปาหมายการมีสวนรวมของชุมชน  ดังจะไดกลาวถึงตามลําดับตอไปนี้  
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1. การมองตนเองของชุมชน   

การที่โรงเรียนบานหนองแคนไดรับการประกาศยกยองใหเปนโรงเรียนดีเดนขนาด

เล็กและไดรับรางวัลเหรียญทองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปนโรงเรียน

ที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนมีสวนรวม รวมทั้งการไดรับรางวัลอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมากนั้น 

เปนผลจากการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการตอเนื่องของโรงเรียน และการมีสวนรวมของชุมชนที่เกิด

จากแรงจูงใจภายในของคนในชุมชนที่มีความเชื่อมั่นและรับรูเก่ียวกับการมีสวนรวมตอเนื่องกันมา

ยาวนานนับตั้งแตเร่ิมรวมตัวกอตั้งหมูบาน การมีสวนรวมของชุมในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กแหงนี้ 

จึงไดรับการพัฒนาจากฐานความคิดและความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับ การเปนชุมชนเขมแข็ง และ

การไดรับการยอมรับจากภายนอก  ซึ่งความเปนมาของชุมชนในลักษณะสายสัมพันธอยางเหนียว

แนนในระบบเครือญาติ มีความเอื้ออาทร เก้ือกูลกัน การมีเกียรติประวัติดีเดนของชุมชน และการ

ไดรับยกยองจากผลการพัฒนาชุมชน ดังจะไดกลาวถึงขอคนพบ ดังตอไปนี้   

1.1 การเปนชุมชนเขมแข็ง  

ชุมชนหนองแคนซึ่งเปนบริบทของโรงเรียนบานหนองแคนมีประวัติยาวนาน 

เช้ือสายบรรพบุรุษสืบทอดมาจากนครเชียงรุงแสนหวี อพยพไพรพลเร่ือยมาจนกระทั่งมาตั้งถ่ิน

ฐานที่ดอนมดแดง ลุมแมน้ําชี ในปพ.ศ. 2324 ทาวโหงนคําไดสรางเมืองข้ึนใหมบริเวณแมน้ําชี

เขามาบรรจบกับแมน้ํามูล  ชุมชนไดเติบโตเนื่องจากมีผูคนมาสมทบมากขึ้นก็ไดขยายเมืองและ

ชุมชนไปตามชายฝงของลุมน้ําชี มีทาวพรหมสิงห เปนผูนําชุมชนหนองแคนเปนคนแรก โดยยึด

เอาลําหวยหนองฮี ชีหลงเปนพื้นที่ทํามาหากินของชาวบาน การเริ่มตนของชุมชนมีเพียง 11 

ครัวเรือน ไดนําวัฒนธรรมของลานชาง และหลวงพระบางมาใชในการปกครองชุมชน สําหรับการ

พัฒนาหมูบานที่ไดดําเนินการอยางจริงจัง มีแบบแผน โดยการนําของผูใหญบาน ไดแก นายลี  

ธานี (พ.ศ. 2496-2516) สิบเอกเจนพล เจนณรงคยุทธ (พ.ศ.2516 - 2534) และนายจําปา  

โทนทัย (พ.ศ.2534-ปจจุบัน) 

จากพื้นฐานของหมูบานหนองแคนตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณตาม

ลุมแมน้ําชี มีประวัติความเปนมาของการอยูรวมกันอยางเอื้อเฟอเก้ือกูล มีระบบเศรษฐกิจภายใน

ชุมชนที่สามารถเลี้ยงตนเองได การจัดองคในชุมชนมีความเขมแข็ง กระบวนการทางสังคมการ

ถายทอดวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินกลายเปนวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งการมีผูนําที่มีศีลธรรม จึง

ทําใหการมองตนเองของชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่เขมแข็ง  จากเอกสารรายงานตามโครงการเชิดชู

เกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ของหมูบาน จะเห็นวาชุมชนไดกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน 

คือ “รวมคิด รวมทํา รวมสราง รวมวางแผน รูรักสามัคคี มีวินัย ใสใจธรรมะ” และมีคําขวัญของ

หมูบาน คือ บานหนองฮี ถ่ินคนดีมีน้ําใจ สวางไสวแสงธรรมะ ถือสัจจะสามัคคี ลุมหนองฮีแดน

อุดม” ซึ่งจากวิสัยทัศนและคําขวัญดังกลาว แสดงใหเห็นวาคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในการ

สรางและดํารงความเปนชุมชนเขมแข็งอยางตอเนื่องกันมาอยางยาวนาน 
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นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจน เพ่ือให

เกิดความสงบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันบนพื้นฐานความดีงาม

ทางวัฒนธรรม มีความรักสามัคคี บังเกิดความปกติสุขของคนในชุมชน โดยจัดประชาคมหมูบาน 

และประกาศใชเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 มีการกําหนดลักษณะขอหามทั้งหมด 20 ขอ 

พรอมทั้งกําหนดระดับโทษกรณีมีผูฝาฝน เชน ขอ 4 หามนําสุราเขาไปจําหนายและดื่มภายในวัด 

ผูใดฝาฝนปรับ 500 บาท  ขอ 13 หามตัดไมทําลายปาในที่สาธารณประโยชนของชุมชน ผูใด   

ฝาฝนปรับ 500 บาท เปนตน การมองตนเองของชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นใน

ชุมชนแหงนี้ จึงเปนกระแสการพัฒนาบนเงื่อนไขและกระบวนการเพื่อตอบสนองตอสถานการณ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากภายในชุมชนเอง จนกลายเปนความเขมแข็งและทําให

สมาชิกในชุมชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง มีชีวิตที่มีคุณภาพตามวิถีแหงสังคมเกษตรกรรม

ของชาวชนบท  ดังที่ผูใหญบาน ไดกลาวใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งวา  

“ในทองที่ตําบล หมูบานแถวนี้ดีที่วาเรามีแหลงน้ําเยอะ ทั้งแมน้ําชี ลําเซบาย 

ทางทิศ เหนือหมูบานก็มีหนองฮี และมีฝายน้ําอีกหลายแหง พอมีน้ําตลอดปคนก็ไมอดอยาก ใคร

ที่ขยันก็ทํานาทําสวนไดทั้งป ที่นี่ยังมีปลาเยอะ ชาวบานก็ดูแลกันเองได พวกผมทําประชาคมไว 

เชน ในหมูบานมีขอหามวัยรุนมั่วสุมยาเสพติด หามทําลายสมบัติสวนรวม หรือถามีใครการขโมย

ส่ิงของพอแมตองรับผิดชอบดวย ตองสอบสวนกันทั้งหมูบานเลย” (ผูใหญบาน, 20 ธ.ค. 2551)    

การสรางแนวปฏิบัติรวมกันของชุมชน โดยประชาคมหมูบานนับวาเปนกติกา

ที่นําความสงบเรียบรอยมาสูชุมชน และเปนความภูมิใจรวมกัน ดังคําใหสัมภาษณผูอํานวยการ

โรงเรียนตอนหนึ่งที่ไดกลาวไววา “...มีอยูครั้งหนึ่ง คนมาขโมยแกวมังกรที่โรงเรียน พวกครูก็เลา

ใหผูใหญบานฟง เทานั้นผูใหญก็สืบเสาะหา วาใครเห็นเหตุการณ เปนลูกหลานใคร ทานเอาเรื่อง

เลยนะ ปกติหมูบานสงบดี แตทานผูใหญจะสังเกตดูวา มีพวกชอบกินเหลา เที่ยวเลนกลางคืนไหม 

บอกวาจะเปนพวกไหนละ ตองสืบจากคนพวกที่เปนคนไมก่ีคน ชวงหลายปมานี้แทบจะไมมีอะไร

หายนะ เพราะทุกคนก็ชวยเปนหูเปนตา ถาเปนคนในหมูบานทําไมดีไว จะถูกตําหนิกันรุนแรงมาก

นะ” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 20 ธ.ค. 2551)           

        
1.2 การไดรับการยอมรับจากภายนอก 

ชุมชนหนองแคนมีเกียรติประวัติเปนที่รับรูอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการมีช่ือเสียงของชุมชนเกี่ยวกับการการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งใหความรวมมือของชุมชนในการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากการศึกษาเอกสารประวัติของหมูบาน พบวา ในชวงที่

สิบเอกเจนพล เจนณรงคยุทธ ดํารงตําแหนงเปนผูใหญบาน (พ.ศ. 2516 - 2534) ไดนํา

ประสบการณจากการรับราชการทหารมาใชในการปกครองชุมชน จึงเปนผูใหญบานที่ไดรับการ

สนับสนุน และไดรับความรวมมือจากประชาชนอยางดีย่ิง เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูนําที่ครอง

ตนอยางเหมาะสม และประพฤติตนเปนคนดีมาโดยตลอด ประกอบกับการเปนผูมีการศึกษาสูง มี
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ความรูดานตางๆ ที่ความสามารถใหคําแนะนําแกชาวบานได สามารถเขาถึงจิตใจของประชาชน 

รวมทั้งเปนผูที่ยึดมั่นในระเบียบวินัยอยางเครงครัด จึงทําใหเปนที่เช่ือถือศรัทธาของชาวบาน  

ผลงานสําคัญที่ชุมชนมีความภาคภูมิใจรวมกันและไดรับการกลาวถึงอยูเสมอ คือ การเปนผูนํา

พัฒนาดานจิตใจ ทําใหความเปนอยูของชาวบานสงบเรียบรอยดี และที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือการ

ริเร่ิมวางผังของหมูบานข้ึนใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาจนถึงปจจุบัน ดังที่ผูใหญบานหมู 

ไดกลาวใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งวา  

“เมื่อกอนนั้นเวลาจะสรางบานเรือนก็จะยึดเอาความสะดวกของตนเอง ขาด

ความเปนระเบียบเรียบรอย ผมสังเกตวาชุมชนในพื้นที่ละแวกนี้ก็ไมมีเปนระเบียบ แตวาถนน

ภายในหมูบานเรานี้ เปนเสนตรงจากทิศตะวันออกไปตะวันตก และจากเหนือไปใต กวางตั้ง 8 

เมตร เปนเสนตรงตลอดแนวทั้งหมดเลย คงไมมีหมูบานไหนทําไดหรอก ตอนนั้นผมยังคิดวาคง

จะมีปญหาตามมาเยอะ เพราะไปกระทบกระเทือนในที่ดินของชาวบาน บางคนถึงตองร้ือถอน

บานเรือนบางสวนออกไป แตอดีตผูใหญบาน คือพ่ีชายผมนี่ มีคนนับถือเขามาก ก็ทําตามนโยบาย

เขาคอยๆ ทําความเขาใจกับชาวบาน ที่แกจะพูดติดปากวา ชวยกันทําดีไวใหลูกทําถูกไวใหหลาน 

ผมจําไดวาตอนนั้น พวกผมและลูกบานหลายคนที่เปนชางในหมูบานเลยตองทํางานหนัก ไป

ซอมแซมชดเชย ครัวเรือนที่ถูกร้ือ” (ผูใหญบาน, 20 ธ.ค. 2551) 

นอกจากนั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานตอ

คณะกรรมการคัดเลือกหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน(หมูบานอยูเย็นเปนสุข) ของหมูบาน

หนองแคน พบวา ผลสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน มีดังนี้ ดานการพัฒนาคนไดคัดเลือกปราชญ

ชาวบานสาขาตางๆเพ่ือบันทึกเปนทําเนียบปราชญชาวบาน เชน หมอยาสมุนไพร งานแกะสลักฉลุ

ลายไทย การทําไขเค็มใบเตย งานจักสานไมไผ  หมอแคน  หมอพราหมณ  หมอทําเสนห เปนตน  

ดานการพัฒนากลุม/องคกร ในชุมชนมีกลุมตางๆ ที่จัดตั้งข้ึนโดยองคกรหรือหนวยงานภายนอก 

และจัดตั้งโดยชุมชนเอง ไดแก กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  ศูนยสาธิตการตลาด

และปมน้ํามันโรงสีขาว ธนาคารขาว ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน กลุมทอผาลายปลาอีด 

กลุมแมบานเกษตร กลุมเลี้ยงโค กลุมผลิตปุยอินทรีย กลุมอนุรักษประเพณี  กลุมประสานงาน

องคกรชุมชน  ศูนยการเรียนรูชุมชน กลุมสงเสริมครอบครัวพัฒนา กลุมอนุรักษปาชุมชน เปนตน  

การเปนชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากภายนอก จึงเสมือนภารกิจที่ตองพัฒนาตอยอดและรักษา

สมดุลของการพัฒนาไว  รวมทั้งการที่ไดรับการยกยองการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับอําเภอ ระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ ไดกลายเปนตนแบบของหมูบานพัฒนาที่มีช่ือเสียง มีหนวยงาน 

องคกรพัฒนาอื่นๆมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก และสงผลสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ดังคําให

สัมภาษณของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหความเห็นวา  

 “บานหนองแคนถือวาเปนหนาเปนตาของตําบลนี้ คนเห็นแลวประทับใจ

ตั้งแตเห็นผังหมูบานแลว ถนนหนทางในบานเปนสัดสวนสวยงามที่สุด ผมวาถาผังบานดีก็พัฒนา

ปรับปรุงไปไดเร็ว ชาวบานมีนิสัยชวยเหลือกันดี เขาทําอะไรก็สําเร็จ อบต.ก็อยากสงเสริมเพราะ
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ชวยสรางช่ือใหหลายๆเรื่อง ผูใหญก็อยากมาดูที่นี่ ทุกหมูบานก็เรงพัฒนา แตก็ไมเหมือนบานนี้ 

ตองยอมรับวาชุมชนเขาดีก็เปนที่รูกันทั่วไป” (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล, 2 มี.ค. 2552) 

 

2. แบบแผนการมีสวนรวมของชุมชน 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน เปนความรวมมือระหวางโรงเรียน

กับประชาชนที่มองเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือมุงใหการปฏิบัติงานของ

คณะครู ผูบริหารโรงเรียน ใหสามารถสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  สําหรับการมีสวนรวม

ของชุมชนในโรงเรียนบานหนองแคน ผูวิจัยไดคนพบแบบแผนการมีสวนรวมของชุมชน 

ประกอบดวย รูปแบบการมีสวนรวม และการกําหนดบทบาทการมีสวนรวม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
2.1 รูปแบบการมีสวนรวม 

การที่โรงเรียนบานหนองแคนไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนดานการมี

สวนรวมของชุมชน นับวาเปนเกียรติประวัติของโรงเรียน ซึ่งเปนผลงานที่เกิดจากการรวมคิด รวม

วางแผน รวมทํา โดยอาศัยความสามารถในการบริหาร ความมุงมั่นการทํางานของครู และการ

ทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน จากเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป

การศึกษา 2551 ทางโรงเรียนไดกําหนดวิสัยทัศนวา “โรงเรียนบานหนองแคน บริหารจัดการโดย

ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวม เรงพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริม

การทํางานเปนทีม จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือให

นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม เปนคนดี เปนคนเกง และสามารถใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข” 

ซึ่งเปนวิสัยทัศนที่โรงเรียนรวมกันกําหนดขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูการปฏิบัติ  จากการศึกษาการ

มีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนแหงนี้ ผูวิจัยพบวา รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนมี 2 ลักษณะ 

คือ   

1) การมีสวนรวมตามนโยบาย  หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนกับ

โรงเรียนที่กําหนดไวชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน หรือตามแผนปฏิบัติการประจําป  กอนสิ้นป

การศึกษาในแตละปทางโรงเรียนไดมีการประชุมจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือเปนการ

ประเมินผลงานของโรงเรียนเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งใชเปน

เอกสารรายงานใหหนวยงานตนสังกัดทราบ  ในรายงานประจําปไดระบุผลที่เกิดขึ้นจากการบริหาร

จัดการของโรงเรียน รวมถึงผลงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนอยางละเอียด เชน มีการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผูปกครองนักเรียน การประชุมที่ปรึกษา

โรงเรียน เปนตน การมีสวนรวมตามนโยบายนี้ เปนความชัดเจนดานขอมูลความตองการของ

โรงเรียนที่ผานการรับรองยืนยันใหทุกฝายรวมกันปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว  นอกจากนี้ยังมี
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แผนงานที่เสนอโดยองคกรชุมชนก็ไดกําหนดไวเพ่ือเขามามีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน ซึ่งมี

ผูใหญบานทําหนาที่ประสานการดําเนินการตามปฏิทินงานประจําป โรงเรียนและชุมชนถือวาการมี

สวนรวมตามนโยบายที่กําหนดไวนี้เปนภารกิจรวมกันของผูอํานวยการโรงเรียน ผูใหญบาน และ

รวมทั้งประธานที่ปรึกษาของโรงเรียน  ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูใหญบานตอนหนึ่งวา  

“ประชุมกรรมการศึกษาก็มีบอย 2 – 3 เดือนก็นัดประชุมกันหรือบางที

ก็มีคณะที่ปรึกษาของโรงเรียนมารวมดวย  ทางเราก็ทราบวาโรงเรียนตองการอะไรเปนพิเศษ อยาง

ปกอนนั้นผอ.บอกผานที่ประชุมวาโรงเรียนตองการหองสมุดเปนเอกเทศ ทางชุมชนก็ชวยกันสราง

ให เมื่อปที่แลวก็ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร พอมาปนี้โรงเรียนบอกวาตองการเครื่องคอมพเพ่ิม 

10 ตัว กรรมการตางก็รูกัน ถาผอ.แจงในที่ประชุมอยากใหชวยโรงเรียนอยางโนนอยางนี้  พวก

กรรมการศึกษาก็ตองคิดหาทางชวย อะไรใหประโยชนกับเด็กๆ ตองรีบทําตามนั้น ทางพวกผมก็

คิดโครงการขึ้นมาเองก็มีนะ ชาวบานอยากชวย ไมวาจะเปนถังน้ํา สรางสวม ทําศาลา ทางชุมชนก็

มีบทบาทเหมือนกัน เร่ืองไหนสําคัญตกลงกันไว จะไดรูรวมกันวาในปนี้ทําอะไรบาง ทําไดสําเร็จ 

หรือทําไมไดครบก็ตองรูดวยกัน คิดจะทําอะไรก็เสนอกัน อันไหนสําคัญก็เรงทํากอน ก็พากันทํา

แบบนี้ตอเนื่องหลายปแลว ” (ผูใหญบาน, 20 มี.ค. 2552) 

2) การมีสวนรวมตามสถานการณ หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนที่

ไมไดกําหนดไวในแผนงานของโรงเรียน  การมีสวนรวมตามสถานการณนี้เกิดจากความตองการ

หรือความจําเปนที่โรงเรียนและชุมชนมีความคิดเห็นรวมกันที่ไมมีแบบแผนกําหนด เปนกิจกรรม

ที่ชุมชน หรือโรงเรียนจัดใหมีข้ึนในวาระพิเศษ  นอกจากนี้การมีสวนรวมตามสถานการณสวนใหญ

จะเปนการมีสวนรวมของบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน หรือองคกรในชุมชนเขามารวมจัดกิจกรรม

กับทางโรงเรียน ที่เก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน ดานการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และการ

พัฒนาโรงเรียนดานอื่นๆ เชน การบริจาคทุนใหนักเรียน การมอบอุปกรณการเรียน เส้ือผา ชุด

นักเรียน การบริจาคเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน การ

ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปนตน ในดานการมีสวนรวมของโรงเรียนที่เขารวม

กิจกรรมกับชุมชนที่ไมไดกําหนดไวในแผนงาน ไดแก การเขารวมกิจกรรมพัฒนาสาธารณะ

ประโยชน รวมงานฌาปนกิจศพของคนในชุมชน และรวมกิจกรรมตางๆตามประเพณีนิยมที่จัดขึ้น

ในชุมชน  จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา การมีสวนรวมตามสถานการณมีรูปแบบที่หลากหลาย

เปนประโยชนเก้ือกูล และพ่ึงพาอาศัยกัน เปนลักษณะการมีสวนรวมที่เทาเทียมกันระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน ดังคําใหสัมภาษณระดับลึก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาตอนหนึ่งวา  

“ผมอยูที่บานนี้ ผมรูดีวาทางโรงเรียนเขาเอาใจใสดีมาก ชวยกันสราง

ช่ือเสียงติดตอกัน ทั้งผอ.และครูทุกคนทําเพ่ือโรงเรียน ทําจนบางทีชาวบานก็เกรงใจ สมัยกอนนั้น 

มีวันพัฒนาดวย ชาวบานก็ออกไปชวยทํางาน แบงหนาที่กัน  เดียวนี้มีคนไปชวยงานโรงเรียน

บอยๆ คนไหนคิดอะไรไดก็ชวยไปเลย ดีทั้งนั้น ดูตัวอยางครอบครัวเขามีตังคหนอยก็เล้ียง

นักเรียน เขามาแจกเสื้อผา อาหาร อันนี้เด็กไดประโยชนทันที...ครูพาเด็กนักเรียนชวยชาวบาน
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เหมือนกันนะ ไมคอยเวนทั้ง งานบุญประเพณี งานศพบาง พอมีชาวบานตายก็เห็นกันมาทั้ง

โรงเรียน อันนี้มันแยกไมออกหรอก เรารูกันดี บาน โรงเรียนมันเปนอันเดียวกัน ก็เขาใจกันแบบนี้

นะ” (ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา, 20 มี.ค. 2552)                                                                       

2.2 การกําหนดบทบาทการมีสวนรวม 

ความคิดพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชนมองในแงบุคคล กลุมบุคคลหรือ

องคกร ซึ่งมีอยูหลายฝายดวยกัน ในเชิงนโยบายนั้นจะเห็นไดวาหนวยงานราชการตนสังกัดมุงที่จะ

ใหการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน และเปน

การมีสวนรวมตามขอบัญญัติของกฎหมาย และตามนโยบายของรัฐที่เปนแนวทางการกระจาย

อํานาจใหชุมชน องคกรชุมชน และหนวยงานที่เก่ียงของมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง

บทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีหนาที่กํากับ และสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการมีบทบาท อํานาจหนาที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบายของ

โรงเรียน การจัดทําแผนงาน/โครงการ การประสานงานเปนสื่อกลางระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

การพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 

การรวมดูแล สอดสองดานความประพฤติของนักเรียน รวมทั้งการมีบทบาทสําคัญเกี่ยวการระดม

ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ในปรากฏการณของการมีสวนรวมใน

โรงเรียนบานหนองแคนนี้ ผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมของบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆ มี

บทบาทตามเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมาย หรือนโยบายของหนวยงาน หรือตามที่เกิดจากความ

เขาใจรวมกันวาควรจะมีสวนรวมตามบทบาทอยางไร ซึ่งการกําหนดบทบาทการมีสวนรวมมี 2 

ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวมรับรูและรวมปฏิบัติ และการมีสวนรวมตัดสินใจและแกไขปญหา 

รายละเอียดของการกําหนดบทบาทการการมีสวนรวม มีดังตอไปนี้            

1) การมีสวนรวมรับรู และรวมปฏิบัติ หมายถึง แบบแผนการมีสวนรวมที่
บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไมไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน ซึ่งสวนใหญจะเปน

ผูปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปที่อยูภายในชุมชน รวมทั้งผูเก่ียวของที่อยูภายนอกชุมชน 

ซึ่งบทบาทของผูมีสวนรวมรับรูและรวมปฏิบัตินี้มักจะแสดงออกในลักษณะเปนผูรวมมือ เปนผูให

การสนับสนุนงาน  การบริจาคเงินและสิ่งของ  การรวมดําเนินการที่สามารถแสดงความคิดเห็นได

แตไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูที่มีบทบาทการมีสวนรวมรับรูและรวมปฏิบัตินี้จะเปนกลุมคน

สวนใหญของชุมชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เชน กิจกรรม

ตามปฏิทินในแผนประจําป กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมที่จัดขึ้นเปนพิเศษตามสถานการณ 

การเขารวมประชุม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเปนสมาชิกของเครือขายในชุมชน 

อยางไรก็ตามการเขามามีสวนรวมของชุมชนแหงนี้ เปนไปเพื่อการ

พัฒนาสูความเปนชุมชนยั่งยืนตามการรับรูของคนในชุมชน ถึงแมวาผูมีสวนรวมบางกลุมอาจจะ

ไมไดมีบทบาทการตัดสินใจในกระบวนการของการมีสวนรวมก็ตามไมไดเปนอุปสรรคขัดขวางการ

ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชน เนื่องจากผูปกครองนักเรียน และประชาชนเชื่อถือความ
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เปนผูนําของชุมชน และมีความศรัทธาการบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียน ดังคําสัมภาษณ

ตอนหนึ่งของผูปกครองนักเรียนวา  

 “ผมรูเร่ืองงานโรงเรียนจากหอกระจายขาวบาง ประชุมชาวบาน มืดค่ํา

ผอ.ก็มาแจงขาวนะ ชาวบานที่นี่ไมรูขาวมีนอย เขาบอกกันเองก็มี เรื่องไหนสําคัญครูก็สงจดหมาย

ฝากไปกับเด็ก ชาวบานสวนมากไมไดริเร่ิมเอง ไมไดคิดมากหรอก เขาพาทําอะไรก็สนับสนุน

ทั้งนั้น ชาวบานเชื่อคณะกรรมการ เร่ืองดีดีทั้งนั้น ผูใหญบาน พอหยัด พวกกรรมทุกคนซื่อสัตย 

ยอมเสียสละ พวกชาวบานไมมีปญหาขัดกัน มีแตรวมกัน ทําตามที่เห็นวาดีแลว ก็พากันทําแตส่ิงดี

ทั้งนั้น” (ผูปกครองนักเรียน, 23 มี.ค. 2552)  

2) การมีสวนรวมตัดสินใจและแกไขปญหา  หมายถึง แบบแผนการมีสวน
รวมของบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่กําหนดบทบาท อํานาจหนาที่การมีสวนรวมไวอยางชัดเจน ซึ่ง

อาจจะเปนบทบาทที่กําหนดไวตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐ หรือบทบาทที่ไดรับจาก

ชุมชน จนเปนที่รับรูกันทั่วไป บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีบทบาทการมีสวนรวมการตัดสินใจ ไดแก 

ผูใหญบาน เจาอาวาส  ทีมผูนําชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู  ชมรมศิษยเกา ประธานกลุมพัฒนาในชุมชน บุคคล และกลุม

บุคคลอื่นที่กลาวมานั้นลวนแตเปนผูมีบทบาทการมีสวนรวมตัดสินใจตามระบบราชการและตาม

ความตองการจําเปนของโรงเรียน  สําหรับกิจกรรมที่เขามามีสวนรวมตัดสินใจของบุคคล หรือ

กลุมบุคคลจะเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการมีสวนรวมตัดสินใจ

จะมีลักษณะการเปนผูคิดริเร่ิมงาน การเผยแพรขอมูลขาวสาร  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

ประชุม การรวมในกระบวนการตัดสินใจ การรวมรับผิดชอบการดําเนินงาน การรวมประเมินผล

งาน เปนตน ผูวิจัยพบวา แบบแผนการมีสวนรวมของชุมชนที่เก่ียวกับการมีสวนรวมตัดสินใจจะ

ยึดติดกับกลุมของผูนําชุมชน ผูที่ชุมชนเคารพนับถือ คณะกรรมการ บุคคล หรือกลุมบุคคลที่

ชุมชนมอบหมายใหตัดสินใจแทน ซึ่งในกระบวนการบริหารโรงเรียน หรือกระบวนการกลุมของ

ชุมชน จําเปนตองมีบทบาทการเปนผูนําและผูตาม ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง ดังถอยคําที่ปรึกษากรรมการ

สถานศึกษาใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งวา   

“การรวมของชุมชนชวย เสริมใหโรงเรียนประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆ 

เอาอยางปนี้จะตัดชุดประจําโรงเรียน ชุดผาพ้ืนเมืองบานเรา พิจารณาแลววามันดี ชุดฟอนรํา

นางรําของโรงเรียน ทางโรงเรียนก็อยากจะได เขาก็โยนมาใหคิด ผูใหญและผูชวย พวกกรรมการก็

รับไปทําให ก็ไมเห็นวายากอะไร บอกกันในที่ประชุม ทางชุมชนหาทางทําให  อยางแขกมาเยือน

อยางนี้ นักเรียนมาฟอนตอนรับก็จะมีชุดใส  เลือกแบบเอง แตผอ.ขอให เลือกผาที่มีสีประจํา

โรงเรียน เราแบงงานกันทํา อะไรที่ชาวบานถนัด ชวยรับชวยทําอยางนี้ ก็เขาใจกัน” (ที่ปรึกษา

กรรมการสถานศึกษา, 23 มี.ค. 2552) 
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3. กระบวนการมีสวนรวม    

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เปนผลที่ เกิดจากการเปลี่ยนผานการจัด

การศึกษาที่เปนการนําทางไปสูสังคมแหงการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่มุงให

ผูเรียนจดจําแมนยําตามเนื้อหาวิชาตามที่ครูบอก หรือทําตามคําส่ัง จึงอาจเปนขอจํากัดจนทําให

นักเรียนขาดทักษะในการคิด ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง สําหรับการจัดการศึกษาในยุคใหม การ

เรียนการสอนมุงใหเกิดการเรียนรูเพ่ือความเปนของตัวเอง มีวิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย การ

แสวงหาความรูใหมๆ ดวยตนเอง ซึ่งจะเปนการสรางคุณสมบัติของสังคมแหลงการเรียนรู  

อยางไรก็ตามแมวาโรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียน แตก็มีความจําเปนที่จะตองมี

กระบวนการทํางานรวมกันกับผูเก่ียวของ ไดแก ครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน องคกรทองถ่ิน 

หรือกลุมพัฒนาอื่นๆ ซึ่งแตละฝายก็มีบทบาทหนาที่ของตนเอง แตก็มีเปาหมายในการสรางตนทุน

ของคนในสังคมเชนเดียวกัน 

สําหรับกระบวนการรวมพลังสรางการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนบาน

หนองแคนนี้ ผูวิจัยคนพบวา กระบวนทัศนของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาไดเปลี่ยนแปลงไป

จากการรับรูตามความเชื่อดั้งเดิมมาก พอ แม ผูปกครองเขาใจบทบาทของตนเอง ไมเพียงแต

เล้ียงดูลูกหลานที่บานแลวสงตอมาใหโรงเรียนทําหนาที่เปนผูจัดการเรียนการสอน และอบรม

พฤติกรรมใหนักเรียน  แตชุมชนแหงนี้มีปฏิสัมพันธในการสรางโอกาสการเรียนรูในฐานะผูรวม

พัฒนาในกิจการของโรงเรียน และกิจกรรมอื่นที่สงผลตอผูเรียนอยางชัดเจนโดยไมรูสึกวาแยก

สวน  กระบวนการมีสวนรวมที่โรงเรียนและชุมชนนํามาใชจากปรากฏการณในพื้นที่ศึกษา แบงได 

4 ข้ันตอน ไดแก การกําหนดความตองการรวมกัน การสรางทีมและการกําหนดกิจกรรม การรวม

ดําเนินการ การรายงานผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้      
3.1 การกําหนดความตองการรวมกัน           

ในรอบหลายปที่ผานมาโรงเรียนบานหนองแคนมีนักเรียนต่ํากวา 120 คน 

ซึ่งตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดใหเปนโรงเรียนขนาด

เล็ก การที่โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนไมมากจึงมีผลทําใหไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ 

เนื่องจากเปนการคิดตนทุนการจัดการศึกษาจากคํานวณรายหัวนักเรียนทุกคน ประกอบกับ

คาใชจายภาครัฐเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตองใชเงินงบประมาณจํานวนมาก หากรัฐลงทุนเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ หรือพัฒนากิจกรรมตางๆ เพ่ือสราง

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คงเปนไปไดยากในสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 

ในขั้นตอนการกําหนดความตองการรวมกัน ในกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนนี้ ผูวิจัยคนพบวา ประชาชนในหมูบานจะรับรูจากการสื่อสารผานการประชุมชาวบาน ที่

ศาลาเอนกประสงคของหมูบาน โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนแจงขาวความเคลื่อนไหวใหทราบเปน

ประจําทุกเดือน สวนรายละเอียดแผนงาน หรือกิจกรรมที่โรงเรียนมีความตองการเพื่อสนับสนุน

ใหชุมชนการจัดการศึกษาก็จะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นอกจากนี้ การกําหนดความตองการรวมกันแบบไมเปนทางการจะสงผานการบอกเลาและพูดคุย

กันในวงสนทนาระหวางบุคลากรของโรงเรียนกับชุมชนที่มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ  เนื่องจาก

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู ผูใหญบานรวมทั้งผูนําชุมชนตางก็ทํางานอยูในชุมชนดวยกัน จึงมี

โอกาสรวมกิจกรรมและพบปะกันบอยๆ ทําใหเกิดสะทอนแนวคิด การแกปญหาและการเสนอ

ความตองการพัฒนาโรงเรียนแบบไมเปนทางการ จึงอาจดังกลาวไดวา ผูอํานวยการโรงเรียน 

ผูใหญบาน ประธานที่ปรึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน ตลอดจนผูมีสวน

เก่ียวของ ตางก็มีสวนรวมในการกําหนดปญหาและความตองการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน ดังที่

ปรากฏบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2551 “ ระเบียบ

วาระที่ 4.1 การสํารวจครูผูสอน มติที่ประชุมตองการเรงดวน ไดแก วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร และศิลปะ  ขอ 4.2 มติที่ประชุมกรรมการสถานศึกษา ไดเสนอคุณธรรมที่ตองการ

ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน ไดแก ความซื่อสัตย ความ เอ้ืออาทร ออนนอมถอมตน  ประหยัดอดออม  

ไมเห็นแกตัว  ชวยเหลือสังคม  ขยันอดทน  กตัญูกตเวที  รักชาติ ศาสน กษัตริย  หางไกลสิ่ง

เสพติด  รูรักสามัคคี  อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ตรงตอ

เวลา  และมีความรับผิดชอบ” (บันทึกการประชุม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุม

โรงเรียนบานหนองแคน) 

นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดประชุมสัมมนาประจําปกอนจะเปดภาคเรียนป

การศึกษาใหม เพ่ือนําเสนอผลงานการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมรวมกันระหวาง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะที่ปรึกษาฯ คณะครูในโรงเรียน ตลอดจนผูปกครอง

นักเรียน ซึ่งเปนการรวมกันรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆเพ่ือนําไปเปนขอมูลวางแผนจัด

การศึกษาในปตอไป  ดังที่ครูในโรงเรียนไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการจัดสนทนากลุมวา  

“ก็ไมใชเรียกรองอะไร แตผมคิดวาก็ยังมีปญหาอยูบาง คือเราขาดครูชํานาญ

เฉพาะดาน นี่ก็คงไมไดครูเพ่ิมนะคือจํานวนครูเราพอดีก็จริง แต ที่โรงเรียนไดเปนตนแบบหลาย

กิจกรรม ทําใหครูแตละคนรับผิดชอบมาก มีงานพิเศษเยอะ ไมวาจะเปนงานธุรการ พัสดุ การเงิน 

ตองแกปญหาหลายทาง อยากใหที่ประชุมเสนอไป เราอยากไดพนักงาน หรือลูกจางมาชวยอีกปนี้

ขอ ผอ.ติดตามเรื่องของบประมาณจาก อบต. แสดงใหเห็นวา เราขาดอะไร เราตองการอะไร  

สุดทาย อบต.ก็คงใหงบมาจาง” (จัดสนทนากลุมครู, 9 พ.ย. 2552) 

3.2 การสรางทีมและการกําหนดกิจกรรม 

นับตั้งแตผูอํานวยการคนปจจุบันยายมาดํารงตําแหนงเมื่อ พ.ศ. 2539 เปน

ตนมา ซึ่งเปนชวงระยะของการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง จากผลงานของโรงเรียนที่ไดรับ

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสะอาดรมรื่น ระดับจังหวัด ซึ่งเปนขวัญกําลังใจใหทางโรงเรียนและชุมชนมี

แรงจูงใจในการสรางผลงานมากยิ่งข้ึน และจากประสบการณการทํางานสงโรงเรียนเขาประกวด

กิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติทุกป ตลอดจนการเปนโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน

ตนสังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา  จึงทําใหผูอํานวยการโรงเรียน
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สามารถมองภาพการทํางานสูความสําเร็จได และออกแบบการสรางทีมงานรวมกับชุมชนไดเปน

อยางดี ลักษณะเดนที่ผูอํานวยการนํามาใชในการสรางทีมงานไดแก การมอบหมายงานโดยความ

สมัครใจ มีการแบงงานในหลากหลายมิติ  การใหชุมชนเขามามีบทบาทเปนผูนํารวมกันใน

กิจกรรมที่เก่ียวของกับชุมชนและทองถ่ิน เชน งานดานประเพณีทองถ่ิน จะมีการประกาศแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนใหเปนประธาน และมีครูเปนเลขานุการ ซึ่งการสรางทีมงานแบบผสมผสาน

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนนี้ เปนพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งที่ทําให ประชาชนใหการยอมรับและ

ศรัทธาการบริหารงานโดยการนําของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งเขาถึงจิตใจของชาวบาน จนสามารถ

สรางความสัมพันธกับชุมชนไดดีเปนพิเศษ  ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูอํานวยการโรงเรียนตอน

หนึ่งวา  

“ผมคิดวา ชุมชนก็เหมือนบานตัวเอง เพราะฉะนั้น บานของเรา เราก็ทําดวย

ความจริงใจไมไดทําเพ่ือเอาหนา แลวในฐานะที่เราเปนผูบริหารโรงเรียน เราตองคิดเสมอวา ทํา

ยังไงเราถึงจะไดความรวมมือ ทําไงจึงจะใหชุมชนมามีสวนรวมกับโรงเรียน นี่คือจุดใหญและอยู

ดีๆ เราจะไปขออะไรจากชุมชนเลย โดยที่เราไมมีความสนิทสนมคุนเคย โดยที่ไมมีเคยไปทํากับ

เขากอน.. คงเปนไปไดยาก เพราะฉะนั้น การไปรวมงานกับชุมชนผมขาดไมได ไมเห็นหนาก็ถาม

หากัน นี่เปนวิธีเสริมสรางความสัมพันธ และเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน เปนวิธีการหนึ่งครับ  

ผมมองเห็นวาชาวบานคือทีมงานใหญ มีกําลังเยอะที่สุด แลว เราดึงเขามาไมไดก็เสียดาย ผูอาวุโส 

บํานาญ ผมก็ขอใหทานมารวมเปนประธาน อันนี้ทานชวยไดนะ” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 ก.ค. 

2552) 
นอกจากนี้ ข้ันตอนการสรางทีมงานและการกําหนดกิจกรรมของโรงเรียน

และชุมชนจะเปนการมอบหมายจากผูนํา ชุมชน รวมกับทางโรงเรียน และมติที่ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา หรือความเห็นจากที่ประชุมชาวบาน ดังคําใหสัมภาษณระดับลึก

ผูใหญบานตอนหนึ่งวา  

“ผูใหญบานตองเปนตัวหลัก และที่สําคัญก็คือมีทีมที่เขมแข็งจริงๆ แลวแบง

สัดสวน หนาที่บทบาทสําคัญชวยกัน วาผูนําชุมชนจะชวยอะไรไดบาง ทางโรงเรียนจะทําอะไรบาง 

ในการทํางานแตละอยางรวมกัน บทบาทของวัด บทบาทผูปกครองงานกิจกรรมที่ทําเพ่ือพัฒนา

มันมีหลายอยาง งานซอมอาคาร งานสรางใหม งานพัฒนาสถานที่บริเวณ มันตองทําทุกอยาง งาน

ไมมีหมด มีใหทําเร่ือยๆ พอคิดงานใหมก็ทําอีก ไมใชวาที่ทํามาแลวทิ้ง เดี๋ยวนี้ไมยากหรอก ก็แบง

หนาที่กันชางไม ชางปูน ทาสี เขารูกัน ทําดวยกันมานานแลวจะวาไปชุมชนก็เห็นๆกันอยูแลว มันก็

แบงหนาที่ที่ใครชอบอะไร ถนัดอะไรก็จับกลุมกันตามนั้น  ก็สรางความรูสึกเชนนี้รวมกัน” 

(ผูใหญบาน, 15 ก.ค. 2552) 
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3.3 การรวมดําเนินการ 

แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนแทรกอยูในทุกกิจกรรมของโรงเรียนบาน

หนองแคน เนื่องจากพื้นฐานของความสําเร็จและความภูมิใจลวนเกิดขึ้นจากการรวมมือกันของคน

ในชุมชนทั้งส้ิน ข้ันตอนการรวมดําเนินการของกระบวนการมีสวนรวมเปนการแสดงถึงบทบาท

ของผูมีสวนรวมชัดเจน หรือแสดงถึงแบบแผนการมีสวนรวมของบุคคล กลุมบุคคลที่รวมกัน

ดําเนินการ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน กลุมผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา คณะที่

ปรึกษาฯ ประธานกลุมพัฒนา หรือ หัวหนากลุมกิจกรรม ซึ่งบุคคล หรือกลุมบุคคล ดังกลาวมา

นั้นจะมีบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินการในลักษณะของการคิดริเร่ิมงาน การวางแผน

กิจกรรม การกํากับติดตามการดําเนินการ และรวมสนับสนุนอยางตอเนื่อง สามารถแสดงความ

คิดเห็นอยางหนักแนน จริงจัง ตลอดจนการใชบทบาท อํานาจในการตัดสินใจแกไข เปลี่ยนแปลง 

ซึ่งก็คลายคลึงกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนที่มีบทบาทแตกตางกันตามสถานะทางสังคม 

และการยอมรับซึ่งกันและกัน  

สําหรับการรวมดําเนินการของกลุมผูปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป

ในชุมชนสวนใหญจะเปนผู รับรู และแสดงบทบาทตามกลุมกิจกรรมที่ เปนขอเสนอของ

คณะกรรมการ หรือทีมผูนําชุมชนมอบหมายภาระงานใหดําเนินการ จึงเปนการเขารวมดําเนินการ

ในลักษณะใหความรวมมือ สนับสนุน และปฏิบัติตามแนวทางที่ตกลงกันไว  ดังคําใหสัมภาษณ

ระดับลึกของครูที่ทําหนาที่ประสานงานกับชุมชนตอนหนึ่งวา 

 “...ชาวบานชวยไดทุกกิจกรรมเลย  ที่เก่ียวกับงานสวนรวม เก่ียวกับ

การศึกษา กิจกรรมที่เก่ียวกับพัฒนาโรงเรียนทั้งหมด เชน ทําหองสมุด ตอเติมหองคอมพิวเตอร  

ลาสุดก็โรงเก็บรถจักรยานนักเรียน  ชาวบานกลุมเปนชางมาชวยกัน ผูชวยผูใหญบานนําทีมเขามา

ชวยหมด ขอแคใหทราบขาว เร่ืองงานชุมชนนั้น ผมจะเปนผูชักชวนพวกวัยรุนใหมาชวยงาน 

สวนมากเปนนักเรียนเกาๆ เปนกลุมศิษยเกา  เวลามีงานมีกิจกรรมก็จะชวนเขามาชวยทําโนน ทํา

นี่ ชวนเขามาชวย เขาก็มารวมตลอดนะ มีแขงขันกีฬาผมก็เอาศิษยเกาเขาชวย  บานเราก็ไดรางวัล

ชนะเลิศ ผมก็สนิทกับทุกคน บางทีเราก็เล้ียงตอบแทนพวกเขาบาง ใหรุนพี่ทําเปนตัวอยาง ผม

อยากใหพวกเด็กๆ มีจิตสาธารณะเหมือนคนรุนเกาๆบาง ” (ครูวรจิตร, 26 พ.ค. 2552) 

3.4 การรายงานผลงาน 

การรายงานผลงานการมีสวนรวมของชุมชนที่มีทั้งเปนกําหนดในแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน และการมีสวนรวมมีที่เกิดขึ้นตามสถานการณ ถือวาเปนวงจรสําคัญอีกประการ

หนึ่งของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจะตองรายงานตอคณะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และรายงานตอที่ประชุมชาวบานที่ศาลากลางบาน หรือประกาศผานหอกระจายขาวของ

โรงเรียน และหอกระจายขาวในชุมชน นับเปนการรายงานผลการดําเนินการของกิจกรรมตางๆ

เก่ียวกับเขามาสวนรวมของชุมชนในหลายชองทางใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  นอกจากนั้น 

ทางโรงเรียนจะมีสมุดเลมใหญบันทึกรายงานผลงานดานตางๆที่เปนผลงานการมีสวนรวมของ
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ชุมชน เปนเรื่องที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มีรายละเอียดบอกบงบอกถึงงานที่ทําคืออะไร มี

ผูเขารวมจํานวนกี่คน รวมมือดานใดบาง มีมูลคาของผลงานคิดเปนเงินจํานวนเทาใด ดังที่ปรึกษา

คณะกรมการฯใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งวา  

“การมีสวนรวมตอเนื่องไดอยางทุกวันนี้ ส่ิงสําคัญ ส่ิงจําเปนที่สุด มันอยูที่ใจ

เทานั้น ใจสู จิตใจไมเปดกวางก็อยูแบบไมมีเพ่ือน อีกอยางก็อยูที่ผูนําที่โรงเรียนก็สําคัญไมแพกัน 

ผอ.และครูเขาไมไดปดบังเร่ืองโรงเรียน มีอะไรเกิดขึ้นบาง ก็ไดยินไดฟงเทาๆกัน เดือนกอนโนน 

ผอ.ก็บอกในที่ประชุมวา พวกคณะมาศึกษาดูงานเขามอบเงินสนับสนุนได 18,000  ยังคิดเลยวา

ไดเยอะนี่ ผมคิดวา ใครเขาทําดีกับโรงเรียนเขาก็พอใจจะทํา อันนี้ ตองชมเชยกัน มีคนชวยกันตั้ง

เยอะแยะแตไมรูไมเห็น ไมแจงขาวใหรู ผูทํางานก็เสียกําลังใจไดนะ มันดีที่เรารูวาทําอะไรบาง ทํา

ไดเทาไหร ตองบอกความจริงไปเลย  มันขาดเหลือก็ธรรมดาของการทํางาน ขอใหรูเหมือนกัน

หมด ”  (ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา, 26 พ.ค. 2552) 

ในประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลงานนี้ สอดคลองกับคําใหสัมภาษณระดับ

ลึกของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดกลาวไววา  

“...ผมถือวาลงมือทํางานไปแลว จนไดผลงานออกมา สุดทายตองรายงานให

คนที่เก่ียวของทราบ จะรายงานแบบไหนก็แลวแตสะดวก และเหมาะสม แตตองรีบใหรับรู

รับทราบรวมกัน อยางงานบุญทอดกฐิน บุญผาปา พอเสร็จพิธีแลวทางวัดเขาก็แจงยอดเงินทําบุญ

วาไดเงินเทาไหร บอกในที่ศาลานั้น จะไดฟงดวยกัน โรงเรียนเราจะแครเร่ืองนี้มากนะครับ คือมี

หลักวาเสร็จงานอะไรแลว ใหบอกวาไดผลเปนอยางไร อีกอยางเราก็ถือโอกาสขอบคุณชาวบาน

ดวยครับ” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 9 พ.ย. 2552)                                                   

                  
4. เปาหมายการมีสวนรวม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูใน

ชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจัก

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ

ตองการ รวมทั้งหาวิธีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  จาก

การที่ชุมชนกับโรงเรียนมีตนทุนทางความคิดการมีสวนรวมสืบเนื่องกันมาในอดีตจนถึงปจจุบัน 

การที่ทางราชการมีนโยบาย และมีขอกฎหมายเกี่ยวของที่มุงใหสังคมและ ชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาในทุกระดับ จึงทําใหการกําหนดเปาหมายการมีสวนรวมของชุมชนมีความ

ชัดเจนมากขึ้น การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนบานหนองแคนนี้  ผูวิจัยพบวามีลักษณะสําคัญ 

2 ประการ คือ การมุงสูความเปนเลิศ และการเปนแหลงเรียนรู  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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4.1 การมุงสูความเปนเลิศ  

โรงเรียนบานหนองแคนมีผลงานที่ภาคภูมิใจอยางตอเนื่อง เชน การไดรับ

คัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  รางวัลหองสมุดดีเดน 

ระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  รางวัลเหรียญทอง การบริหารจัดการโดยมี

ชุมชนมีสวนรวม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับการประกาศใหเปน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร เปนตน การที่โรงเรียนแหงนี้ไดรับการยกยอง และมีช่ือเสียง

ในการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชน ผูวิจัยพบวา เปนการทํางานรวมกันอยางเขมแข็งจริงจังของ

ผูอํานวยการโรงเรียนกับทีมผูนําของชุมชน รวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายในการทํางานสู

ความสําเร็จที่เหนือกวาความคาดหมาย คณะครูในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูเก่ียวของ

มีความชัดเจนตอนโยบายและแผนงาน และมีแนวคิดที่จะรวมกันดําเนินการแบบ inside out-

outside in มีการจัดลําดับความสําคัญใหผูมีสวนไดสวนเสียรับผิดชอบ โรงเรียนและชุมชนยึดมั่น

ในคานิยมแหงความสําเร็จของผลงานที่เปนรูปธรรม ที่สามารถสรางความภาคภูมิใจรวมกัน จาก

เอกสารรายงานสรุปผลงานประจําป 2551 พบวา โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพาคณะกรรมการ

สถานศึกษาและทีมผูนําชุมชน คณะปรึกษากรรมการฯ ไปศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนตางจังหวัด 

และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการใหคําสัมภาษณเชิงลึก

ผูอํานวยการโรงเรียนตอนหนึ่งวา 

“การประกวดที่เกิดขึ้นชุมชนเคายอมรับมาก  ผมก็เปนคนนําเสนอ ตอ

คณะกรรมการ ตองนําเสนอกอน จึงวางแผนไปศึกษาดูงาน เคาบอกวาโรงเรียนเราจะตองดีกวา 

อยากไดชนะเลิศ ชาวบานนี่ใจถึง ก็อยากเปนตนแบบไปเลย กอนประกวดพวกเราก็ไปดูคูแขง 

เสาร อาทิตยตามไปดู โรงเรียนเรากับชุมชนทําจริง ไมใชผักชีโรยหนานะ มีหลักฐาน มีเอกสารให

ดู แลวเวลาถามขอมูลจากชุมชนก็สอดคลองกัน ขอมูลยันกันเปนขอมูลที่เช่ือถือได เวลาคิดงาน 

ทางชุมชนบอกวาทําเอาดีๆไวเพ่ือใหคนมาดูเราบาง ไมใชเราไปดูแตคนอื่น  มันตองมีอะไร

เหนือกวา คือชาวบานที่นี่คุนเคย ผานการประกวดหมูบานและมีรางวัลมาแลวเยอะ”  

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552)                          

                          

4.2 การเปนแหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานหนองแคนเปนดีเดนขนาดเล็กที่ตั้งอยูในชนบท และมีเกียรติ

ประวัติการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชนจนเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ทั้งในหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา และหนวยงานอื่น  การที่โรงเรียนแหงนี้ไดสรางความ

โดดเดน จนกลายเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในวงการศึกษา ซึ่งการเปนแหลงเรียนรูนี้ ผูวิจัยพบวา 

มี 2 ลักษณะ ประการแรก คือ การไดมีโอกาสนําผลงานของโรงเรียนไปเผยแพรผานสื่อตางๆ เชน 

เขียนลงในบทความทางวิชาการ ลงขาวหนังสือพิมพที่เปนขาวดานการศึกษา จัดทําเอกสาร

เผยแพรโรงเรียนตนแบบการพัฒนา และการนําผลงานของโรงเรียนไปอางอิงในการบรรยาย
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พิเศษของผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตนสังกัด  ตลอดจนการไดรับเชิญจากสื่อมวลชนให

ผูอํานวยการโรงเรียน และผูใหญบาน ในฐานะผูนําที่มีบทบาทในกาพัฒนาไปรวมออกรายการ

โทรทัศนเพ่ือการศึกษา  และประการที่สอง คือ การใหการตอนรับคณะที่มาขอศึกษาดูงานที่

โรงเรียน สําหรับคณะที่มาศึกษาดูงาน มีทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัด สวนใหญจะมากันเปน

ทีมเพื่อเขาศึกษาดูงานทั้งระบบเพื่อใหเห็นภาพการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

สูงนั้น มีการเชื่อมโยงสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร มีหลักคิดในการบริหารโรงเรียน

อยางไรจึงประสบผลสําเร็จ นอกจากนั้น ยังเปนแหลงศึกษาดูงานของหนวยงานตนสังกัดที่จัดการ

อบรม พัฒนากอนเขาสูตําแหนงใหมในสายงานบริหารการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา 

เชน ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา ตามลําดับ ในการใหขอมูลแกผูมาศึกษาดูงานนั้น ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรยีน 

ประธานกรรมการสถานศึกษา และประธานที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา จะเปนผูนําเสนอ

ภาพรวมผานวีดีทัศน และบรรยายสรุปตอที่ประชุมเพื่อใหขอมูลแกผูมาศึกษาดูงาน และตอบขอ

ซักถามตามความสนใจของผูมาศึกษาดูงาน นอกจากนี้แลวยังมีกรรมการสถานศึกศึกษาคนอื่น 

ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนครูจะทําหนาที่นํากลุมผูมาศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมกิจการของของ

โรงเรียน  อยางไรก็ตาม แมวาจะมีผูมาศึกษาดูงานหลายคณะแตละคณะมีจํานวนสมาชิกมากบาง

นอยบาง  แตก็ไมมีผลกระทบหรือรบกวนการจัดการเรียนการสอนของครู ทําใหผูมาศึกษาดูงาน

ไดเรียนรูทั้งเนื้อหาสาระการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนรูปแบบการใหการตอนรับที่แปลกไปจากที่

อ่ืน ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณของครูที่มาศึกษาดูงานกลาววา  

“โรงเรียนทําอะไรเหนือกวาเยอะ แปลกที่พากันคิดแกปญหา คิดปองกัน

ปญหาไดดีกวา ประธานกรรมการศึกษาและทีมงาน รูเร่ืองงานโรงเรียนดี รูบทบาทของเขาดีมาก 

เขาคิดพัฒนา ไมยอมหยุด ดูวา เขาทําอะไรละเอียดถี่ถวน สอนตามปกติ เด็กก็ไมเสียเวลาเรียน 

อันนี้ดีมาก” (ครูมนัส, 7 ก.ค. 2552)  

นอกจากนั้น ผูวิจัยไดสัมภาษณระดับลึกในประเด็นการเปนแหลงเรียนรู โดย

ครูประจําช้ัน ป.6 ไดกลาวถึงในประเด็นนี้วา  

“เมื่อกอนมีคนมาดูงานเยอะ มาดูงานทั้งกลุมโรงเรียนเปนรอยคนนะ ครูตอง

ไปตอนรับ ตองทิ้งหอง เกือบทั้งวัน บอยๆเขาจะกลายเปนโรงเรียนมีคนมาเยี่ยม แตคุณภาพเด็ก

จะดอยลงไปเรื่อยๆ เวลามันจํากัดนะ ทิ้งชวงไปกิจกรรมอื่นก็แทรกเขามาอีก ผอ.สาคลก็เลยเสนอ

ที่ประชุมและตกลงกัน มอบทางผอ. มอบผูนําชุมชน หรือใครไมมีช่ัวโมงก็มาตอนรับ สวนคนอื่นก็

อยูกับนักเรียน นี่ก็ไดแนวที่นํามาใชได ปรับวิธีใหมจากปญหาที่เจอ ไมง้ันเราจะไมมีเวลาพอ เขา

มาเยี่ยมเรา ก็อยากดูคุณภาพของเด็กที่นี่  วาเราจัดการเรียนการสอนอยางไร คณะท่ีมาบางทีก็

สนับสนุนเงินใหโรงเรียน มีบางคนที่มา แนะนําไววาดีที่ไมรบกวนการเรียน ทิ้งเด็กไปทําอยางอ่ืน

บอยๆจะไดไมเทาเสีย” (ครูวรพันธ, 20 มี.ค. 2552)    
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5. พฤติกรรมการมีสวนรวม 

จากปณิธานของโรงเรียนบานหนองแคนที่กลาววา “ จะมุงมั่นพัฒนา รวมมือกับทุก

ฝายภายใตทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เปนที่ยอมรับของชุมชนและทองถ่ิน” ผนวกกับการศึกษาพฤติกรรมการมี

สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนแหงนี้ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย การสัมภาษณระดับ

ลึก การจัดสนทนากลุม และการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของของโรงเรียน พบวา  พฤติกรรมการมี

สวนรวมของชุมชนมีหลายลักษณะ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปณิธาน ปรัชญา และคําขวัญของ

โรงเรียน ที่มุงใหการพัฒนาโรงเรียนโดยใชชุมชนเปนฐาน ขอคนพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวน

รวมของชุมชน ประกอบดวย การสรางคานิยมรวม  การเสียสละที่เกินระดับปกติ การแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการตัดสินใจรวมกัน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

5.1 การสรางคานิยมรวม                     

การที่โรงเรียนบานหนองแคน เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพรอม มี

ผูบริหารมุงมั่นในการทํางาน คณะครูเอาใจใสตอหนาที่ ตลอดจนชุมชนใหความสําคัญตอการจัด

การศึกษาอยางจริงจัง  โรงเรียนนี้จึงมักจะไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานตนสังกัด ใหเขารวม

การทดลองใชนวัตกรรมการจัดการศึกษา เชน ในปการศึกษา 2548-2549 ไดรับคัดเลือกเขา

รวมโครงการวิจัย เร่ือง การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู  การไดเขารวม

ทดลองการวิจัยของหนวยงานที่เก่ียวของนี้ย่ิงทําใหประเด็นการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจากการจัดการศึกษาตามหลักสัตตศิลา เปน

ผลผลิตจากการวิจัย ที่เก่ียวของกับระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ นวัตกรรมการจัด

หลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาสารสนเทศ

ในการจัดการศึกษา ตลอดจนบทบาทการมีสวนรวมของพอ แม ผูปกครอง และชุมชนในการสราง

โอกาสการเรียนรูสําหรับผูเรียน เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพมุงสูความเปนเลิศ  โรงเรียน

บานหนองแคนจึงเปนศูนยกลางของการสงเสริมใหทุกฝายเขามามีสวนรวมเพื่อสรางโอกาสการ

เรียนรูในบทบาทของตนเอง ที่จะสงผลตอการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพรวมกัน  

สําหรับการสรางคานิยมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูวิจัยพบวา ครูใน

โรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคานิยมรวมกันของพอ แม ผูปกครอง ซึ่งเปน

ลักษณะรวมมือกันสรางสรรคผูเรียน และเปนการสรางแรงดลใจใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงใน

การสรางโอกาสการเรียนรูของบุตรหลานนั้น คณะครูไดรวมกันสรางแนวคิดพื้นฐานใหเกิดการ

รับรูรวมกันอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหชุมชนมีทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับการพัฒนานักเรียน มิใชเปน

หนาที่ของครูในโรงเรียนเพียงฝายเดียว แตรวมถึงพอ แม ผูปกครอง และชุมชนที่จะตองรวมมือ

กันทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน จะเห็นวาทางโรงเรียนจัดใหมีการประชุมผูปกครองเปนราย

ช้ันเรียน และใหผูปกครองเลือกประธานเครือขายผูปกครองของแตละช้ันเรียน การมีแผน

กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนในหนึ่งภาคเรียน และการมอบหมายใหครูที่ทําหนาที่เวร
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ประจําวันพบปะพูดคุยกับผูปกครองที่มาสงบุตร หลาน รวมทั้งมีการจัดหองรับรองไวเปนเอกเทศ

เพ่ือใหการตอนรับ พอ แม ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของที่มาติดตอประสานงานกับโรงเรียน  

ดังคําสัมภาษณระดับลึก ครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตอนหนึ่งวา 

“พ่ีไปเยี่ยมบานนักเรียนบอย ที่นี่ครูกับผูปกครองสนิทกันทุกคน ไดยินขาว

วาไมสบายก็ไปเยี่ยมที่บาน พากันไปเลย อยามองวาเราเปนคนอื่น อยามองวาเขาเปนคนอื่น แบบ

นี้จะไมสนิทกัน คิดวาเขาเปนญาติมันก็สนิทกันไปเอง แครูจักไมพอนะ ตองสนิทกัน เปนพี่เปน

นองอะไรดีไมดีใหบอก  เขาจะไมกลัว บอกทุกอยางเลยหลังสนิทสนมกัน เอาใจวากันเลย คุนเคย

กัน ก็เหมือนอะไรที่เรามองเห็นตรงกัน แกปญหาก็งาย” (ครูขัตติยา, 20 ก.ค. 2552) 

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนไดกําหนดกรอบแนวคิดการ

สรางคานิยมรวมเพื่อใหชุมชนมีบทบาทเขามามีสวนรวมใน 3 ลักษณะ คือ บทบาทผูใหกําลังใจ  

บทบาทผูกํากับ ติดตาม  และบทบาทผูสนับสนุนและสงเสริม ซึ่งลักษณะของการแสดงออกของ

พอ แม ผูปกครอง และชุมชน เปนการใหกําลังใจใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องไมมีส้ินสุด การ

เอาใจใสกํากับ ติดตาม ในทิศทางท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนและสงเสริมใหมี

โอกาสพัฒนาโรงเรียนสูเปาหมาย แตละคนจะมีบทบาทหมุนเวียนสลับกัน หรือมีบทบาทครบ

ทั้งหมดในคนเดียวกัน การสรางคานิยมรวมโดยการใหบทบาทในหลายรปูแบบนี้กอใหเกิดมมุมอง

การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกดานจากผูเก่ียวของ การสรางนิยมรวมใหเกิดขึ้นนั้น อีกสวนหนึ่งจะตอง

อาศัยความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนที่มีตอการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ  ดังคําใหสัมภาษณ

ระดับลึกในประเด็นการนี้ของที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตอนหนึ่งที่กลาววา 

“ผอ.คนนี้ก็เกงหลายอยาง เร่ืองมวลชนแกใชได เขารูงานสวนรวมทําคน

เดียวไมไดแน   แตจะนําคนอื่นมารวมไดไหม  ผอ.แกจะโยนงานใหคิดกอน คิดไดก็หาวิธีทําใหได

ตามนั้น ชาวบานไมชวยก็ไมได  ลูกหลานทั้งนั้น คลายๆกับวาตัวเอง มีหนาที่ตองชวย โรงเรียน

ปลูกฝงทั้งความรู ความดี  พอแมคนไหนละเลยก็นาอาย  ผมนี่เห็นโรงเรียนมาตั้งแต ชาวบานพา

กันเลื่อยไม ออกเงินซื้อสังกะสี จนเดียวนี้มีใหคนมาดูมาชมเรา  นี่ถือวาภูมิใจรวมกัน ผอ.คนนี้รู

งาน เขาถึงคน ชาวบานรูเห็นเหมือนกัน ก็คุยรูเร่ือง ชวยกันทํามาแตไหนแลว คนเกา พาทําดีแลว 

ทําตอไป” (ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา, 15 มิ.ย. 2552) 

 

5.2 การเสียสละที่เกินระดับปกติ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองแคน จนทําให

โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชน และไดรับการยกยองจากหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งการสราง

เกียรติประวัติดีเดนตอเนื่องกันมานั้น เปนความทุมเทและเสียสละที่ เกินระดับปกติของ

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ผูวิจัยไดเขาไปรวมกิจกรรม และสังเกตการณ จะเห็น

ไดวาโรงเรียนมีกิจกรรมนักเรียนประจําวันอยางตอเนื่องตั้งแตเชาไปถึงเย็น โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

สังเกตการณปฏิบัติงานแบบเปนทางการและไมเปนทางการในโรงเรียนซ้ําหลายครั้ง พบวา 
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ผูอํานวยการจะมาถึงโรงเรียนแตเชากอนครูคนอื่น สําหรับครูสวนใหญจะมาถึงโรงเรียนใกลเคียง

กัน ในวันหยุดราชการ หรือชวงของการปดภาคเรียน ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมเพื่อเตรียมการดาน

วิชาการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และดานอื่นๆเพื่อใหเกิดความพรอมในการสนับสนุนการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพ  ลักษณะของการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียนที่เปนผูมีความ

เสียสละ และอุทิศตนเพื่อหนาที่ ทุมเทชีวิตจิตใจในการปฏิบัติงานเปนพิเศษ ทําใหภารกิจงานใน

โรงเรียนสําเร็จตามเปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุด การทํางานอยางทุมเท และเสียสละที่เกิน

ระดับปกตินี้เปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจใหชุมชนไดแสดงบทบาทการมีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียนมากยิ่งข้ึน ดังคําใหสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนตอนหนึ่งวา  

“ผมติดนิสัยมาโรงเรียนเชา ราวๆ เจ็ดโมงประมาณนี้ วันไหนผมไปประชุมที่

อ่ืนครึ่งวัน ผมก็กลับเขาอีก จะวาเปนตัวอยางก็วาไดนะ แตทุกคนที่นี่ ก็มาเชากัน เลิกเรียนผมก็อยู 

คิดงาน ปรึกษาหารือกัน ไมรูจะรีบไปไหน วันไหน ผูใหญนัดประชุมชาวบาน ผมก็รอทุมหนึ่งนะ

ครับ รอประชุม กลับไปก็ตองมาอีก เคยทํามาอยางนี้ งานมันรออยูที่นี่ งานก็กองๆ ไว ไมง้ันทํา

อะไรไมทัน ไดทบทวนไดคิด เออ.. เราทําอะไรคาง มีอะไรอีก จะคิดออกมาเอง” (ผูอํานวยการ

โรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 
นอกจากนี้ การเสียสละเกินระดับปกติของครูในโรงเรียนยังไดรับการยืนยัน

จากการจัดสนทนากลุมครู โดยมีสมาชิกที่รวมสนทนาแสดงความคิดเห็นตอนหนึ่งวา  

“.... มีความภูมิใจที่สุดสําหรับโรงเรียนนี้ ในสวนตัว มีเพ่ือนครูดี ไมมีขัดกัน 

คือพวกเราอยากสอนนักเรียน ทํายังไงจะใชวิชาความรูที่เราเปนครู ใหบานเมืองเจริญ ลูกหลาน

ของเขาเปนคนดี ที่นี่แทบจะไมหยุดกัน ไมมีหยุด เสาร อาทิตย ก็ทํางานกัน โรงเรียนมีคนอยู

ตลอด ไมเงียบหรอก ครูมีกุญแจเปดหองเอง ก็ทํางานกันแบบนี้ ทาง ผอ. กับผูใหญ พวกชาง

ชาวบาน มาซอมไฟบาง ซอมอาคารชํารุดบาง  เขามาทํางานวันหยุดเหมือนกัน ตอนไปเยี่ยมบาน 

ผูปกครอง พอแม ที่เขาศรัทธา ถึงบอกเลยวาเปนหนี้บุญคุณครู ครูทํางานหนัก เขาชมเชย

โรงเรียนมาแบบนี้” (จัดสนทนากลุมครู, 9 พ.ย. 2552) 
 

5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจัดระบบการเรียนรูรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน และประชาชนใน

ชุมชนทําใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ที่อยูบนพื้นฐานของประสบการณจริง การมี

ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง ชวยสรางและสะสมองคความรูที่สามารถนําไปปรับ

ใชไดตลอดเวลา  จากการศึกษาการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงเรียนแหงนี้ พบวา 

ผูอํานวยการโรงเรียนใหความสําคัญเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อกระจายการเรียนรู  และเผยแพร

ความคิด แนวปฏิบัติตางๆใหรับรูรวมกันในหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม การสัมมนา การ

ประชุม และการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน เปนตน ในกรณีที่ผูอํานวยการไปรับการอบรม 

ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ จะนํามาถายทอดใหรับรูรวมกัน เมื่อครูไดรับอนุญาต
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ไปเขารับการอบรมที่หนวยงานตนสังกัด หรือการอบรมของหนวยงานอื่นใดก็ตาม หลังจากเสร็จ

ส้ินการอบรมแลว โรงเรียนมีแนวปฏิบัติใหผูที่ไปอบรมมีหนาที่ช้ีแจงรายละเอียดใหทราบรวมกัน 

และอนุมัติใหใชงบประมาณโรงเรียน ถายเอกสารจัดทําเปนรูปเลม หรือสรุปยอ เพ่ือมอบใหครูทุก

คน นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางไมเปนทางการจะนํามาใชเปนประจํา เชน การ

ปรึกษาหารือหนาเสาธงกอนนักเรียนเขาช้ันเรียน และเวลาชวงพักกลางวันในระหวางที่คณะครูจะ

รับประทานอาหารรวมกัน  สําหรับการสนทนากันในประเด็นตางๆระหวางพักกลางวันนี้  นับวา

เปนอีกชองทางหนึ่งที่โรงเรียนนํามาใชมากที่สุด และเปนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเปนการสื่อสารที่รวดเร็ว มีความทั่วถึง และบรรยากาศที่เปนกันเอง 

รวมทั้งชวยลดความซ้ําซอนเวลาทํางาน  ดังคําสัมภาษณระดับลึกของผูอํานวยการโรงเรียนตอน

หนึ่งวา  

“เมื่อป 50  ผมไปดูงานที่นิวซีแลนด ดูการเรียนแบบคละชั้น มันเหมาะกับ

โรงเล็ก ครูไมครบหอง ครูไมถนัดก็สอนไมไดผล ตองมีครูที่ถนัดสอนในสาระนั้นดวย  เราเปน

โรงเรียนทดลองจัดคละชั้นในภาคอีสาน ก็พอใจที่ไดแนวคิดใหมมาใช  ที่โรงเรียนนี่เหมือน

ครอบครัวนะ ผมรูอะไรมา มีอะไรดี รีบบอกใหรูทันที ครูก็เหมือนกัน คุยกันทุกเร่ือง คุยกันบอยๆ 

ไมตองเปนทางการนะ งานท่ีโรงเรียนไมใชเร่ืองลับอะไร ผมกับครู กับภารโรงนั่งทานขาวเที่ยง

พรอมกันก็เหมือนประชุม ก็เลยรูกันทุกอยาง ผมคิดวา กระแสความคิดของครูแตละคนดีทั้งนั้น 

มารวมกัน มันตองมีที่รองรับไว หรือวามีที่รับฟง ไมวาจะเปนปญหา หรือความคิดจะพัฒนาก็คุย

กันตลอด  ผมมีหลักงายๆนํามาใชไดของผมเองนะ คือ ผมรู คุณครูรู ชาวบานก็รู ใหรูไปพรอมๆ

กัน... ” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

  

5.4 การตัดสินใจรวมกัน 

โรงเรียนบานหนองแคน ยึดการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน หรือยึด

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการบริหาร เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และจากเขตพื้นที่

การศึกษามาสูโรงเรียน ซึ่งเปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุคปฏิรูป

การศึกษา จึงทําใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาของโรงเรียนนี้ พบวา เปนการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานรูปแบบผสมผสานที่มีผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

มีบทบาทหลักในการบริหารงานรวมกัน ซึ่งมีประเด็นในการตัดสินใจรวมกัน ที่มุงใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่คุณภาพนักเรียน การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหไดมาตรฐาน และการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีกระบวนการตัดสินใจรวมกัน ไดแก การสํารวจความตองการ

พ้ืนฐาน  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน การเสนอแนวทางปฏิบัติที่จะไปสูความสําเร็จ การสรุปผล

งานและนําไป ทบทวน ปรับปรุง แกไข และตอยอดการพัฒนา  
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นอกจากนี้ โรงเรียนกับชุมชนยังมีการกํากับ ควบคุมพฤติกรรมนักเรียน และ

เยาวชนรวมกัน เพ่ือปองกันปญหาการมีพฤติกรรมไมเหมาะสมของนักเรียนและเยาวชนในชุมชน 

การมีแนวคิดรวมกันนี้นับวามีความสําคัญตอการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคไดประสบ

ความสําเร็จ ทําใหนักเรียนและเยาวชนมีความออนนอม สุภาพเรียบรอย รักษาสาธารณสมบัติ ไม

ยุงเก่ียวกับยาเสพติด ไมลักขโมยทรัพยสินหรือส่ิงของสวนรวม  ซึ่งเปนความภาคภูมิใจรวมกัน

ของโรงเรียนกับชุมชนที่สามารถสรางคุณธรรมและคานิยมพื้นฐานการดําเนินชีวิตในสังคม 

การตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ การนํา

ประเด็นที่จะตัดสินใจรวมกันเขาสูระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมี

จํานวน 9 คน คณะกรรมการนี้มีบทบาท อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และอีก

ลักษณะหนึ่ง คือ คณะที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ สําหรับ

โรงเรียนบานหนองแคนไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา จํานวน 22 คน สวน

คณะกรรมการเฉพาะกิจจะแตงตั้งเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นตามสถานการณ อยางไรก็ตามบทบาท 

อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ถือวาเปนอํานาจสูงสุดในการบริหารกิจการของ

โรงเรียน สวนบทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการอื่น เปนเพียงเพื่อปรึกษาหารือในกิจการทั่วไป

ของโรงเรียน ซึ่งคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการเฉพาะกิจนี้เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งข้ึนตาม

นโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียนบานหนองแคนทานั้น  ในกรณีที่เปนการตัดสินใจในกจิการ

ทั่วไปที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูอํานวยการ

โรงเรียนจะประชุมขอความคิดเห็นคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ  หลังจาก

นั้นผูอํานวยการโรงเรียนจะนําไปรายงานที่ประชุมประจําเดือนของหมูบาน เพ่ือรับขอเสนอแนะ 

รวมทั้งเพ่ือยืนยันและรับรองการตัดสินใจรวมกัน ดังคําสัมภาษณระดับลึกของผูอํานวยการ

โรงเรียนตอนหนึ่งวา  

“ผมเนนการประชุมมาก เร่ืองอะไรผานจากประชุมถือวาศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่มีทั้ง

กรรมการสถานศึกษา มีกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน  ลวนแตเปนอดีตผูนําชุมชน เปนผูอาวุโส 

ผูที่ชาวบานเคารพนับถือ ชวยกันคัดกรองแลวเชิญมาเปนทีมที่ปรึกษา ผมตัดสินใจเองก็ได แตวา

ตอนปฏิบัติจะขัดแยงจึงตองระวัง  หลักใหชุมชนรวมตัดสินใจยิ่งสําคัญกวาอยางอ่ืน ชาวบานก็

ยอมรับวิธีนี้ ที่จะมุบมิบทํากัน ชาวบานที่นี่ไมยอม  จะพัฒนาชุมชนหรือวัดก็ตาม  หรือโรงเรียนนี่ 

ก็ตองผานความเห็นรวมกันทั้งนั้นครับ  อะไรไมเคลียรก็ตองรอ ไมง้ันชาวบานอางไมรูไมทราบ 

งานสําคัญจะพลาดไมไดนะ ตองหารือตัดสินใจดวยกัน” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

 

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

การศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวน

รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองแคน โดยผูวิจัยการเขาไปคลุกคลีอยูใน

พ้ืนที่ศึกษาอยางตอเนื่องกัน เพ่ือเก็บขอมูล โดยการสังเกต การรวมกิจกรรมกับโรงเรียนและ
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ชุมชน ตลอดจนการสัมภาษณระดับลึก และรวมสนทนากลุม กับผูเก่ียวของที่เช่ือวาจะสามารถให

ขอมูลไดตรงตามวัตถุสงคการวิจัย จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน ใน

ประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนนี้ ผูวิจัยพบวา โรงเรียนบานหนอง

แคน สามารถปรับบทบาทไดสอดคลองกับเ ง่ือนไขการมีสวนรวมของชุมชนทั้งในดาน

สภาพแวดลอมภายใน และภายนอก การทําความเขาใจในประเด็นดังกลาว เก่ียวของกับ 

ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน การปฏิบัติงานของบุคลากร และความพรอมของชุมชน  ซึ่งมี

รายละเอียดขอคนพบตอไปนี้ 

1. ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 

โรงเรียนบานหนองแคน เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพรอมในการบริหาร

จัดการ เชน จํานวนบุคลการในโรงเรียนมีพอดีตามเกณฑสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด ดานอาคาร

เรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอม การสุขาภิบาลไดมาตรฐาน จึงกลาวไดวา

โรงเรียนดังกลาวมีปจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ผูวิจัยคนพบวา ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 

การกําหนดปรัชญาของโรงเรียน  การเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน การมีเกียรติประวัติ

ดีเดน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 การกําหนดปรัชญาของโรงเรียน 

โรงเรียนบานหนองแคน ไดกําหนดปรัชญาของโรงเรียน ไววา “โรงเรียน

ทันสมัย สรางวิสัยทัศนครู มุงสูมาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน” ซึ่งเปนการนําเอาปรัชญาเดิม

มาปรับใหมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการ

สรางแนวคิดการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และชุมชนในการบริหารโรงเรียนเพื่อ

นําไปสูหลักการปฏิบัติของผูบริหารและคณะครู ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของสําหรับในโรงเรียนแหง

นี้ ผูวิจัยพบวา โรงเรียนไดตระหนักในการนําปรัชญาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงผูบริหารโรงเรียนไดนําปรัชญาของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณะ โดยมีการส่ือสารหลาย

ชองทาง เชน การกลาวถึงปรัชญาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอผานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

หรือการประชุมอื่นๆที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ืออธิบายแนวทางการนําปรัชญา

ไปใชรวมกัน การจัดทําแผนปายขอความปรัชญาของโรงเรียนติดไวหนาอาคารเรียน อาคาร

หองสมุด และหองประชุม รวมทั้งปรัชญาของโรงเรียนมีปรากฏในเอกสารชองโรงเรียน เชน 

ธรรมนูญโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และในเอกสารตางๆ

ของโรงเรียน ดังการใหสัมภาษณระดับลึกผูอํานวยการโรงเรียนตอนหนึ่งกลาววา 

“…ก็ตองดูวาการบริหารโรงเรียนของเรา วาเราจะไปกันทางไหน เราก็ดูวา 

สนองกับหนวยเหนือของเราไหม และกับชุมชนไปกันไดไหม ตรงกับความตองการขององคกร

ภายในเราไหม คือตองเอ้ือประโยชนไดทุกดาน เราตองมองใหรอบดาน ผมก็คิดและทํากับ

โรงเรียน เวลาจะคิดงานใหม หรือสานตองานเกาตองดูวาสอดรับกับปรัชญาโรงเรียนไหม ตองให
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ไปดวยกัน ยึดเปนแนวไว มีจุดยืนของไว ในปรัชญาโรงเรียนก็บอกไววาประสานงานกับชุมชน” 

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 20 พ.ค. 2552) 

ในประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดปรัชญาของโรงเรียนนี้มีปรากฏในคูมือการ

บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใชเทคนิค MSPA โรงเรียนบานหนองแคน ตามเอกสาร

หมายเลข 3/2551 ซึ่งกลาวถึงในคํานําของเอกสารวา “...ซึ่งขาพเจาไดนําเอาประสบการณ

ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษามาประยุกตใชตามสถานการณ การพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 4 ร. คือ รูทันรูนําโลก เรียนรูชํานาญเชี่ยวชาญปฏิบัติ รวม

พลังสรางสรรคสังคม และรักความเปนไทยใฝสันติ ซึ่งเปนลักษณะของนักเรียนในยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู โรงเรียนบานหนองแคนประสบความสําเร็จ ไดรับการยอมรับจากสาธารณชน โดยการ

บริหารที่ยึดปรัชญาของโรงเรียนที่มุงสูมาตรฐานและยึดการประสานงานกับชุมชน....”  (เอกสาร

หมายเลข 3/2551, โรงเรียนบานหนองแคน) 
 

1.2 การเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน  

เนื่องจากการบริหารโรงเรียนบานหนองแคนหนองฮีไมไดจํากัดขอบเขต

บริเวณตนเองเฉพาะแตในรั้วโรงเรียนเทานั้น แตไดทําใหโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน ปรับ

บทบาทโรงเรียนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน  เปดพื้นที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู

รวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่หลากหลาย พรอมกับการสรางความสัมพันธและเก้ือกูลกันใน

การเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน  การสรางความเขาใจในกระบวนการจัดการศึกษาที่ไม

สามารถแยกสวนกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน จึงเปนบทบาทที่โรงเรียนที่ตองแสดงศักยภาพนํา

การขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในโรงเรียนและในชุมชนใหสามารถตอบสนองความตองการที่

ครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน รูปแบบและกจิกรรมที่โรงเรียนดําเนินการเพื่อแสดง

ถึงการเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน ไดแก การอบรมวิชาชีพเสริม การแตงตั้งครูเปนที

ปรึกษากลุมอาชีพ การเปนศูนยรวมภูมิปญญาทองถ่ิน การเชื่อมโยงการเรียนรูกับองคกรอื่น การ

เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนทําใหชุมชนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  และทําให

ผูปกครองและคนในชุมชนมองเห็นวาโรงเรียนนอกจากจะอยูในฐานะเปนแหลงใหความรูแกบุตร

หลานแลว ยังไดรับการเสริมสรางความเปนหุนสวนชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนยัง

สามารถเปนฐานการเรียนรูของชุมชนทั้งในสวนที่เปนแนวความคิด วิธีการ และเปาหมายการ

จัดการเรียนรูเก่ียวกับชุมชน รวมทั้งการนําองคความรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ดังที่คําใหสัมภาษณระดับลึกของผูอํานวยการโรงเรียน

ตอนหนึ่งวา... 

“โรงเรียนเราก็ไมไดมีกฏเกณฑหรือวามีขอบังคับอะไรนะ แตเราก็เขาใจกัน

ไปเอง คือทุกอยางตองเดินไปดวยกัน  แตเราก็ยึดหลักการพัฒนาคนของชุมชนคูกัน ตองคิดวา 

จะชวยอะไรไดบาง เปดใจตอนรับ ครูก็เขาใจใหถือเปนธุระรวมกัน จริงๆแลวชาวบานเชื่อฟง อยา
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คิดวาเขารูแลว  เร่ืองเล็กนอยก็จะเปนเรื่องใหญได โรงเรียนเรานี่บอกเลยวาไมใชสอนแคนักเรียน 

สอนชาวบานกระทั่ง เร่ืองการดูทีวี การเปดวีดีโอหนังโปดูกันมีเด็กอยูดวย พวกเขาคิดงายๆ  ผม

ตองเตือนผูปกครองบางทีเขาไมรู ไมคิดวาจะเกิดผลเสียตามมา” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 

มิ.ย. 2552) 

 

1.3 การมีเกียรติประวัติดีเดน 

โรงเรียนบานหนองแคนกอตั้งเมื่อพ.ศ. 2482 ในระยะเริ่มแรกใชศาลาการ

เปรียญของวัดศรีบุญเรืองเปนหองเรียน ตอมาในปพ.ศ. 2494 ไดโรงเรียนมาตั้งอยูดานทิศ

ตะวันออกของวัดซึ่งมีพ้ืนที่ติดกัน และไดขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยการซื้อที่ดิน

ของชาวบาน ปจจุบันมีพ้ืนที่ทั้งส้ิน 10 ไร 2 งาน ตลอดระยะเวลายาวนานกวา 70 ป ที่กอตั้ง

โรงเรียนมา โรงเรียนมีการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลําดับ ซึ่งเปนไปสถานการณบานเมือง 

และความสามารถของผูบริหารโรงเรียนตลอดจนการเขามามีบทบาทของชุมชน โรงเรียนบาน

หนองแคนไดทําหนาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพความสําเร็จอันเปนเกียรติประวัติดีเดนของโรงเรียน 

ผูวิจัยจึงไดแบงระยะของการพัฒนาโรงเรียนออกเปน 2 ระยะ ดังตอไปนี้ 

ระยะที่ 1 (2482 - 2523) เปนชวงเวลาตั้งแตการกอตั้งโรงเรียนมาถึงป 

พ.ศ. 2523 ในระยะนี้โรงเรียนบานหนองแคนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในการควบคุม 

กํากับการบริหารของกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากโรงเรียนบาน

หนองแคนเปนโรงเรียนที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและมีส่ิงแวดลอมเอ้ืออํานวย การจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนจึงไดรับการพัฒนาและการเอาใจใสจากชุมชนเหมือนที่เคยไดรับการปฏิบัติ

สืบเนื่องกันมา สําหรับหมูบานหนองแคน ซึ่งเปนหมูบานตัวอยางดานการพัฒนามักจะไดรับ

มอบหมายใหเปนสถานที่อบรมพัฒนาและการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานอื่น โดยมี

นายอําเภอ พัฒนาการอําเภอ เกษตรอําเภอ ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอขอความ

รวมมือผานมาทางศึกษาธิการอําเภอขอใชสถานที่โรงเรียนและวัดเปนสถานที่จดอบรมพัฒนาตาม

โครงการของทางราชการ  จึงทําใหหมูบานหนองแคน โรงเรียนและวัด ไดรับการการสนับสนุนจาก

หนวยงานราชการเปนกรณีพิเศษ  ในป พ.ศ. 2522 โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 

โรงเรียนประชาบาลดีเดนประจําอําเภอ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งการไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศในครั้งนี้ ไดกลายเปนจุดเริ่มตนของการสงผลงานการพัฒนาที่โรงเรียนไดสงเขาประกวด

ตามโครงการตางๆในระยะตอมา  

ระยะที่ 2 (2524 - ปจจุบัน) การพัฒนาโรงเรียนในระยะนี้ จะเปนชวงเวลา

ที่โรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารใหมหลังจากโอนจากองคการบริหารสวน

จังหวัดมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและในป พ.ศ. 2546 เปนตน

มา โรงเรียนไดเปลี่ยนโครงสรางการบริหารใหมอีก เมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงทําใหเกิดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม เชน กฎหมายกําหนดใหโรงเรียนมีขอบขายภารกิจไว 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 

งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งใหมีการกระจายอํานาจ และมอบอํานาจให

โรงเรียนเพ่ือใหมีความอิสระและการบริหารงานที่คลองตัว โดยมีองคคณะบุคคลมีอํานาจหนาที่

ตามกฎหมาย ตั้งแตระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  

ในชวงระยะที่ 2 นี้ โรงเรียนมีการพัฒนารอบดาน นับตั้งแตดานอาคาร

สถานที่ เปนรับรูโดยทั่วไปวาโรงเรียนบานหนองแคน มีภูมิทัศนภายในที่สวยงาม สะอาด รมรื่น 

เปนแบบอยางของการวางระบบการบริหารจัดการดานสุขาภิบาลภายในโรงเรียน จนไดรับรางวัล

ชนะเลิศโรงเรียนสะอาดรมรื่นระดับจังหวัด (พ.ศ. 2536) จากการไดรับรางวัลในครั้งนี้ ทําให

ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดประกาศเปนนโยบาย โดยใหโรงเรียนบานหนองแคนเปน

โรงเรียนตนแบบ รวมกับสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติตาม

โครงการโรงเรียนสะอาดรมรื่น เพ่ือแจกจายใหแกโรงเรียนในสังกัดไปดําเนินการและจัดใหมีการ

ประกวดกิจกรรมดังกลาวในวันประถมศึกษาแหงชาติ  ดังที่ผูอํานวยการโรงเรียนใหสัมภาษณ

ระดับลึก ตอนหนึ่งวา  

“..ที่ผมตามดูผลงานที่มีช่ือเสียง โรงเรียนนี้ไดรับรางวัลระดับอําเภอมีเยอะ

นะครับ มีแทบทุกดานนะ ทางวิชาการ เคยไดรางวัลระดับอําเภอบาง รองชนะเลิศระดับจังหวัดก็มี 

เชน ที่นี่การคัดลายมือเราเคยไดรางวัลระดับจังหวัด  อานภาษาไทย งานประดิษฐวัสดุ พวกนี้ 

ฝมือดีมาก คือเมื่อกอน สมัยที่เปน สปช. มีประกวดกิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติ มีทุกป เปน

ปฏิทินงานไวเลย เร่ิมตั้งแตแขงขันกันระดับกลุมโรงเรียนกอน ถาไดเปนตัวแทนก็แขงระดับอําเภอ 

เร่ือยไปถึงจังหวัด บางกิจกรรมถึงระดับประเทศก็มีนะ พอเราจะสงกิจกรรมไหนก็ตองเตรียม

ความพรอมแตเนิ่นๆ กรรมการเขาดูความตอเนื่องกิจกรรมดวย อันไหนเราเดนแตยังไมชนะเลิศก็

ตองทําตอไป สงประกวดจนใหไดรางวัลชนะเลิศ ที่โรงเรียนเราไดรางวัลโดงดังมากคือโรงเรียน

สะอาดรมรื่น อันที่จริงบังเอิญที่นี่จัดผังอะไรไวดีทุกอยาง มันเหมาะมาก พอมีโครงการประกวด

เราทําดีมานานแลว ก็ไดชนะเลิศของจังหวัด ถาจะลารางวัลมันตองทําจริงๆ จังนะ ใหตอเนื่องกัน

ใหไดเกิดผลจริงๆ” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 20 พ.ค. 2552) 

หลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2542 หรือในระยะ 10 ป ที่ผาน

มา ซึ่งเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงผูบริหารคนใหม นับวาเปนยุคของการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองแคน ประกอบกับครูในโรงเรียนมีประสบการณ

ผานการทํางานหนักในลักษณะเชนนี้มากอน และไมมีครูการยายเขายายออก รวมทั้งชุมชนก็ไดรับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ จึงทําใหโรงเรียนมีผลงานมีช่ือเสียงเปนเกียรติประวัติสูงสุดหลายประการ 

เชน ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย โรงเรียน

รางวัลพระราชทาน รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนผานการประเมินจากสมศ. 

รอบที่ 2 ไดระดับดีมากทุกมาตรฐาน เปนโรงเรียนตนแบบในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก  
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โรงเรียนนํารองการจัดการศึกษาแบบคละชั้นระดับภาค ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวม  

มีหนวยงาน และองคกรตางๆ มาศึกษาดูงานมากกวา 1,000 คณะ ไดรับการตรวจราชการจาก

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน ดังที่ผูอํานวยการ

โรงเรียนใหสัมภาษณระดับลึก ไดกลาวถึงความภูมิใจของโรงเรียนความตอนหนึ่งวา 

“...ผมยายนี่เปนความโชคดีหลายอยาง ที่จริงเขานี้มีพ้ืนฐานดีมากอนนะ ผม

มาจับงานมันก็เลยไปไดเร็ว ทั้งชุมชนทั้งครู ชาวบานก็ใจสู ชวงนี้ผมจับงานคุณภาพเด็ก ตองเอา

ละเอียดเลยนะ เพราะอยางอ่ืนนี่ เราไมมีปญหาอะไร แตคุณภาพนักเรียนนี่ตองดี ผมพูดกับ

ชาวบานวา งานกอสรางอะไร พวกนี้พอแลว อยากใหมาสนับสนุนสื่อทันสมัย มีคอมพใชทุกหอง 

ถึงจุดนี้เราก็ปรับแนวคิด วาเราควรเปนเลิศทางวิชาการนะ พอเราโดดเดนทางวิชาการนี่ อันนี้ย่ิง

ถือวาประสบความสําเร็จที่สุด คือรางวัลตางๆ ก็มีเยอะ เด็กจะคุณต่ําไมไดนะ นี่คือคุยกันเรื่องนี้”  

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552)                                                                     

 

2. การปฏิบัติงานของบุคลากร 
การปฏิรูปการศึกษาทําใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของ

บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะตองเรงรัดการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และเตรียมการเพื่อรับการ

ตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบจากชุมชน จาก

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน โดยการเขารวมกิจกรรม การ

สังเกตการณทํางานในวันปกติและวันหยุด  พบวา ลักษณะสําคัญการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียน ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี การมีความผูกพันกับชุมชน และการทํางาน

ดวยความโปรงใส ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

จากการศึกษาปรากฏการณเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใน

โรงเรียนบานหนองแคน คณะครู มีคุณลักษณะที่ชุมชนใหการยอมรับโดยเฉพาะในดานการครอง

ตน เชน ขาราชการครูทุกคนไมยุงเก่ียวกับอบายมุข ดําเนินชีวิตเรียบงาย สรางฐานะดวยการ

ประหยัดอดออม และทําอาชีพเสริมเพื่อหารายไดกับประชาชนในชุมชน การวางตัวที่เหมาะสม 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  พฤติกรรมของครูผูสอนจึงถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่ชุมชนมองเห็น

ไดชัดเจน เนื่องจากมีปฏิสัมพันธกับผูปกครองนักเรียนอยูเสมอ และเปนสวนที่กอใหเกิดการมี

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ จนทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีความคลองตัว พฤติกรรมที่สนิท

แนบแนนกับชุมชนอยางเปนกันเองเปรียบเสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน อันสงผลใหการ

ดําเนินงานในโรงเรียนและการประสานสัมพันธระหวางชุมชน เปนไปไดอยางราบรื่น สงผลตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนโดดเดนยิ่งข้ึน  
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ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารโรงเรียนที่ชุมชนมองเห็นและ

กอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือการรับรูของชุมชน เก่ียวกับผูบริหาร

โรงเรียน จากการสังเกต และรวมกิจกรรมในโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดี ลักษณะเดนเปนพิเศษคือเปนมีความสุภาพ ออนนอม ย้ิมแยมแจมใส อารมณเยือก

เย็น มีทักษะในการสื่อสารดีมาก มีความเสียสละและอุทิศเวลาใหแกสวนรวม มีความเปนผูนําสูง 

กลาแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมา เปนผูนําทางวิชาการ มุงผลสําเร็จคุณภาพนักเรียน มีมนุษย

สัมพันธกับคนในชุมชน และสามารถประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนไดเปนอยางดีย่ิง   

ดังที่ประธานกรรมการสถานศึกษาใหสัมภาษณระดับลึก เก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของ

ผูอํานวยการโรงเรียนไววา 

“ผมถือวา ผ.อ.เปนตัวนําที่ดี ผูบริหารเขมแข็ง ทั้งสวนตัว ครอบครัว ทาน 

ผอ.ก็พรอมทุกอยาง ผอ.เปนคนดีมาก ทานเปนเกงดวย ไมมีขอติอะไร ชาวบานเขาก็วางใจ ไม

หวงวาจะเอาเปรียบโรงเรียน ผอ.พาพัฒนาตลอด เปลี่ยนเยอะ เด็กเดียวนี้ก็ดี ไมมีคนเกเร 

ชาวบานชอบที่ ผอ.เอาจริงเอาจัง ผมวาคนไหนดี เขากับชุมชนไดดี ชาวบานรักและศรัทธา ก็ทุมเท

เต็มที่เหมือนกัน”  (ประธานกรรมการสถานศึกษา, 15 มิ.ย. 2552) 

สอดคลองกับที่ ผูอํานวยการโรงเรียน กลาวถึงหลักในการทํางานของตนวา 

“ผมทํางานท่ีโรงเรียน และผมก็ทํางานกับชุมชนดวย  ผมยายมา เหมือนวามารับใชที่นี่  หนาที่  

ตองรับผิดชอบหลายอยาง มาที่โรงเรียนนี้ แลวรวมทํางานกับชุมชนไมได  เขาขาดความเชื่อถือ 

ผมวาก็จบกัน... หลักในการทํางาน ที่ผมยึดถือประจําใจ คือ ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน เปนเรื่อง

สําคัญมาก เพราะ ในการบริหาร เราจะไปพูดอยางเดียว โดยเราไมทํา ไมได โดยเฉพาะเราเปน

ผูนําเขา เราเปนผูบังคับบัญชา ถาเราพูดแลวตองทําใหสําเร็จ   เพราะฉะนั้นผมยึดถือหลักการใน

การทํางาน อยากใหครูเปนแบบไหน ก็ตองทําอยางนั้นใหเห็นเปนตัวอยาง ดีกวาบอกแลวตัวเองก็

ไมทํา มันก็ใชไมได นี่ผมยึดอยางนี้” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 20 พ.ค. 2552) 

นอกจากนั้น ยังมีขาราชการครูสะทอนการปฏิบัติงานในโรงเรียนในระหวาง

การจัดสนทนากลุม ดังคํากลาวตอนหนึ่งวา 

“ก็พอใจกับการทํางาน กรรมการสถานศึกษา และชุมชนเขาก็ยอมรับ ก็ถือวา

เปนจุดสูงสุด หรือวามันดีอยูแลว เรามาโรงเรียนแลวเราก็สบายใจ ก็คุยกับชาวบานได เราอยูใน

จุดนี้ไดอยางมีความสุข ชาวบานเขาก็บอกวาโรงเรียนของเราดีแลว แตเราก็กังวล ตองทุมเท ก็ทํา

ใหดีที่สุด”  (จัดสนทนากลุมครู, 9 พ.ย. 2552) 

 

2.2 การมีความผูกพันกับชุมชน 

การแสดงถึงความผูกพันของครูในโรงเรียนที่มีตอชุมชน เปนความรูสึกทาง

ใจที่เปนแรงผลักดันสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนไปสูความสําเร็จและความภาคภูมิใจ

รวมกัน โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทที่ทั้งผูบริหารและครูตางก็ถือเปนหนาที่ในการสราง
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ความคุนเคย ผูกมิตรกับประชาชน เพราะตางฝายก็ตองการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  จากปรากฏการณ

ในพื้นที่ที่ผูวิจัย สังเกต สัมภาษณและการรวมกิจกรรมตางๆ พบวา ครูมีภูมิลําเนาในหมูบานที่

เปนที่ตั้งของโรงเรียน และมีครอบครัวอยูในหมูบานใกลเคียงกันภายในตําบลเดียวกันทุกคน 

ยกเวนผูอํานวยการโรงเรียนมีภูมิลําเนาอยูที่หางออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร การที่บุคลากรใน

โรงเรียนปฏิบัติงานในพื้นที่เสมือนบานเกิดของตนเอง มีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและมี

ความคุนเคยกับกลุมคนที่เก่ียวของที่เปนสายสัมพันธในลักษณะเครือญาติ จึงเปนสวนสําคัญที่ทํา

ใหชุมชนกับโรงเรียนมีความสนิทคุนเคยกันเปนพิเศษ มีความกลมกลืนกันทั้งงานสวนตัวและงาน

สวนรวมที่เปนของโรงเรียนและชุมชน มีการพบปะพูดคุยและทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆจึงไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนมารวมงานเปน

จํานวนมาก  

เหตุการณสําคัญที่กอใหเกิดความผูกพันระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีเปน

ระยะๆตอเนื่องมายาวนาน เชน กรณีการยายโรงเรียนจากเดิมตั้งอยูที่วัด ชุมชนรวมมือกันสราง

อาคารเรียนหลังใหมโดยไมตองอาศัยงบประมาณของทางราชการ  การสรางอาคารหองสมุดที่เปน

อาคารเอกเทศ การสรางและปรับปรุงหองคอมพิวเตอร การปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน 

และที่สําคัญที่สุดไดรวมกันพัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก  ซึ่ง

ความสําเร็จดานการพัฒนาอยางตอเนื่องกอใหเกิดความภูมิใจรวมกัน และกลายเปนความผูกพัน

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงความรูสึกผูกพันกับชุมชนของขาราชการ

ครูที่ใหคําสัมภาษณระดับลึกไวในความตอนหนึ่งวา 

“ความภูมิใจที่สุดสําหรับโรงเรียนนี้ ในสวนตัวพี่เหรอ คือ อยากพัฒนา

การศึกษา พัฒนาหมูบาน และชุมชนของเราใหเจริญกาวหนาดวยกัน อีกอยางหนึ่ง อยูนี่ก็ได

ชาวบานดี ก็เทากับพอแมเรา  เหมือนพี่เหมือนนอง เราไดทํางานกับคนที่รูใจ ถาคนรูใจพูดไปทาง

เดียวกัน มีอะไรก็พูดกันได ลักษณะทํางานอยูนี่ก็เหมือนทํางานอยูบาน คุยกันไดทันที พวกพี่ก็จะ

เปนอยางนี้กัน” (ครูณรงค, 15 มิ.ย. 2552) 

ความผูกพันระหวางครูกับชุมชนนับวาเปนสัญญาณบงบอกถึงโรงเรียนบาน

หนองแคนมีความสนิทสนมคุนเคย และมีการสรางความสัมพันธอันดีกับชาวบานตลอดมา ซึ่ง

สอดคลองกับความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่ง ที่กลาวในการใหสัมภาษณระดับลึก

ของกรรมการสถานศึกษาตอนหนึ่งวา .. 

“ความสนิทสนมระหวางครูกับชาวบาน โดยสวนมากทุกครัวเรือนก็จะรูจัก 

คุนเคยกับคุณครูหมดทุกคน เปนลูกหลานบานใกลเคียงทั้งนั้น มีความสนิทสนมกัน ครูประจําช้ัน

กับผูปกครองยิ่งรูจักกันดี ครูก็เขาไปเยี่ยมบาน เร่ืองความใกลชิดนี่มันมีอยูแลว ครูที่ไมถือตัว ทํา

ตัวไมหย่ิงเทานี้ก็พอใจ” (กรรมการสถานศึกษา, มิ.ย. 2552) 
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2.3 การทํางานดวยความโปรงใส 

โรงเรียนบานหนองแคน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการ

กระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลาง และจากเขตพื้นที่การศึกษามาสูโรงเรียน ซึ่งเปน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุคปฏิรูปการศึกษา จึงทําใหโรงเรียนมี

อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจ ชุมชนมีบทบาทหลักในการ

บริหารงานรวมกัน การบริหารกิจการของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย  4 ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  

ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป มีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของที่

ตองรวมกันรับผิดชอบงานที่เกิดขึ้นรวมกัน ลักษณะการทํางานดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดนี้ 

ผูอํานวยการโรงเรียนจะเริ่มตั้งแตการแบงงานตามความถนัดของแตละคน จึงรวมกันวางแผนงาน 

และจัดระบบงานใหเห็นเปนรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนั้นในการมอบหมายงาน ผูอํานวยการโรงเรียนเนนการกํากับ ติดตาม และการรายงาน 

ซึ่งทุกๆเดือนจะมีการประชุมประจําเดือนของขาราชการครู โดยใหครูแตละคนนําเสนอผลงานตอ

ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานรวมกัน ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกของขาราชการครูทาน

หนึ่งกลาววา.. 

“นโยบายของ ผอ. ทานเนนการประชุม ปรึกษาหารือกันทุกเร่ือง เร่ืองใหญ

ยิ่งตองหารือกันบอยๆ พอจะสิ้นปการศึกษาก็จะประชุม ประเมินแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เรา

ประเมินแลวก็ประชุมวางแผนทําทุกป  เรารูวาเรามีโครงการอะไรบาง โครงการไหนใชเงินเทาไหร 

ก็จะมีการชี้แจงใหทราบ มีประชุมกอนที่เราจะมีโครงการอะไรบาง  ซักถามที่ประชุมวาโครงการนี้ 

พอเราสรุปโครงการแลวเปนยังไง  นาจะทําตอไหม  ตอเนื่องไหม  หรือวาปนี้เราจะมีโครงการ

ใหมอะไรเขามา  ครูก็เสนอแลวจึงมาเขียนแผน รองรับ ตองทํากอนลวงหนา...” (ครูไพบูลย, 11 

ส.ค. 2552) 

ในระบบโครงสรางการบริหารงานที่มีการแบงงานกันทํา นอกเหนือจากงาน

จัดการเรียนการสอนที่ครูทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการชั้นเรียนแลว ยังมีงานตาม

โครงสรางการบริหารของโรงเรียน และงานพิเศษที่ทางโรงเรียนจะตองดําเนินการใหตอบสนอง

ความตองการตามนโยบายตนสังกัด รวมทั้งงานที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายทาง

จังหวัด  สําหรับการบริหารงานที่ตองเนนความโปรงใสเปนพิเศษ เพราะโรงเรียนตองรายงานให

คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ และพรอมรับการตรวจสอบในทุกกรณี  การทํางานที่โปรงใส

ไมไดหมายถึงงานเกี่ยวของกับงบประมาณเทานั้น ในการพิจารณาความดีความชอบของครู ก็เปน

สวนหนึ่งที่โรงเรียนสามารถเปนตัวอยางการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งหากดําเนินการ

เร่ืองนี้ไมเปนธรรมก็จะมีผลกระทบตอขวัญกําลังใจของครู ในประเด็นนี้ ผูอํานวยการโรงเรียนให

สัมภาษณระดับลึกไวตอนหนึ่งวา...  

“นอกจากความเสียสละแลว เร่ือง ความยุติธรรม ก็เปนเรื่องสําคัญ เชน 

เร่ืองการพิจารณาความดีความชอบ  เวลาข้ึนข้ันเงินเดือนทุกป ก็ทําใหหลายๆโรงเรียนบาดหมาง
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ใจกันได  สําหรับผม คิดวา เร่ืองนี้ ทําอยางไร มันก็ไมหนีหลักการเรื่องความโปรงใสหรอกนะครับ 

เร่ืองการพิจารณาความดีความชอบ  ผมมาอยูที่นี่ 13 ป  ไมเคยมีปญหาเรื่องรองเรียนในเรื่องนี้

เลย  วิธีปฏิบัติสําหรับโรงเรียนเรา คือ เราก็จะคุยกันในที่ประชุมเลยเหมือนการประชุมปกติ 

หลักเกณฑอาจจะใชประกอบ เพราะถาเราปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นเราตองพิจารณาใหคนที่มี

ผลงานในรอบปนั้น ภาพการทํางานในโรงเรียน คือ การทํางานเปนหมูคณะ ทํางานเปนทีม ทุกคน

เปรียบเสมือนนิ้วมือของเรานี่แหละ ทุกนิ้วเปนองคประกอบที่สําคัญของมือ  เราจะพิจารณากันวา 

เมื่อใครรับบทบาทหนาที่อะไรแลว ขอใหพิจารณาดูวาเคาทํางานเต็มที่ไหมในสิ่งที่รับผิดชอบ  วิธี

ปฏิบัติของเรา เราก็จะคุยกันในที่ประชุม วาปนี้ คนไหนสมควรที่จะไดรับการพิจารณา ผมวา

เปดเผยดีกวาไมตองทําเปนความลับ ถาไมคุยกันกอนตองมาทะเลาะกันทีหลัง ซึ่งเราทุกคนที่นี่

มองวา  ครูทุกคน มีความรับผิดชอบรวมกัน หาทางใหมองเห็นตรงกันก็พอจะยอมรับกัน จะไมมี

ปญหายอนมาอีก” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

 

3. ความพรอมของชุมชน 

โรงเรียนบานหนองแคน ตั้งอยูในชุมชนที่มีความพรอมในทุกดาน ไดแก วิถีชีวิต

ของคนในชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โดยชาวบานมีจิตสาธารณะใน

การเห็นโรงเรียนเปนสมบัติของชุมชน จึงมีความเต็มใจ และมีความพรอมที่จะเขามามีสวนรวมกับ

การดําเนินงานของโรงเรียน จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งเก่ียวของกับ

ความพรอมของชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก การมีวิสัยทัศนของผูนําชุมชน การสรางบทบาทองคกร

ในชุมชน และการเห็นคุณคาการมีสวนรวม ดังขอคนพบ ดังตอไปนี้ 

3.1 วิสัยทัศนของผูนําชุมชน 

ในการสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ส่ิง

สําคัญประการหนึ่งผูนําตองมีวิสัยทัศน  ซึ่งจากการเขาไปคลุกคลีอยูในพื้นที่ชุมชนหนองแคน และ

รวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน พบวาจุดเดนของชุมชนแหงนี้คือการทุมเทการทํางานของผูใหญบาน 

ในฐานะที่เปนผูนําของชุมชนคุณลักษณะพิเศษท่ีสังเกตไดและเปนความประทับใจของผูไดพบปะ 

คือการเปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธดีเย่ียม พูดคุยกันเอง และสามารถใหขอมูลเก่ียวกับชุมชนได

ละเอียด รูจริงครบทุกประเด็น ในการบริหารชุมชนจะมีทีมผูนําในแตละดานกําหนดไวอยาง

ชัดเจน สามารถชวยเหลือชาวบานตรงตามความจําเปน ทั้งนี้พ้ืนฐานของผูนําชุมชนไดหลอหลอม

มาจากตระกูลผูนําที่สืบทอดการปกครองชุมชนมายาวนาน จึงมีแนวคิดกวางไกล มองประโยชน

สวนรวมของชุมชนเปนที่ตั้ง เขาใจคุณคาของภูมิปญญาในชุมชน และเช่ือมั่นในศักยภาพของ

ชุมชน ทําใหผูนําสามารถวางแนวการสงเสริม และกระตุนจูงใจใหคนในชุมชนพัฒนาตนเอง 

พัฒนาอาชีพ และเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อสวนรวม จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานจะ

พบวาในแตวันจะทํางานในสองลักษณะ ไดแก งานที่ตองทําตามการวางแผนไว และงานแกปญหา

เรงดวนที่เกิดขึ้นในชุมชน ผูใหญบานจะใชเวลาเดินไปเยี่ยมทุกครอบครัว หมุนเวียนไปเรื่อยๆ 
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เพ่ือสรางโอกาสไดทักทายและสอบถามความเปนอยูของชาวบาน และที่ทําการผูใหญบานมีปาย

ประกาศกําหนดชวงเวลา 18.00 – 20.00 น. ใหประชาชนสามารถเขามาพบและขอคําปรึกษา

เร่ืองราวตางๆ ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูใหญบานมีความตอนหนึ่งกลาววา...  

“... พวกผมก็ทําเทานี้กอน ทําไปเรื่อย ๆ แตวาเราก็ตองทําความเขาใจดวย  

ตองเขาใจทุกฝาย ชาวบานก็ เขามาเนื่องจากศรัทธาในทีมเรา ถามวาทําไมเขาถึงศรัทธาในตัวเรา  

ก็เพราะมีงานอะไร เราก็ไปชวยเขา ไมไดจางนะ  เชน ไปชวยยกบานก็ไป อะไรที่ชวยได ก็ไปชวย 

ชาวบานก็เลยศรัทธาในตัวเรา  เขามาหาเราเร่ือย ๆ มาเห็น มาทํากิจกรรมในชุมชน แลวเราก็

ประชาสัมพันธ ผมบอกเลยวาทุกอยางตองประชาสัมพันธ สรางความเขาใจรวมกันไปดวย ทํา

เร่ือยๆ ในสิ่งที่เราคิด เชน สรางแนวความคิดที่วาโรงเรียนเปนของชาวบาน ครูนั้นเคามาสอนที่นี่ 

แตพอจะยายไปเขาก็ ไมไดเอาโรงเรียนไปดวย โรงเรียนนะตั้งอยูบานเรา ถาเราไมไดพัฒนาแลวจะ

ทําอยางไร ลูกหลานเราจะเปนอยางไร  ครูสอนลูกหลานเราก็จะไดมีกําลังใจ ก็พูดไปพูดบอยๆ ทาํ

ไปดวย ทําใหเขาเห็นวาทําจริง ชาวบานก็เขามารวมมือมากขึ้น จนคิดวา วันนี้ก็อาจใกลจะครบ 

100 % แตเราก็ทําเพ่ือคนสวนมาก พยายาม ทําใหคนที่ไมเคยเขามารวม ก็เขามารวม คงจะมา

ทั้งหมด หมุนเปลี่ยนกัน กิจกรรมในชุมชนเรามีเยอะ” (ผูใหญบาน, 11 ส.ค. 2552) 

คุณสมบัติสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการสรางทีมผูนําชุมชน 

เพ่ือประสานความรวมมือในดานตางๆ เชน การประสานดึงทรัพยากรมาสนับสนุนไมวาจะเปน 

แรงงาน คน หรือปจจัยอื่นรวมทั้งการประสานใหชุมชนเขามาทํากิจกรรมการมีสวนรวมในการ

พัฒนา   เปนไปตามที่ผูชวยผูใหญบานทานหนึ่งใหสัมภาษณระดับลึกไว ความตอนหนึ่งวา...  

“ผมมองวา ผูใหญบานตองเปนตัวหลัก และมีทีมที่เขมแข็งจริง ๆ แลวแบง

สัดสวน หนาที่ชวยกัน วาผูนําชุมชนจะชวยอะไรไดบาง โรงเรียนจะทําอะไรบาง ทํางานแตละอยาง 

แลวก็เชิญชวนใหมาชวยกัน ชุมชนก็อยากใหมาทุกครัวเรือน ถามาไมได ก็เงินฝากมาเพื่อซื้อ

อาหารใหเพ่ือน จะเปนขอตกลงของหมูบานเลย เชน ถาไปรวมงานไมไดก็นาจะมีน้ําหวานอะไรสัก

อยางฝากมาใหเพ่ือน  คือทุกคนตองมีสวนรวม มารวมทํางานไมไดก็ฝากอยางอ่ืนมาแทน ถา

เพ่ือนมาทํางานสวนรวม ตัวเองติดงาน ทํางานสวนตัว  ตองยอนถามวา ตัวเราไดอยูในบานนี้ไหม 

ทําไมไมมีสวนรวมกับเพื่อน ลูกหลานเคยไดเรียนจากที่นี่ไหม ก็สรางความรูสึกเชนนี้รวมกัน” 

(ผูชวยผูใหญบาน, 7 ต.ค.2552) 
 

3.2 การสรางบทบาทองคกรในชุมชน 

จากการจัดสนทนากลุมทีมผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง

นักเรียน รวมทั้งการสัมภาษณระดับลึกผูเก่ียวของที่จะสามารถใหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เขามามีสวนรวมของชุมชนในการจดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองแคน พบวา การที่ประชาชน

ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น เพ่ือใหโรงเรียนและชุมชนเจริญกาวหนาไป

พรอมกันนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผูใหญบานหมู 8 เปนประธานกรรมการ 
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และมีผูอํานวยการโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการมีบทบาทสําคัญในการสรางแนวรวมการ

พัฒนากับองคกรในชุมชน โดยการประสานและเปนสื่อกลางระหวางการทํางานโรงเรียนกับชุมชน 

ซึ่งองคกรในชุมชนที่มีบทบาทการมีสวนรวมอยางชัดเจน ไดแก ชมรมศิษยเกา กลุมเครือขาย

ผูปกครอง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ชมรมศิษยเกา 
แนวคิดการจัดตั้งชมรมศิษยเกาไดกอตัวข้ึนเปนรูปธรรมในป พ.ศ. 

2545 หลังจากที่ทางโรงเรียนรวมกับชุมชนและศิษยเกาจัดระดมทุนสรางอาคารสําหรับเปนโรง

อาหารของโรงเรียนประสบความสําเร็จไดงบประมาณเกินเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีศิษยเกากลุมที่มี

อาชีพรับราชการใหเสนอแนวทางใหตั้งชมรมศิษยเกาโรงเรียนบานหนองแคน โครงสรางของ

ชมรมศิษยเกาประกอบดวย ประธานชมรม รองประธาน กรรมการ เลขานุการ ประชาสัมพันธ 

เหรัญญิก และนายทะเบียน มีผูอํานวยการโรงเรียนและครูเปนที่ปรึกษาชมรม  การที่สมาชิกใน

ชมรมศิษยเกาไดแสดงบทบาทการเปนสวนหนึ่งของชุมชนโดยเฉพาะอยางย่ิง ศิษยเกาโรงเรียน

บานหนองแคนที่เปนผูนําในชุมชน เปนผูมีบทบาทความสําคัญชวยสงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และประสานงานกับบรรดาศิษยเกาที่มีศักยภาพสูง ที่กระจายอยูใน

พ้ืนที่ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด ใหรับรูการเปล่ียนแปลงและพัฒนาของโรงเรียน ตลอดจนการ

ใหขอมูลความตองการจําเปนของโรงเรียน ซึ่งในแตละปจะมีศิษยเกามาเยี่ยมชมกิจการของ

โรงเรียน และในบางปก็จะมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนหรือจัดหาทรัพยากรทางการศึกษามา

มอบใหกับโรงเรียน เชน ในปการศึกษา 2551 คณะศิษยเกาไดรวมกันบริจาคเงินซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป และบริจาคเงินซื้อหนังสือเขาหองสมุด  

ตลอดจนการประสานงานและนําศักยภาพของสมาชิกศิษยเกา และผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนเปนประจํา  ดังคําใหสัมภาษณของประธานชมรมศิษยเกากลาวไววา 

“ถามวามันมีเหตุจงูใจอะไร ที่เขามารวมชวยพัฒนาโรงเรียน ผมในฐานะ

ที่เปนศิษยเกาเปนตัวแทนหลายคน ที่นี่เปนโรงเรียนของเราเองเลยครับ เราเรียนที่นี่ เราตองรวม

พัฒนา ตองกลับเขามาบูรณะพัฒนาโรงเรียน มาพัฒนาบานเกิดเรา ตอนสมัยผมเรียนที่นี่ตั้งแต

เปนเด็ก ตอนผมเรียนก็ยังไมเจริญนะครับ พอมาพัฒนาและมาทํากิจกรรมตอนนี้ มันเปลี่ยนไป

มาก โรงเรียนมีอะไรดีเหมือนโรงเรียนในเมือง ลูกหลานรุนนี้โชคดีครับ ทางผอ.กับคณะศิษยเกา

โทรคุยกัน ก็คลายๆ กับวาชวนเพื่อนๆมาสนับสนุน ย่ิงไดชวยก็ภูมิใจ ผมวาโรงเรียนอื่นถาศิษย

เกาลงมาดู มาชวยจริง จะรูวาตองระดมกันอีกเยอะนะ พวกเราก็ติดตามกันวา ใคร คนไหนทํา

อะไรอยูที่ไหนก็ประสาน ชวยบอกขาวกันไป เหมือนเปนทําบุญ ทดแทนคุณโรงเรียน แลวพวก

เด็กๆ ก็ไดรับประโยชนดวย”  (ประธานชมรมศิษยเกา, 9 พ.ย. 2552) 
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2) กลุมเครือขายผูปกครอง 
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหนองแคน จัดเปนคนกลุมใหญที่

เก่ียวของกับการรวมกิจกรรมของโรงเรียน จากการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง 

พบวา ผูปกครองเกือบทั้งหมดเปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชน ผูปกครองบางคนเคยเปนศิษยเกา

เรียนนี้ จึงมีความคุนเคยกับทางโรงเรียน และในกลุมเครือขายผูปกครองดวยกันมีความสนิทสนม

กัน รูปแบบการสรางเครือขายผูปกครองไมมีระเบียบแบบแผนตายตัว ปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ นับตั้งแตผูอํานวยการโรงเรียนยายมาดํารงตําแหนงใหมก็ไดใหความเอาใจใสเร่ือง

การสรางเครือขายผูปกครองมากขึ้น ซึ่งแตเดิมจะมีการประชุมผูปกครองรวมกันทุกสายชั้น โดยมี

ผูอํานวยการโรงเรียนชี้แจงใหผูปกครองทราบเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของโรงเรียน ใหครูช้ีแจง

รายละเอียดขอควรปฏิบัติรวมกันเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนของนักเรียน ทั้งในบทบาทของ

โรงเรียนและบทบาทของผูปกครองนักเรียน  สวนแนวคิดใหมที่ผูอํานวยการโรงเรียนนํามาใชใน

การจัดประชุมผูปกครองและไดรับการชื่นชมเปนที่ยอมรับจากกลุมเครือขายผูปกครองนักเรียน 

ไดแก การประชุมกลุมใหญรวมกันโดยมีผูอํานวยการโรงเรียนกลาวตอนรับ และแจงขอราชการใน

ประเด็นหลักที่เปนนโยบายของโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนทราบ  หลังจากนั้นจึงใหผูปกครอง

นักเรียนแยกประชุมเปนรายชั้นเรียน โดยมีครูประจําช้ันที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประชุม

รวมกับผูปกครองนักเรียน เนื้อหาสวนใหญจะเปนขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการควบคุมดูแล

ลูกหลานของผูปกครองนักเรียน การใหรายละเอียดที่จําเปนตองพัฒนาเปนรายบุคคล และรวมกนั

รับผิดชอบตอนักเรียนในทุกๆ ดาน หลังจากการประชุมเครือขายผูปกครองกลุมยอยเสร็จ

เรียบรอยแลว จะตองเขาประชุมกลุมใหญอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสรุปผลการประชุมและซักถามปญหา

ทั่วไป พรอมทั้งรับประทานอาหารกลางวันรวมกันซึ่งเปนกิจกรรมสุดทายของการประชุมเครือขาย

ผูปกครองนักเรียน 

การใหบทบาทเครือขายผูปกครองนักเรียนแสดงบทบาทการมีสวนรวม

ในการประชุม รับรูสภาพปญหา ความตองพัฒนาของโรงเรียนอยางตรงไปตรงมา ตลอดจนการ

รับทราบรายละเอียดของบุตรหลานของตนเองอยางเปนกันเองกับทางโรงเรียน ทําใหผูปกครอง

นักเรียนเกิดความศรัทธา เช่ือมั่นการบริหารโรงเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการประชุม

แบบใหมนี้ลักษณะของความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง มีความใกลชิดและเทาเทียมกัน จึง

เปนพื้นฐานสําคัญของการเขามามีสวนรวมมากขึ้น ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูปกครองนักเรียน

ทานหนึ่งกลาววา.. 

“...พอใจครับ ทานผอ.ใหการตอนรับและเปนกันเอง โรงเรียนตั้งใจทํา 

พวกเราก็ยินดีตั้งใจมาประชุมผมวา เดียวนี้ผูปกครองคนไหนไมมาประชุม จะรูเลยก็ตอนแยกกลุม

ยอย แยกไปประชุมที่หองเรียน อันนี้ลูกหลานก็จะขาดความมั่นใจ ผมฟงที่ครูเก็บขอมูลของเด็ก

ไดละเอียดดีมาก บางทีเราไมรู อยูบานกับอยูที่โรงเรียน เด็กทําตัวตางกัน ลูกผมเกรงใจครู พอ

กลับบานไมคอยเกรงใจพอแมนะ” (ผูปกครองนักเรียน, 11 ส.ค. 2552) 
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สอดคลองกับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนอีกทานหนึ่งที่ให

สัมภาษณระดับลึกไวดังนี้  

“กลุมผูปกครอง มีบทบาทมากพอสมควร เชน เราก็เสนอเร่ืองการ

แสดงออกของนักเรียน การมีมารยาทดี การเคารพผูใหญ อันนี้ฝากใหโรงเรียนเนนเปนพิเศษ 

โรงเรียนก็ฝากถึงผูปกครอง เร่ืองการทําการบาน การทบทวนอานหนังสือ อีกอยางผูปกครอง ก็

ตองรวมมือ ชวยทางโรงเรียนหลายๆอยางนะ ก็เขาใจกันดี คือเราจะมีแตตองการอยางนั้นอยางนี้ 

แตไมทําอะไรตามที่ครูแนะนํา เกรงใจเหมือนกัน” (ผูปกครองนักเรียน, 11 ส.ค. 2552)  

                                                                

3.3 การเห็นคุณคาการมีสวนรวม 

โรงเรียนบานหนองแคน ตั้งอยูในพื้นที่สภาพแวดลอมดานบุคคลในชุมชนที่

มีศักยภาพสูง ซึ่งไดแก ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เจาอาวาส กรรมการสถานศึกษา และองคกรชุมชน

ที่มีความเขมแข็ง ชมรมศิษยเกา กลุมเครือขายผูปกครองนักเรียน เปนตน ซึ่งบุคคล และองคกร

ชมชนดังกลาว มีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบและการเห็นคุณคาการมีสวนรวม โดย

กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบรวมจะเกี่ยวของกับการคิดริเร่ิม การวางแผน การรวมดําเนินงาน 

การตัดสินใจแกปญหา ตลอดจนการกํากับติดตามและประเมินผล จากการศึกษาปรากฏการณใน

พ้ืนที่ พบวา นับตั้งแตเหตุการณยายโรงเรียนออกจากบริเวณวัดมาตั้งอยูในพื้นที่ปจจุบัน การ

กอสรางอาคารเรียนโดยไมใชเงินของทางราชการ การสรางโรงฝกงาน การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การพัฒนาดานวิชาการ ส่ืออุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหมี

มาตรฐาน ไดรับประกาศยกยอง และรับรางวัลดีเดนดานตางๆ ซึ่งลวนแตเกิดจากการมีสวนรวม

ของบุคคลองคกรในชุมชน และประชาชนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทั้งส้ิน  

โรงเรียนบานหนองแคนบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการ

กระจายอํานาจจากสวนกลาง และจากเขตพื้นที่การศึกษามาสูโรงเรียน ซึ่งเปนยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุคปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งนโยบายของตนสังกัดก็กําหนด

กลยุทธการมีสวนรวมของชุมเพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จึงทําให

โรงเรียนมีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น การมี

สวนรวมจากทุกภาคสวนในการบริหารโรงเรียนนี้ทําใหเกิดความตระหนักวาชุมชนจะตองมีความ

รับผิดชอบรวมกันตอความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดในแผนของโรงเรียน ดังที่ประธาน

กรรมการสถานศึกษาใหสัมภาษณระดับลึกความตอนหนึ่งวา    

“...  ชุมชนตองมีสวนรวม ไมใชโรงเรียนฝายเดียว  ถาครูจะยายไปแลว  

โรงเรียนก็เปนของหมูบาน  เปนของชุมชน ก็ชวยกัน รวมมือชวยกันพัฒนา บางครั้งชาวบาน

ออกมาทําเองกอนเลย  แลวคอยมาประชุมทีหลัง ก็มี คือเมื่อ 3-4 ปที่ผานมา ในชวงกอนที่เราจะ

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน แตกอนรั้วโรงเรียนมันก็ไมเปนอยางนี้นะ ยังเปนรั้วเกาชาวบานเขาก็

คงจะดูวาโรงเรียนของเขา วาจะประเมินยังไงรั้วก็ยังไมดี เขาก็พากันไปตัดไม ไมแดงตนใหญๆ มา
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ในวันเสาร - อาทิตย  พอวันจันทรพวกชางไมมาลอมรั้ว ชาวบานก็ออกมาชวย เขาบอกครูวาเขา

ทํากันเองเลย  เขาแอบมาทํา  เขาบอกวาถาจะไดรางวัลมันไมใชวาดีแตขางใน  ร้ัวขางนอกมันตอง

ดีดวย  ชาวบานเขาก็คงดูวามันไมเขาตา  ประกวดอยางอ่ืนมันดีอยู ภายในดีมาก  กิจกรรมเด็ก  

ครู  หองเรียน  อาคารสถานที่  แตร้ัวบริเวณรอบนอกมันยังไมดี  เขาก็แอบมาทําของเขา  อันนี้ไม

คุยทําเลย  มาลอมรั้วใหเรียบรอย ลงมือกอนเลย ” (ประธานกรรมการสถานศึกษา, 15 มิ.ย.

2552) 

นอกจากนั้น พอ แม ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหนองแคน ให

ความสําคัญในการพัฒนาบุตรหลานโดยการใหความรวมมือกับโรงเรียนในการเขารวมกิจกรรม

ตางๆของโรงเรียนมีการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับบาน การใหความสนใจรับอาสาชวยเหลือ

กิจการของโรงเรียน รวมทั้งการใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสบุตรหลาน เฝาระวังความ

ปลอดภัย และเปนเครือขายการเรียนรูนอกสถานที่ที่นอกเหนือจากการเรียนรูในโรงเรียน การ

แสดงความรับผิดชอบรวมของพอ แม ผูปกครอง จึงนับวาเปนรากฐานสําคัญในขั้นตอนการ

ดําเนินงานกิจการในโรงเรียน เนื่องจากการระดมทรัพยากรการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

จะตองไดรับการสนับสนุนในทุกรูปแบบอยางเต็มความสามารถและเต็มใจของผูมีสวนเกี่ยวของ  

เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับบุตรหลานของคนในชุมชน มี

ความกาวหนา ไดมาตรฐาน และพัฒนาอยางย่ังยืนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  จึงจะเปนการสราง

ความมั่นใจใหแกผูปกครองหรือคนในชุมชนที่สงบุตรหลานมาเขาเรียนในโรงเรียน  ดังที่คําให

สัมภาษณผูปกครองนักเรียนตอนหนึ่ง กลาววา... 

“... ผอ. เชิญมาประชุม ก็มาเขาประชุมกัน ก็คือแนะนําเราใหมารวมกัน มา

ปรึกษาเราวา ตรงนี้มีอยางนี้นะจะทําอยางไรกันดี  พวกเราก็ชวยกันคิด ผมก็เปนสวนหนึ่ง มี

กรรมการหลายฝาย วาไงก็วาตาม ถาจะตองทํางานก็เอาแรงมาชวยกัน ไมมคีาจาง แลวเวลาทํางาน

ก็มีการลงชื่อกันทุกคน ไมคิดเปนมูลคาการทํางาน  มาทําดวยใจ ไมมีมีส่ิงตอบแทน คิดอยางเดียว 

คือ เห็นแกลูกหลาน เพราะทุกคนลูกหลานเราก็เรียนที่นี่กันหมด อยากใหโรงเรียนพัฒนามากๆ 

ลูกหลานจะไดมีที่เรียนดีๆ อยูในที่สะอาดๆ...” (ผูปกครองนักเรียน, 11 ส.ค. 2552) 

การมีสวนรวมของชุมชน เอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งการ

สรางแนวรวมการพัฒนาที่กอตัวจากจิตสํานึกรวมกันของคนในชุมชนเอง ทําใหคนในชุมชนได

เรียนรูประสบการณการมีสวนรวม เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิด เขาใจสภาพการจัดการศึกษา

ในปจจุบันมากขึ้น  และนําไปสูการเลือกสรรวิธีการชวยเหลือที่เหมาะสมและตรงตามความจําเปน

ในการพัฒนากิจการของโรงเรียน สอดคลองกับความเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่ใหสัมภาษณ

ระดับลึกที่ไดกลาวไววา... 

“การมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนเนี่ย..ผมวามีความจําเปนมาก  คือกรรมการ

ตองเปนหลัก กําลังสวนใหญอยูที่ชาวบานกับ พวกศิษยเกานะ ถามีประชุมกัน ก็ไดโอกาสคุยจะมี

ขอเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ คือมันจะตองซอมแซม ตอเติมนั่นทํานี่  ใครเห็นอะไร คิดไดอะไรก็อยาก
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ใหทําอันนั้น อยากทําออกมาใหเห็นผลไปเลย  ก็รูวาลําพังจะรอแตรัฐบาลมาชวยไมทันแนนอน 

กวาจะไดงบมาเอางบไปจางก็ไมพียงพอ ไมเสร็จ เอางบไปซื้อวัสดุมา สวนแรงงานคนใช แรงงาน

ในชุมชนมาชวยกัน ก็จะไปไดดีกวากัน  งานที่ชุมชนออกมาชวยนี่ เร็วกวากัน พอลงมือแลวตอง

เรงทําใหเสร็จเลย” (กรรมการสถานศึกษา, 9 พ.ย. 2552) 

 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 

สําหรับยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งไดปรากฏตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลง

ตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา แนวการจัดการศึกษาก็ไดกําหนดใหสถานศึกษาประสานความ

รวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และชุมชน รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ นอกจากนี้ 

สถานศึกษายังมีหนาที่ในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารเพื่อพัฒนา
ชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ การ ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน และทองถ่ินใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ินของ
บุคคลดังกลาวมาใชแลกเปล่ียนประสบการณรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษา  

จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนหนองแคน  ผูวิจัยพบวา 

ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนทั้งที่เกิดจากการกระทําภายในโรงเรียนและในชุมชน 

ประกอบดวย การสรางเครือขายชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการชุมชน การเปน

หุนสวนของโรงเรียน และการประชาสัมพันธ ซึ่งมีรายละเอียดที่ไดจากพื้นที่ของปรากฏการณ

จริง ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. การสรางเครอืขายชุมชน  

การสรางเครือขายชุมชนบานหนองแคน  เปนกระบวนการสรางพลังความสามัคคี 

และการประสานความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันของชุมชน ซึ่งการสรางเครือขาย

ชุมชนอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนผลประโยชนรวมกัน คือการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อ

ลูกหลานในชุมชน การกอตัวเพื่อสรางเครือขายชุมชนหนองแคน  ประกอบดวย การสรางความไว

เนื้อเช่ือใจ  การแกปญหาในชุมชน และการสรางการรับรูรวมกัน ดังจะกลาวถึงดังตอไปนี้    

1.1 การสรางความไวเน้ือเชื่อใจ 

ชุมชนบานหนองแคน เปนชุมชนที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิหลังของชุมชน

ที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ การอยูรวมกันของ

คนในชุมชนจึงอยูบนพื้นฐานของความมีน้ําใจ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความไวเนื้อเช่ือใจกัน

ของคนในชุมชนนับวาเปนตนทุนทางความคิดกอใหเกิดความรูสึกผูกพันภายในสมาชิกของชุมชน  
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ซึ่งนับวาเปนองคประกอบสําคัญของการสรางเครือขายชุมชนบานหนองแคน  ดังที่ผูใหญบาน ได

กลาวถึงวิถีชีวิตของชุมชนบานหนองแคนวา 

“...ความเปนอยูของคนชุมชนหนองแคนของเรา ไมไดไปกับยุคโลกาภิวัตน 

อยางที่เขาพูดกัน ถาเราเอาแตพัฒนา ยึดสิ่งใหมๆไป เรื่อยๆบานของเราก็จะแย การมีน้ําใจ

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน มีงานสวนรวมเราก็ทําชวยกัน เชน ลงแขกเกี่ยวขาว ลงแขกอะไร ก็มีมา

ตั้งแตรุนกอน ใครทําอะไร ใครวาอยางไรก็ทําตามกัน พวกเราเชื่อถือกันที่จิตใจ ผมคิดวาทําอะไร

ก็ตามสําเร็จหมด” (ผูใหญบาน, 17 ก.ค. 2552) 

การที่ชุมชนหนองแคนมีวัฒนธรรมในการชวยเหลือซึ่งกันและกันที่เลาสืบ

ทอดกันมานับตั้งแตอดีต ยึดถือบรรพบุรุษเปนแบบอยางในการสืบทอดกันมา จะเห็นไดวาการ

รวมกลุมกันของคนในชุมชน เร่ิมตั้งแตการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามประเพณีตามวิถี

ดั้งเดิมของชุมชน อันเกิดจากพื้นฐานความคิดการอยูดวยกันตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนมี

การรวมกลุมพึ่งพากัน แลวก็ขยายผลตอไปสูการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมการพัฒนาสวนรวม ซึ่ง

นับวาเปนเครือขายการมีสวนรวมที่เกิดตามธรรมชาติ เกิดจากความสามัคคีและเกิดจากความ

สมัครใจของชุมชนอยางแทจริง ดังคําสัมภาษณของกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งที่กลาวไวตอน

หนึ่งวา   

“ผมมาเปนเขยบานนี้ ตอมาผูใหญบานก็ชวนวาใหเขามารวมเปนกรรมการ

โรงเรียนจะเขามาชวยงานการศึกษาไดไหม ผมคนตางถ่ินมาอยูที่นี่ก็ไดรับเกียรติ เวลาไปพูดเรื่อง

คดีความ ผมก็จะไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งแมจะเปนพี่นองกันก็ตาม ก็ตัดสินดวยเหตุผล ชาวบาน

มองเห็น แลวเขาก็เช่ือใจใหเขามา ผมก็เลยกลายมาเปนกรรมการ ก็ไดคุยกับผูใหญบานวา ทาน

ไววางใจ ผมอยากจะชวยหาแนวทางใดพัฒนาโรงเรียนเราตอไป” (กรรมการสถานศึกษา, 15 

มิ.ย. 2552) 

การสรางความไวเนื้อเช่ือใจกันเปนพื้นฐานของการมีสวนรวมของเครือขาย

ชุมชน และในทํานองเดียวกันกับกรรมการสถานศึกษาอีกทานหนึ่งที่กลาวในการใหสัมภาษณ

ระดับลึกเก่ียวกับการเปนสมาชิกเครือขายการพัฒนาของชุมชนวา... 

 “...เรารวมงานกันมานาน การทํางานอยางหนึ่ง ก็ไมไดถือวาใครอาวุโสกวา

ใครนะ เรารูใจกัน สมมตินะ เชน งานกอสราง ถาคนนี้วัดความยาวไดหนึ่งเมตร คนนี้คิดไปแลว 

เราก็ตองใหเกียรติกัน ถึงเขาจะเปนผูนอยกวาก็ตาม แตถาเกิดความผิดพลาด ก็จะแกไขใหม และ

มีการแนะนํากัน ก็เรียนรูพัฒนารวมกันไปเอง มัวแตถืออาวุโสไมไดครับ ก็เช่ือถือกัน คอยวางใจ

เทานั้นเอง” (กรรมการสถานศึกษา, 17 ก.ค. 2552) 

1.2 การแกปญหาในชุมชน 

จากจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมตามแนวทางในชุมชนที่มีมาแตอดีต คือการ

รวมกลุมกันเพื่อพ่ึงพาอาศัย ซึ่งกันและกัน ก็ขยายเปนกลุมเครือขายชุมชนหนองแคนที่มีพลัง

เขมแข็ง เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นมาภายในชุมชน ก็สนใจปญหารวมกัน จากปรากฏการณเก่ียวกับ
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ประสบปญหาความตกต่ําทางดานการจัดการศึกษาที่เกิดจากผูบริหารโรงเรียนในอดีตทานหนึ่ง ที่

ขาดความเอาใจใสตอการพัฒนาโรงเรียน แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม และชอบดื่มสุราในเวลา

ปฏิบัติราชการเปนประจํา สงผลใหนักเรียนจํานวนมากอานหนังไมได ชาวบานมองเห็นวาตนเอง

คือผูที่เก่ียวของกับปญหานี้โดยตรง จึงมีการกอตัวเพื่อรวมกันแกปญหารวมกันดังกลาว โดยเริ่มที่

กลุมผูนําชุมชนเห็นความสําคัญของโรงเรียนวาเปนสถานที่จัดการศึกษาใหบุตรหลาน และคน

ประชาชนมีความพยายามการเรียนรูปญหารวมกัน มีการระดมความคิด กระตุนใหคนในชุมชน

พยายามเรียนรูปญหาและเรียนรูถึงพลังอํานาจของการรวมกลุมกัน ดังที่ผูผูใหญบานไดกลาวให

สัมภาษณระดับลึก ไวตอนหนึ่ง ดังนี้ 

“ ตอนที่พ่ีชายผมเปนผูใหญบาน  ตอนนั้นผมเริ่มไดเปนกรรมการ ผม

รวมกับเพื่อนของผมที่เปนงานชาง  ในชวงนั้นครูใหญคนหนึ่ง ซึ่งผมและชาวบานเราก็ถือวาเปน

หนี้คุณเขาอยู  ถาไมมีเขาชุมชนของเราก็อาจจะไมมีวันนี้เหมือนกัน ครูใหญคนนั้น คือ จุด

เปลี่ยนแปลงใหญนะ คือแกมาโรงเรียนเมาประจํานะ แตทิ้งงานทิ้งการ แกไมสนใจอะไรเลย เด็กๆ

นักเรียน ลูกหลาน อานหนังสือไมออก แกก็ไมสนใจ ชาวบานก็อยากใหครูใหญคนนี้ยายหนีไป 

อยากใหเอาคนอื่นมาบริหารแทน แตก็ไมมีใครยายเขามาได เพราะนายอําเภอ ศึกษาอําเภอ ก็เปน

เพ่ือนกับครูใหญ  ในสมัยนั้นแกเสนใหญ  ตอมามีเหตุที่พวกชาวบานทนตอไปไมไหว ก็ตองอาศัย

พลังชุมชน รวมกลุมกันไปที่อําเภอ ไปรองเรียนดวยตัวของพวกเราเอง จากคําบอกเลาของพวก

เรา ตอมาทางอําเภอก็มีคนออกมาสอบ ชาวบานก็นัดไปพรอมเพรียงกันที่ศาลาวัด  พวกเรา

สามัคคีกันไมตองการใหแกอยูในหมูบาน ตองการใหออกไปที่อ่ืน  ทางศึกษาอําเภอ นายอําเภอ ก็

มาไกลเกล่ีย ถามพวกเรา 2-3 ครั้ง พวกเราก็บอกความเดิมและ คําเดียว คือ ใหแกยายออก  

ตอมาประมาณ 1 เดือนกวาๆจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนเราก็ไดครูใหญใหม  พอเปลี่ยน

ครูใหญแลว ตอนนั้นชาวบานก็เขามาในโรงเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ผูใหญบานแตงตั้งผมเขามา

ประสานงานกับ ผอ.สวน คนที่เปน ผอ.คนใหม พอผมเขามาแลวก็ทําหนาที่กรรมการโรงเรียน

เต็มรูปแบบ มีประชุม มีการคุยกัน ตั้งแตตอนนั้นมา บานเราก็ไมเจอปญหาแบบนี้อีก เดียวนี้ผม

ไมอยากใหผอ.ทานนี้ยายหนี” (ผูใหญบาน, 20 ก.ค. 2552)                                          

1.3 การสรางการรับรูรวมกัน 

การสรางการรับรูรวมกันเปนการกระทําของชุมชนที่ชวยเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีรวมกันภายในชุมชน  ตลอดจนหลอหลอมแนวคิด พฤติกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงตางๆใหกับชุมชน  การรับรูรวมกัน คือ กระบวนการสรางความหมายและการสราง

ความเขาใจรวมกัน ซึ่งกระบวนการสรางการรับรูรวมกันที่เกิดขึ้นในชุมชนหนองแคนนี้ มี 2 แบบ 

คือ แบบที่เปนทางการ หรือเปนลายลักษณอักษร และแบบไมเปนทางการ จะเปนลักษณะการ

แลกเปล่ียนขอมูลกันจากการพูดคุยกัน  สําหรับการสรางการรับรูรวมกันของชุมชนเกิดขึ้นจาก

หลายลักษณะ แบบที่เปนทางการ ไดแก การจัดประชุมประจําเดือนของหมูบาน การมอบหมาย

งานใหปฏิบัติ  การประชุมกลุมตามความจําเปน สวนรูปแบบการติดตอส่ือสารอยางไมเปน
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ทางการ เชน การใชหอกระจายขาว การพบปะพูดคุยกัน การกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสื่อสารแบบ

ไมเปนทางการนี้สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และสงผลทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจน

การสรางความเขาใจอันดีรวมกันของชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนหนองแคนนํามาใชเปนเครื่องมือในการ

สรางการรับรูรวมกัน ดังที่ผูใหญบานไดกลาวใหสัมภาษณระดับลึกไว ดังนี้ 

“...ผมกับคณะครูก็มีการติดตอประชาสัมพันธกันตลอด การประชุมสวน

ใหญของคณะกรรมการสถานศึกษาจะประชุม 2- 3 เดือนตอครั้ง พวก คณะครูเขาก็อยูนะ ถามี

ประชุมวันนี้ทางโรงเรียนจะมีหนังสือไปหาผมแลวใหผมเอาหนังสือไปแจกกรรมการ แตถาเรงดวน

ก็จะโทรประสานกันหมด พอเราประชุมอะไรเสร็จ ก็ไปแจงใหชุมชนทราบผานหอกระจายขาว ไม

วามีเร่ืองอะไรก็รูดวยกันไปหมด ทางดาน ผอ. ก็แนะนําความคิดวา เราสมควรที่จะดึงคนนั้นคนนี้

เขามา รูใจกับใคร ดึงใครมาชวยไดก็ดึงมาชวยกัน ผมชวนเองไมได ก็ใหคนอื่นมาชวน มันก็ย่ิงดี 

จึงทําใหเกิดความโดดเดนขึ้นมาในปจจุบัน ถา ทางโรงเรียนมีอะไรที่ทําแลวสําเร็จก็ไปเลาให

ชาวบานฟง มีอะไร คิดอะไร ทําอะไรก็เลาบอกกัน ก็เห็นดีเห็นงามรวมกัน ก็เปนอยางนี้ตลอดมา” 

(ผูใหญบาน, 20 ก.ค. 2552) 

การสรางการรับรู ร วมกันสอดคลองกับความคิดเห็นของกรรมการ

สถานศึกษาทานหนึ่งที่ไดใหสัมภาษณระดับลึกเก่ียวกับเรื่องเดียวกันนี้วา..    
 “...ที่เราเปนกรรมการก็เพ่ือชวยแนะโรงเรียน ถาถามวาชาวบานคนอื่นเขา

คิดเหมือนเราไหม  ผมบอกเลยจะไมตางกันนะ พวกชาวบานยินดีมาชวยเหลือเหมือนกัน ตามที่

จริงในหมูบานจะมีการประชาคมหมูบาน มีผูใหญบานที่พูดกับชาวบานทุกวัน จะเนนกับชาวบาน

วา โรงเรียนของเรา ครูเปนเพียงมาทํางานใหบานเรา คือครูมาเปนผูจัดการใหเราคิดแบบนั้น อยา

ไปคิดวาโรงเรียนเปนของครู ใหครูทําเอาเองอยาไปคิดอยาง ง้ัน ใครจะรักษาให เราก็

ประชาสัมพันธใหชาวบานคิดวาโรงเรียนเปนสมบัติของบานเรา ถามันยุบมันเสีย  ก็แสดงวาพวก

เราไมรักษาชวยกัน ในหมูบานจะคิดอยางนี้  ก็ไมแนใจเหมือนกัน อาจจะไม 100% มันก็จะมีคน

หนึ่งที่ผาเหลาผากออยู  มีอะไรก็คอยๆ บอกกันไป พูดบอย ทําบอยๆอีกหนอยก็เขาใจตรงกันไป

เอง” (กรรมการสถานศึกษา, 17 ก.ค. 2552)   

นอกเหนือจากการสรางการรับรูรวมกันอยางเปนทางการแลว ชุมชนบาน

หนองแคน ยังใชสรางการรับรูรวมกัน ผานทางหอกระจายขาวประจําหมูบานในการเชิดชูคนที่เขา

มาชวยเหลืองานสวนรวม ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูใหญบานความตอนหนึ่งกลาวไววา  

“ คณะกรรมการศึกษามาประชุมก็ตองไปแจงใหชาวบานทราบเรื่องใน

โรงเรียน เพราะเราอยูใกลชิดมากกวาชาวบาน ก็ไมไดกันประชุมบอย เพียงแตวาถาอะไรเราทาํคาง

ไวก็มาทํา มาปรึกษากัน...อยางเชน พอ แม ผูปกครองที่มีลูกเรียนเขาเรียนอยูที่นี่ แลวเขาเขามา

ชวยโรงเรียน ผมก็จะพูดในฐานะเปนกรรมการโรงเรียน ทําใหเขาเกิดความรูสึกวาเขามารวมแลว  

เขามีความสําคัญตรงไหนกับการชวยพัฒนางานนั้นๆ  เวลาหลังจากเสร็จงานทุกงาน ผมก็จะจด

ลายชื่อลูกบานผมไว ผมก็ประชาสัมพันธที่หอกระจายขาวหมูบาน  คือประกาศขอบคุณเขาที่มีสวน
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รวมทํางาน คือผมจะใชเสียงตลอดใครไปทํางาน ใครไปรวมอะไร  ไมวาทํางานที่โรงเรียนหรืองาน

ที่วัดผมจะจดชื่อไว แลวประกาศขอบคุณทุกครั้ง”  (ผูใหญบาน, 20 ก.ค. 2552)                                        

 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู   
การแลกเปลี่ยนเรียนรูนับวาเปนการปฏิสัมพันธภายในชุมชน และจุดเปลี่ยนที่

สําคัญประการหนึ่งของชุมชนบานหนองแคน ที่ทําใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู การเชื่อม

ประสาน การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง การกระทําที่ทําใหเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรูในชุมชน ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ประกอบดวย การศึกษาดูงาน และ การสรางทางเลือก

ในตัดสินใจรวมกัน  ดังรายละเอียดที่ไดจากปรากฏการณชุมชนดังนี้ 

2.1 การศึกษาดูงาน  

การศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมที่ชวยสรางแรงบันดาลใจและเสริมศักยภาพ

ของผูนําชุมชน ชาวบาน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนบานหนองแคนไดเปนอยางดี กระบวนการ

เรียนรูภายในที่สําคัญ และตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี คือ การเรียนรูจาก

การไดสัมผัสจริง ไดยินกับหู ไดเห็นกับตา เพ่ือใหรูวาโรงเรียนอื่นที่มีช่ือเสียงไดรับการยอมรับจาก

สังคมนั้นเปนอยางไร ชุมชนอื่นทําไดอยางไร และเมื่อไดไปเห็นตัวอยางที่ประสบความสําเร็จแลว 

ก็จะนําส่ิงที่เรียนรูกลับมาเพื่อจะไดยอนมองตนเอง  สําหรับโรงเรียนกับชุมชนหนองแคน ไดจัดทํา

แผนกิจกรรมการไปศึกษาดูงานรวมกันทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยโรงเรียนไดแตงตั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษากับคณะครู  เพ่ือรวมกันวางแผนการไปศึกษาดูงาน การทีจ่ะตดัสนิใจไป

ศึกษาดูงานที่ใดนั้น ก็จะมีขอเสนอผลที่ไดจากที่ประชุม ซึ่งจะตองสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนา

ของโรงเรียนแตละป การเดินทางไปศึกษาดูงานภายในจังหวัดก็เดินทางโดยรถบัสไปเชาเย็นกลับ 

แตถาไปศึกษาดูงานตางจังหวัดหรือตางภาคก็จะถือโอกาสจากการไปศึกษาดูงานไดไปเที่ยวพรอม

กันดวย  วัตถุประสงคที่สําคัญของการไปศึกษาดูงานของโรงเรียนและชุมชน ก็เพ่ือจะไดเกิดการ

เรียนรูวาการพัฒนาท่ีอ่ืนหรือชุมชนอื่นมีอะไรพิเศษกวาที่ชุมชนตนเอง สรางเปนแรงบันดาลใจให

เกิดเปนกําลังใจ ชวยเสริมความรูใหมๆ ที่ไดไปรับรูมาเพื่อเกิดเปนแนวทางพัฒนาตอไป รวมทั้ง

เปนการสรางความผูกพันกันระหวางคณะครูกับพอแม ผูปกครองและผูเก่ียวของ ดังที่การให

สัมภาษณระดับลึกประธานกรรมการสถานศึกษาตอนหนึ่งกลาววา 

“แตเดิมอาจารย สวน ธานี รวมกับผูใหญบานคนกอน รวมกับกรรมการ

ทั้งหลายก็มาพูดคุยกันวาทําอยางไรถึงจะเปลี่ยนชาวบานใหคิดวาโรงเรียนเปนของชาวบานไมใช

ของครู  ชักชวนกันวา ทําอยางไรจะเปลี่ยนความคิดนั้น  ก็เลยพาไปดูงาน อาจารย สวน บอกวา

อยางนี้ ขอใหไปดูเถอะ จะไดอะไรมานิดๆ หนอยๆ ก็พอ  ไมเอาเยอะ เอาแสงสวางเล็กๆ มา

รวมกันมันก็จะสวางเอง พออาจารย สวน วาอยางนั้นก็เลยพากันไป  ไปดูแลวก็ ไปเห็นเขาพัฒนา

โรงเรียน เขาทําอยางไร กรรมการศึกษาของเขามาพูดใหฟงนะครับ เรากลับมามีการประชุมแลว

คุยกัน  ก็ไดแนวพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ คราวนี้เลยถือเปนประเพณีวาปนี้จะพากันไปดูงานไหน 
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ชวยกันคิดไวเลย อยากดูไกลๆที่เขาเดนจริงๆ ทั้งไปดูงานทั้งไปเที่ยวดวยกัน ทํามาติดตอกันมา

นาน พวกผมก็ชอบ ยังไมเวนเลยสักป..” (ประธานกรรมการสถานศึกษา, 15 มิ.ย. 2552)  

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงาน เพ่ือการเรียนรูสูการพัฒนาโรงเรียน มี

ความสอดคลองกับความเห็นของครูทานหนึ่งที่ไดกลาวถึงในการสัมภาษณระดับลึกวา 

“...ประสบการณไปดูงาน  เราก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ นํามาตอเติมกัน ไปดูงาน

โรงเรียนตาง ๆ กลับมาก็ถามกันวาเราจะพัฒนาทันเขาไหม ไปดูงานขางนอกมา บางแหงก็เย่ียม

มาก ผอ.พาไปดูทุกป  ก็มีคณะกรรมการโรงเรียน ชาวบานสวนหนึ่ง มีครูทุกคน โรงเรียนเราจะจัด

ทุกป ปนี้ก็ไปมาแลว ไปมุกดาหารกอน  ตอนกลับมาก็แวะที่ปาดงนาทาม ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

ปนี่นะไปกันเยอะ ชาวบานก็อยากไป เหมารถบัสไปกันคณะใหญ ชาวบานชอบใจมาก  ก็พอจะ

มองเห็นวา ชาวบานไมมีทางจะไปเจออะไรแปลกๆ อะไรที่พิเศษ ประทับใจ สนุก ไดใจกัน...” 

(ครูวรพันธ, 11 ส.ค. 2552) 

2.2 การสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกัน  

การรวมกันสรางทางเลือกในการตัดสินใจของชุมชนบานหนองแคน เปน

กระบวนการที่สําคัญในการตัดสินใจในประเด็นปญหาหรือขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับชุมชน หรือ

เก่ียวกับโรงเรียนที่เกิดขึ้นประจํา การสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกันนี้คอนขางใชเวลานาน

พอสมควร จากการศึกษาปรากฏการณในพื้นที่พบวา  มีข้ันตอนที่ตองผานการใหขอมูลและ

ขอคิดเห็นจากฝายตางๆในชุมชนอยางรอบดาน กลาวคือ เมื่อชุมชนตองการพัฒนาโครงการใด 

สวนใหญก็จะเริ่มตนจากการวางแผนของกลุมผูนํากอน ตอจากนั้นก็เลือกแหลงไปศึกษาดูงานใน

เร่ืองนั้นๆ ซึ่งจะตองเปนแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบ แลวนําขอมูลยอนกลับมาพิจารณาวาชุมชน

ของเราจะสามารถดําเนินการไดอยางไร ผูใหญบาน และทีมผูนําของชุมชน รวมทั้งโรงเรียนจะ

ประชุมปรึกษาหารือกัน  เสนอแนวทางและตัดสินใจรวมกัน บนพื้นฐานของความเขาใจของคนใน

ชุมชน ขอสรุปรวมกันจึงมิไดเกิดจากฝายใดฝายหนึ่ง แตจะตองเปนขอสรุปจากกการมีสวนรวมที่

ผานการกลั่นกรองหลายขั้นตอน การสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนก็มีแนวโนมคลายคลึงกันคือเนนการมีสวนรวมจากหลายฝาย ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับ

และการยึดถือปฏิบัติรวมกัน  ดังคําสัมภาษณระดับลึกของประธานกรรมการสถานศึกษา ที่กลาว

วา 

“การเสนอแผนพัฒนา และแผนกิจกรรม เทาที่ผานมาก็ยอมรับความคิดเห็น

กันนะ โดยกอนทําแผนอะไร เราก็จะไปศึกษาดูงานตามที่กรรมการตกลงกัน เราก็จะไปดูตัวอยาง

ที่อ่ืนมาพัฒนา พากันไปดูโรงเรียนที่อ่ืน วาเขาดีกวาเราเรื่องไหนบางหรือเขาก็อาจจะดอยกวาเรา 

ตรงนี้เองที่จะทําใหเราคิดไดวา จะปรับปรุงกันอยางไร ทั้งคณะครู หรือกรรมการก็แลวแตไปดูงาน

มาแลวเนี่ย เอาประสบการณตรงนั้นมาคุยกัน ปรึกษากันวาเราสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเราได

อยางไร แลวก็ทําไปดวยกัน” (ประธานกรรมการสถานศึกษา, 15 มิ.ย. 2552) 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เปนการสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกัน ทําให

คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาส่ิงใหมๆใหเกิดขึ้นภายในชุมชน  จาก

ปรากฏการณที่เกิดขึ้น นับวาเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนที่สามารถมองเห็นภาพรวมการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหชุมชนบานหนองแคนประสบผลสําเร็จตลอดมา  วิธีการปฏิบัติที่เกิด

จากการกระตุนใหสรางความคิดเห็นและอยากมีสวนรวมพัฒนาเกิดเปนแนวคิดรวมจนหลอมรวม

กลายเปนจิตสํานึกของการมีสวนรวมของชุมชนบานหนองแคนในที่สุด  ดังคําใหสัมภาษณของ

กรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งไดแสดงความเห็นในเรื่องนี้ไววา 

“….หากมีความคิดเห็นที่แตกตางกันนะครับ ทั้งชาวบาน หรือในโรงเรียน  

เราจะใชวิธีการ  นําขอเสนอตางๆที่แตละคนนําเสนอวานาจะทําอยางนี้ นํามาถามในที่ประชุม

กรรมการ ที่นี่ยึดถือความเห็นรวมกัน ไมง้ันก็ไมมีขอยุติ ไมมีใครเคยพูดวา ตองเอาอยางนี้ คือ 

ตองมีการถามกัน แลวคนอื่นมีความคิดเห็นวาอยางไร  แลวก็ฟงเสียง ถาเสียงสวนใหญวาอยางไร 

คนก็ยอมรับ ผอ.ก็ยอมรับ  ผูใหญก็ตองยอมรับ  ยอมรับเอามตินั้น อยางนี้จะไมผิดพลาดอะไร 

ยึดวานี่ทําตามคนสวนใหญ” (กรรมการสถานศึกษา, 17 มิ.ย. 2552) 

 

3. การจัดการในชุมชน  

การจัดการในชุมชนบานหนองแคน นับวาเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดการนํา

แนวคิด มาสูวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหการกระทําบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  โดยกระบวนการ

จัดการในชุมชนมีสวนชวยกระตุนใหคนในชุมชนเขามากระทําการมีสวนรวม ใหคนชุมชนคนพบ

ศักยภาพของ มีวิธีปฏิบัติที่ชุมชนหนองแคนนํามาใชเปนการจัดการในชุมชน คือ การทําใหชุมชน

เกิดกระบวนการรูรับ รูปรับและรูใชไดอยางเหมาะสม เร่ิมตั้งแตหลักการพึ่งพาตนเองไปสู

หลักการพึ่งพิงกัน และนําไปสูจิตสํานึกสาธารณะสําหรับการจัดการในชุมชน ประกอบดวย การ

เลือกสรรและกําหนดบทบาทหนาที่ และการสรางแนวปฏิบัติรวมกัน ผูวิจัยมีรายละเอียดขอมูล

จากปรากฏการณจริงของการจัดการในชุมชน ตามลําดับดังตอไปนี้  

3.1 การเลือกสรรและการกําหนดบทบาทหนาที่ 

การเลือกสรรและการกําหนดบทบาทหนาที่ของชุมชนหนองแคน เปนการ

กําหนดวิธีเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมในองคกรชุมชน คณะกรรมการตางๆ โดยมีการพิจารณาจาก

คุณสมบัติที่เหมาะสม เชน ความประพฤติ ความรู ความนาเล่ือมใส และความเสียสละเพ่ือ

สวนรวม โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กลาวมานั้น จะตองเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนจึงจะไดรับ

ความยินยอมพรอมใจที่จะสนับสนุนใหเปนตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ คุณสมบัติในการ

พิจารณาบุคคลที่ชุมชนใหความสําคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ คนที่จะไดรับการคัดเลือกใหทํา

หนาที่ หรือไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ผูนั้นตองไดรับการยืนยันอยางชัดเจน

วามีคุณสมบัติดานความซื่อสัตย ซึ่งชุมชนหนองแคนใหความสําคัญสูงสุดของผูที่จะเปนผูนํา หรือ

คัดเลือกใหทําหนาที่แทนในกิจกรรมตางๆ การกําหนดเพื่อจะเลือกสรรคนมาเปนผูมีบทบาทสูงใน
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ชุมชนนี้ ไมไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร แตเปนเสมือนเง่ือนไขสําคัญที่คนในชุมชนรับรูโดย

ปริยาย ดังนั้น ผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหทําหนาใดๆจึงมักจะถูกทาบทามไวลวงหนา เหมือนมี

สายตามองไปยังคนนั้น การเลือกสรรลักษณะนี้ทําใหเกิดความไววางใจในการทํางานตามบทบาท

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ดังที่กรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งไดใหสัมภาษณระดับลึกไววา 
“...ผมก็จําไมได ก็นานแลว ผมมาอยูนานแลว  ผมมาเปนกรรมการศึกษา

ตอนสมัยอาจารยสวนเปนครูใหญ ก็มีหนาที่มาดูโรงเรียน มาพัฒนาโรงเรียน พอโรงเรียนมีผาปา 

และมีคนบริจาคบาง จึงมีเงิน เพ่ือนๆ ก็บอกใหผมมีหนาที่ถือเงินโรงเรียน คนในหมูบานเขาไวใจ 

เขาวาเอาเงินไวที่ผมสบายใจ  สะดวกกวาไปธนาคาร จะใชตอนไหนก็มาเบิกได เงินไมมีสูญหาย 

เขาก็เช่ือใจที่ตัวผม ผมก็วาถือเงินมันก็ไมหนัก   ผมก็ไดรับหนาที่นี้ สมัยอาจารยโกวิทมายิ่งมีเงิน

เยอะมาพัฒนาโรงเรียน ก็มีกรรมการผูถือเงินขึ้นรวมกับผม  แตผมก็เปนคนแรกที่ถือจนถึง

ปจจุบันนี้ ถามีเงินเขาก็บอกใหผมเอาไปเก็บ ถามีอะไรตองใชก็ลงบัญชีไว คอยมาแจงใหทราบ 

เปนมาอยางนี้”  (กรรมการสถานศึกษา, 17 มิ.ย. 2552)                                                                               

ซึ่งสอดคลองกับกรรมการสถานศึกษาอีกทานที่ใหสัมภาษณไว เห็นวาคนใน

ชุมชนมีการเลือกสรรตัวแทนของตนจากคุณสมบัติดานความประพฤติที่ดีงามเปนตัวอยางให

ชุมชนไดแลว ความเสียสละทั้งเวลา และความทุมเททํางานอยางเต็มที่ก็เปนปจจัยที่สําคัญในการ

กําหนด คุณสมบัติในดานการใหบทบาทการทํางานกับชุมชน โดยกลาวไวตอนหนึ่งวา 

 “การเขามาเปนคณะกรรมการโรงเรียนนั้น โรงเรียนเปนฝายเลือก แตกอน

เปนคณะกรรมการหมูบาน ชาวบานเลือกแลว จากความเห็นชอบของชาวบาน ก็เสนอใหเลือก 

เพ่ือนๆก็เสนอชื่อผมในที่ประชุมก็มีมติวาเห็นควรจะเสนอผม  ผมก็เลยไดเขามา  ผมก็เปน

คณะกรรมการหมูบานมากอน เปนตั้งแต พ.ศ.2525 เปนคณะกรรมการหมูบาน แลวก็เขาเปน

กรรมการโรงเรียน ผมทําทุกอยางใหสมกับที่คนอื่นๆเขาวางใจ เลือกใหมาทํางาน ก็ทุมเททํางาน

เต็มที่ ก็ไมรูวาใชเวลาตอนไหน เพราะมันก็เหมือนเปนงานเราไปหมด เพราะไมวางานโรงเรียน 

หรืองานที่บาน ก็ผมก็เห็นวาเปนงานเดียวกัน” (กรรมการสถานศึกษา, 17 มิ.ย. 2552)       

3.2 การสรางแนวปฏิบัติรวมกัน 

การดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชนนั้น ชุมชนหนองแคนมีพลังอํานาจกลุม

ของทีมผูนํา เมื่อไดรับคัดเลือกใหมีบทบาทในชุมชนจึงไดรับการยอมรับจากชุมชนในการเปน

ตัวแทนดําเนินกิจกรรมของชุมชน โดยการทําใหคนในชุมชนเห็นเปนตัวอยาง ทําอยางตอเนื่อง 

และเอาจริงเอาจังกับงานสวนรวม และถือวาการใหความรวมมือนี้เปนวัฒนธรรมชุมชน และใน

ขณะเดียวกัน ภายในชุมชนเองยังมีกระบวนการของชุมชนในการจูงใจใหคนมารวมกิจกรรมการมี

สวนรวมในหลายลักษณะที่เปนไปในเชิงบวก และเชิงกดดันที่สงผลใหสมาชิกในชุมชนมีความ

กระตือรือรนที่จะมาชวยงานชุมชนตลอดมาอยางตอเนื่อง จึงอาจกลาวไดวาการสรางแนวปฏิบัติ

รวมกัน เกิดจากการเรียนรูของคนในชุมชนที่ดูจากแบบอยางการปฏิบัติงานของผูมีบทบาทสูงใน

ชุมชน และเปนการกระทําที่สืบเนื่องกันมาจึงกลายเปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติรวมกันของคน
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ในชุมชน เสมือนวาแนวปฏิบัติรวมกันไดรับการปลูกฝงอยูในอุดมคติของคนในชุมชน ดังคํา

สัมภาษณของกรรมการสถานศึกษากลาวไวตอนหนึ่งวา 

“...ผูนําจะพาชุมชนใหมีสวนรวมพัฒนาไดนั้น กอนอื่นผูนําตองออกหนา

กอน คือ ผูนําตองมากอนเรา ตองออกมา มาทํากอน ถึงดึงชาวบานมาตามหลังมาทําได   หมูบาน

นี้ ก็พัฒนามาตั้งแตรุนพี่ชายเขาที่เปนผูนํามากอน คือพ่ีชายผูใหญจําปาเขาเปลี่ยนนามสกุลใหม  

ตอมานองมาก็มาทําตอเนื่อง คนในชุมชนก็เห็นถึงการพัฒนาบาน ทั้งพัฒนาโรงเรียน พัฒนาวดัอยู

แลว เรียกใครมารวมก็เรียกสบาย ชาวบานเชื่อถือเขา  เพราะเขาทําอะไรทําจริง ไมเหลาะแหละ 

ถาวาทําอะไรก็ทําจนเสร็จ ไมหนีจากลูกบาน เขาจะเอางานชุมชนกอน ผูใหญบานอยูไดจนจะปลด

เกษียณ 60 ป ในความคิดของผมนั้น ก็อาจไมจําเปนตองไดการมีสวนรวมทั้งหมดในชวงแรก  ขอ

แคพอได 70-80 เปอรเซ็นตก็พอแลว  แคนี้ก็ไดแลว ขอแคนี้มาชวยกันกอน ไมตองคิดอะไรมาก 

สวนที่เหลือเดี๋ยวเขาก็มาเอง ถาเขาไมมาเขาก็ไมคิดอายหรือ ก็คนอยูหมูบานเดียวกัน เราไมเตือน

หรอก ใหเขาคิดเอง ตอไปเขาก็รูเอง ” (กรรมการสถานศึกษา, 17 พ.ย. 2552)      

อยางไรก็ตามการสรางแรงกดดันของผูนําชุมชน ตอสมาชิกของชุมชนที่ไม

สามารถเขารวมกิจกรรมได  ซึ่งชุมชนบานหนองแคนก็มีวิธีกดดันที่เปนความคาดหวังใหเขารวม

ในกิจกกรม ถือเปนคานิยมที่คนในชุมชนที่รับรูการปฏิบัติรวมกัน จะเห็นไดวาการพัฒนาชุมชน

และโรงเรียนรวมกันนั้น ก็มักแฝงไวดวยแรงกดดันจากชุมชนเสมอ เชน หากมีบุคคลใดละเลยขาด

ความเอาใจใสไมเขารวมกิจกรรมของชุมชน ก็จะไดรับการกดดันจากชุมชน ดังคําสัมภาษณระดับ

ลึกกรรมการสถานศึกษาความตอนหนึ่งวา 

“การทํางาน หรือจะทําอะไรที่บานหนองแคนนี้ ถาใครทําไวไมดี ก็คืออยูที่นี่

ไมไดชุมชนเคาจะเปนตัวบีบรัดเอง  เพราะอะไร เพราะวาคนเรามันเคยอยูประเพณีดีงาม เคยอยู

แบบเปนสังคมที่สงบสุขมากอนใชไหม ถามีคนใดคนหนึ่งมาทํา ส่ิงที่มันขัดกับประเพณี ขัดกบัสิง่ที่

ดีงามก็ยอมอยูไมได ชุมชนเคาจะเปนตัวบีบเอง  แมแตเร่ืองเยาวชนวัยรุน ยกตัวอยาง เชนวา ถามี

พวกวัยรุนมากินเหลาเมายา แลวมาทุบแกว หรือทําอะไรในชุมชน  เราจะสามารถรูวาเปนใคร  จะ

หาวิธีจัดการทันทีเลย ผูใหญบานเคาจะสืบหาทันที ลูกหลานใครไปที่นั่น ไปทําลายอะไรของ

สวนรวมบาง ดวยสาเหตุอะไร  ชุมชนจะไลเรียงกันเอง จนพบวาเปนลูกหลานใคร ก็คอยหาวิธีการ

แกไขขั้นตอไป แมพอปลอยลูกหลานทําไมดีก็พากันขายหนา...” (กรรมการสถานศึกษา, 17 พ.ย. 
2552)      

 

4. การเปนหุนสวนของโรงเรียน  

การเปนหุนสวนของโรงเรียน เปนยุทธศาสตรอีกประการหนึ่งที่สงเสริมใหโรงเรียน

บานหนองแคนกับชุมชนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กระบวนการสรางแนวคิดการเปนหุนสวน

ของโรงเรียน นั้น ประกอบดวย สรางวิสัยทัศนรวม การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน และการ

สรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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4.1 การสรางวิสัยทัศนรวม   

ในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้น ผูบริหารตองอาศัยหลักการ 

ทฤษฎี ของนักการศึกษา แลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ นอกจากความรู 

ความสามารถ และประสบการณของผูบริหารแลว ยังตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจน

การสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น จากศึกษาปรากฏการณการบริหารโรงเรียนบานหนองแคนพบวา 

โรงเรียนมีเปาหมายการบริหารงานชัดเจน สอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ิน 

โดยมีวิสัยทัศนโรงเรียน คือ “โรงเรียนบานหนองแคน บริหารจัดการโดยใหผูมีสวนเก่ียวของ

ทุกฝายไดมีสวนรวม พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมการทํางานเปนทีม 

จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

เปนคนดี เปนคนเกง และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข”  กระบวนการ

กําหนดวิสัยทัศนรวมของโรงเรียนบานหนองแคน มีพ้ืนฐานมาจากผูบริหารโรงเรียน ใชหลักการ

บริหารแบบมีสวนรวม มีความเชื่อวาครูในโรงเรียนคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา ใหการยอมรับ

ในความรู ความสามารถและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมคณะครูใหมี

พลังอํานาจในการตัดสินใจที่เก่ียวกับการเขามามีสวนรวมชุมชนมากขึ้น  ในขณะเดียวกันคณะครู

ในโรงเรียนก็ไดขยายแนวความคิดไปการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จะตองอาศัยพลังอํานาจของ

โรงเรียน และชุมชน แบบคูขนานกันไป โดยมีการสื่อสารอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่หลากหลาย 

และสรางความเชื่อวาชุมชนนั้นก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

รวมกับโรงเรียนได  จึงอาจกลาวไดวา การสรางวิสัยทัศนรวมของโรงเรียน และชุมชน มาจาก

กระบวนการมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน มีความเขาใจหลักปฏิบัติรวมกัน และเอ้ือประโยชนตอกัน  

การสื่อสารการปฏิบัติงานดวยชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ซึ่งการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยง

กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายรวมกันนี้ ไดกลายเปนการสราง

วิสัยทัศนรวมที่แทรกอยูในวงจรการทํางานประจําของผูมีสวนเกี่ยวของตัวอยางความคิดเห็นของ

การสรางวิสัยทัศนรวมกันของโรงเรียนบานหนองแคน ในคําสัมภาษณของผูอํานวยการโรงเรียนที่

กลาววา 

“...ความคิดของผมนะ มองวาวิสัยทัศนนั้น ไมใชแคมานั่งประชุม แลวถาม

กันวา จะเขียนวิสัยทัศนโรงเรียนออกมาอยางไร อันนี้เปนแครูปแบบเทานั้นนะ แตผมมองไปถึง

ตอนนําไปปฏิบัติ อยากใหทุกคนมองภาพวา เวลาทําอะไร ก็ตอบไดวา สัมพันธกับวิสัยทัศนไหม 

เหมือนวาอะไรก็ตองทําเพ่ือใหมันสําเร็จตามนั้น เพราะวิสัยทัศนกําหนดไวแบบนั้น คือผมมองวา

สรางความเห็นใหตรงกันกอนใหอยูในใจทุกคนกอน พอทํางานไป ตางคนตางทําหนาที่ตาม

มอบหมายไป แตสุดทาย คือทั้งหมดก็ตองโฟกัสมาที่เห็นไวตรงกัน วางานโรงเรียนเราจะพัฒนาไป

ในทางนี้” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 พ.ย. 2552) 
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สอดคลองกับความคิดเห็นของครูในโรงเรียนที่ใหคําสัมภาษณเชิงลึกใน

ประเด็นการสรางวิสัยทัศนรวมไวตอนหนึ่งวา “...พ่ีวาตองทําใหทุกคนเห็นรวมกอน มองเห็นวา 

เราอยากใหโรงเรียนมีหนาตาอยางนี้ คุณภาพเด็กตองแบบนี้นะ คือใครๆ ก็อยากจะเห็นอยาง

ตั้งใจไว เมื่อทํากิจกรรม จะไมออกนอกทาง ก็ควรจะเปนวิสัยทัศนภาคปฏิบัติ ที่พวกเรารูที่ใจ อัน

นี้จะดีกวาในตัวหนังสือ” (ครูไพบูลย, 15 พ.ย. 2552) 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน 

โรงเรียนบานหนองแคน ตั้งอยูในบริบทของชุมชนที่มีความเขมแข็ง และมี

ศักยภาพในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและดานจิตใจของคนในชุมชน ทรัพยากรการบริหาร

ที่เปนปจจัยนําเขาในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีพอเพียงและมีคุณภาพ จึงสงผลให

กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสูง 

จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน ที่เปนยุทธศาสตรการเปนหุนสวนของ

โรงเรียน ในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน ผูวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสู

ชุมชน มีลักษณะเปน “วงจรแหงการเรียนรู” คือ การเชื่อมโยงกิจกรรมในโรงเรียนใหเขากับสภาพ

การดํารงชีวิตของชุมชน และการนําองคความรูที่มีอยูในชุมชนมาบูรณาการเขาสูการจัด

กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังพบวาการใหความหมายการกิจกรรมการ

เรียนรูสูชุมชน ไมไดหมายถึง การที่โรงเรียนกับชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมเทานั้น แตมีความหมาย

ที่เปนการกระทํารวมกัน เพ่ือการคนหาความรู การเขาถึงความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

ผูอํานวยการโรงเรียนนับวามีบทบาทสูงในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูสูชุมชน จากการสังเกตแบบแผนการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน เก่ียวกับการจัด

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนจะมุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน และใหเกิดการ

เรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม เชน การจัดกิจกรรมวันแม  นอกจากผูเก่ียวของ

จะไดรวมพิธีการจัดกิจกรรมในวันแมตามปกติแลว  โรงเรียนไดใชโอกาสสําคัญนี้เชิญ เจาหนาที่

จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มาบรรยายใหความรูเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูลูก  รวมทั้งการ

วางแผนรวมกับผูใหญบาน และองคกรในชุมชน คัดเลือกผูปฏิบัติตนสมควรเปนแมตัวอยาง

ภายในชุมชน เพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลในวันแมแหงชาติ  จึงอาจกลาวไดวา  

การกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชนของโรงเรียนบานหนองแคน สามารถบูรณาการใหเกิดขึ้นในทุก

โอกาส ดังที่ผูอํานวยการโรงเรียนใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งวา 

“...ที่จริงโรงเรียนจัดกิจกรรมเยอะ มีตลอดป คือมีแผนไวตลอดป กิจกรรม

สวนใหญก็ทํากันตอๆกันมา กิจกรรมตามหลักสูตร นอกหลักสูตร ตามวาระบาง ผมก็คิดไววา เออ 

เวลาจะทํากิจกรรมแลวนี่ จะเรียนรูรวมกันอยางไร คืออยางนอยก็ตองสรุป วามีขอดี ขอบกพรอง

อะไรบาง เพราะงานพวกนี้เราทําทุกป เราก็ประเมินจากการสังเกต การคุยกันวาพอใจไหม ใครจะ

มีขอคิดเห็นอะไร ก็บอกกันเปนขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานครั้งตอไป อยางงานตอนรับปใหม 

โรงเรียนจัดรวมกับชาวบานเลย มีแขงกีฬาพ้ืนบาน และมีสังสรรค นันทนาการ จับสลากแลก
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ของขวัญกัน คือชุมชนเขาชอบ และเคยเสนอไว พอไดโอกาสเราก็จัดรวมกัน” (ผูอํานวยการ

โรงเรียน, 11 ส.ค. 2552) 

ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชนนี้ ไดมีขอคิดเห็นจาก

การสัมภาษณระดับลึกกรรมการสถานศึกษา ตอนหนึ่งไดกลาวไววา 

“...กิจกรรมหลักๆที่รวมกัน คือ  วันแม วันเด็ก ลูกเสือ กีฬาสีพวกนี้นะ เชน 

กิจกรรมลูกเสือเราทํากันอยางไร   เรียกงายๆแบบชาวบานไปกินขาวปา  สวนทางคณะครูก็พา

ลูกเสือไป พวกชาวบานก็ไปชวยทําเปนฐานตางๆ ทําฐานผจญภัย 4-5 ฐาน  ชาวบานไปเตรียม

ฐานอาหาร  หาปู หาปลา พอถึงเวลาเที่ยงลูกๆก็จะไปถึงที่นั่น จะเปนหวยเปนฝายน้ําลน ชาวบาน

ก็จะไปหาปลา ปงปลา ทําอาหารกลางวันไวรอเลย พอนักเรียนไปถึง อาหารเสร็จเรียบรอยกินขาว

ปารวมกัน ทั้งเด็ก ทั้งครู และชาวบาน ถือวา เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนสวนหนึ่ง ผูปกครองก็รูเร่ือง

การทํากิจกรรมดวย” (กรรมการสถานศึกษา, 17 ก.ค. 2552) 

4.3 การสรางสัมพันธภาพที่ดี  

การสรางสัมพันธภาพเปนการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน ผูบริหาร

และคณะครูโรงเรียนบานหนองแคน เปนผูเช่ือมประสานความสัมพันธของโรงเรียนใหเกิดขึ้น

อยางเหมาะสม มีการสรางสัมพันธภาพอยูบนพื้นฐานความศรัทธาตอกัน โดยเชื่อวาการมี

สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนสามารถชวยพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา เมื่อโรงเรียนตองการความ

รวมมือในเรื่องใดก็จะสื่อสารผานองคกรในชุมชน หรือผานบุคคลที่มีความสนิทคุนเคย ทําให

ชุมชนสรางเครือขายไปยังกลุมที่มีแนวคิด และมีเปาหมายคลายคลึงกันกัน นําไปสูการปฏิบัติ

รวมกัน การสรางสัมพันธภาพเพื่อใหเกิดความรวมมือนี้ไมมีรูปแบบหรือวิธีการตายตัว จึงข้ึนอยู

สถานการณที่เอ้ืออํานวยโดยอาศัยกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนกับชุมชนรวมกันดําเนินการ แต

อยางไรก็ตาม โรงเรียนก็ไดกําหนดบทบาทไวเชนกัน โดยมอบหมายใหครูแตละคนที่มี

ความคุนเคย และเช่ือถือไววางใจกับบุคคล และกลุมเครือขายในชุมชนใหมีบทบาทการสราง

สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกของครูในโรงเรียนมีความตอนหนึ่งวา 

“กิจกรรม ที่นําไปสูบทบาทการมีสวนรวมจากโรงเรียนไปสูชุมชนก็มีหลาย

อยาง ปกติก็จะมีกิจกรรมวันสําคัญ เชน วันสําคัญทางประเพณี วันสําคัญทางศาสนา กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน สวนมากโรงเรียนเราก็จะไปรวมตลอด และกิจกรรมที่โรงเรียนใหความสาํคญัคอื 

งานศพ ทางโรงเรียนเราก็ไปรวมดวย บางครั้งก็ใหเด็กไปเสิรฟน้ํา เสิรฟอะไรชวย ทําทุกงาน ชวย

จนเจาภาพเสร็จงาน แลวสิ่งที่ตามมาก็คือ ญาติของบุคคลที่เสียชีวิตเคาก็จะมองวาโรงเรียนให

ความสําคัญ” (ครูวรจิตร, 17 ก.ค. 2552) 

โรงเรียนบานหนองแคนกับชุมชนมีสัมพันธภาพกันเปนอยางดี โรงเรียน

สามารถบริการสนับสนุนโดยใชรูปแบบการบริการชุมชนเปนหลัก ซึ่งคณะครูในโรงเรียนไมไดเนน

เร่ืองระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เขมงวดเกินไป เพ่ือใหโรงเรียนสามารถบริการกับชุมชนดวย
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ความสะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและมีความยืดหยุนเปนกันเอง จึงไดรับการยอมรับจาก

ชุมชนเปนอยางดีย่ิง ดังคํากลาวใหสัมภาษณระดับลึกของกรรมการสถานศึกษา ความตอนหนึ่งวา 

“ความสนิทสนมกันระหวางครูกับคนในชุมชนโดยสวนมากทุกครัวเรือนก็จะ

รูจักกับคุณครูหมดทุกคนมีความสนิทสนมกันดี ครูกับ ชุมชนกับนักเรียน ก็ดี ดีมาก ในดานการ

บริการอะไรก็แลวแตก็มอบใหครู วาใหชวยชาวบานครูก็เต็มที่” (กรรมการสถานศึกษา, 11 ส.ค. 

2552) 

การสรางสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชนสอดคลองกับการให

สัมภาษณระดับลึกของครูที่ทําหนาที่ฝายประชาสัมพันธกับชุมชน ที่กลาวไวตอนหนึ่งวา 

“เราในฐานะที่เปนครูในชุมชน คือ อยูในหมูบานนี้ก็ตองสนิทสนมกับคนใน

ชุมชนนี้ ไมวาชุมชนมีงานในหมูบานไมวางานอะไรทุกงานนะครับ ทั้งที่เปนงานรวม งานสวนตัว 

หรืองานอะไรก็แลวแต  ทางโรงเรียนจะเขาไปรวมกับชุมชนทุกงาน พวกเราไมไดเปนแขกนะครับ 

คือ เราไปชวยเขาทํางาน เราไมทําตัวเปนแขก  ครูทุกคน เราพยายามพูดกันวา เวลาโรงเรียนเรา

จัดงาน ชุมชนยังมาชวยเราเต็มที่  เวลาชุมชนมีงาน ทําไมเราจะไปชวยเขาไมได เชน งานประเพณี 

งานบุญบั้งไฟ งานรับการประกวดหมูบาน ครูเราจะไปชวยชาวบานนะครับ”  (ครูวรจิตร, 17 

ก.ค. 2552) 

 

5. การประชาสัมพันธ 
การประชาสัมพันธเปนกระบวนสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความหมายและความเขาใจซึ่ง

กันและกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ชวยใหสามารถปรับพฤติกรรมการมีสวนรวม การวางแผน

งาน/กิจกรรมและวิธีการปฏิบัติรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาปรากฏการณการมี

สวนรวมของชุมชน ผูวิจัย พบวา รูปแบบการประชาสัมพันธที่โรงเรียนและชุมชนนํามาใชมีหลาย

ลักษณะ ไดแก การประชุม การใชหอกระจายขาว การพบปะพูดคุยกัน และการายงานสาธารณะ 

ดังรายละเอียดของการประชาสัมพันธ ดังนี้  

5.1 การประชุม  

โรงเรียนบานหนองแคนใหความสําคัญกับการประชุมมากเปนกรณีพิเศษ  

และยึดถือการประชุมเพื่อนํามาใชเปนหลักในการสื่อสารกันภายในโรงเรียนและในชุมชน โรงเรียน

มีกําหนดปฏิทินการประชุมรายการที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการไวตลอดปการศึกษา ไดแก 

การประชุมประจําเดือนของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมรวมกับชุมชน สวนการประชุมกรณีอ่ืนผูบริหารโรงเรียนก็

จะกําหนดตามสถานการณ  จากการสังเกต และศึกษาขอมูลในพื้นที่ของผูวิจัยซึ่งจะเห็นไดจาก

เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวกับการประชุมของโรงเรียนมีเปนจํานวนมาก โรงเรียนมีสมุดบันทึกการ

ประชุมที่เปนระบบระเบียบของทางราชการ และยึดถือเปนเอกสารที่จะตองนําไปสูการปฏิบัติ

รวมกัน สําหรับการประชุมเพื่อประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียนนั้น จะมีผูอํานวยการโรงเรียน
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เปนผูทําหนาที่หลัก และมีครูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน ซึ่งการประชาสัมพันธในลักษณะที่เปนการประชุมรวมกับชุมชน ผูบริหารโรงเรียนถือวาเปน

โอกาสดีของโรงเรียนที่จะไดแจงขาว เหตุการณ ตลอดจนการความเคลื่อนไหวการทํางานของ

โรงเรียน และชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกันไดมากขึ้น ดังคําใหสัมภาษณระดับ

ลึกของผูอํานวยการโรงเรียนตอนหนึ่งกลาวไววา 

“สมัยที่ผมเปนผูสอนนั้น ครูใหญเคาไมคอยสนใจประชุมนะ บอกใหครูอาน

ในสมุดจดมาจากอําเภอนั่นแหละถือวาประชุมแลว... นี่นะผมถือวาเร่ืองการประชุมนี่ตองใสใจ

ครับ ผมกับคุณครูตองประชุมกันบอย ใชเวลานานไมเกิน2 ช่ัวโมง มีอะไรก็คุยกันใหรูกันทันทีนะ 

คือ ประมาณตนเดือนจะประชุมประจําเดือนของโรงเรียน ที่ผมไดรับเรื่องมาจากเขต  แลวก็เร่ือง

ภายในโรงเรียนอีก ก็ชวยกันสรางบรรยากาศใหประชุมแบบสบาย คุยงานเยอะแตไมเครียดนะ

ครับ บางครั้งก็อาจจะไมเปนทางการนัก แตมันจําเปนที่ตองใหเขาใจกัน ผมวาเมื่อคุยผานที่

ประชุม จะไดมีขอสรุป ไมง้ันก็ไมมีอะไรยึดถือ ตกลงกันแลว ที่ประชุมวาไงก็โอเค อันนี้ผมก็ยึดถือ 

ทํามาอยางนี้” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

การประชุมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งเปนการประชาสัมพันธ

กิจการของโรงเรียน ไดรับการยืนยันจากการใหสัมภาษณระดับลึกของผูใหญบานไวตอนหนึ่งวา 

“เวลาที่มีการประชุมประจําเดือนของหมูบาน  ก็มีชาวบานทุกครัวเรือน ก็มี

ครูไปรวมดวย ถา ผอ.ไมมาก็ใหครูไปรวมดวย  ชาวบานก็ถามวาทางโรงเรียนจะทําอะไร มีอะไร

ใหทํา  ครูก็จะบอก ถามีก็บอกวามี เชน แจงเร่ืองเด็กไปประกวดไดรางวัลอะไรมา ก็แจง ไป

สอบแขงขันอะไรมา ก็มาแจงใหทราบใหชาวบานผูปกครองทราบ โรงเรียนกับชุมชนจะขาดกัน

ไมได  คือ เวลาหมูบานเขาประชุมประจําเดือน ตองมีครูเขาไปรวมดวยทุกเดือน สวนมากจะเปน

ทานผอ.รวมประชุม  ผมเปนผูใหญบานก็ใหโอกาสในการประชุม โรงเรียนเราทําอะไรบาง 

โรงเรียนตองการอะไร อยากจะใหชุมชนชวยเหลืออะไรบาง ก็ช้ีแจงกับชุมชนใหเขาไดรูทุกเดือนนะ

คับ ผมวามันเปนจุดดี เปนจุดหนึ่งที่ทําใหชุมชนมองเห็นความสําเร็จของโรงเรียน ก็ช้ีแจงใหเขา

ทราบ” (ผูใหญบาน, 17 ก.ค. 2552) 

ความสําคัญของการประชุมรวมกับชุมชนนอกจากจะเปนการประชาสัมพันธ

ที่ดีแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธสวนตัวที่ดีของผูอํานวยการโรงเรียนกับผูนําชุมชนเพื่อให

สามารถสรางความเขาใจการทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน ดังที่ผูอํานวยการโรงเรียนให

สัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งไววา                              

 

              “ผมกับผูใหญบานพบกันบอย ในชวงตนเดือนก็โทรถามกันวาจะประชุมวัน

ไหน เขาประชุมชาวบานตอนชวงกลางคืนนะครับ กลางวันก็ทํางาน ชาวบานก็ออกไปทํางานกัน ถา

มีประชุมวันนี้นะก็จะโทรประสานกันไว ผมเตรียมไวเลยวาจะแจงขาวเร่ืองอะไร คือถาครั้งไหนยัง

ไมดึกมากผมก็ใหความรู ใหขอคิดกับชาวบานดวย คือเราเลือกเร่ืองอะไรที่มีผลกระทบตอเขา เขา



 

 

157 

อยากรูเหมือนกัน วันไหนมีประชุมชาวบานผมก็ไดกินขาวที่นี่ ไดคุยปรึกษางานกันก็เปนมาอยาง

นี้” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

5.2 การใชหอกระจายขาว 

การใชหอกระจายขาว หรือเสียงตามสายเปนเครื่องมือส่ือสารการสรางการ

รับรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในชุมชนมีหอกระจายขาวติดตั้งไวที่เปนหองอุปกรณพรอม

เครื่องมือส่ือสารเปนหองเอกเทศในบริเวณพื้นที่ของบานผูใหญบาน การใชหอกระจายขาวจะมี

แนวทางที่ปฏิบัติตอเนื่องกันมาโดยปกติในภาคเชา เวลา 06.00-07.00 น.จะเปดรายการขาว

บานเฮาผานหอกระจายขาว  เมื่อจบรายการดังกลาวแลว ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบานจะทํา

หนาที่แจงขาวและเหตุการณของชุมชน เชน การนัดหมายทํากิจกรรมสวนรวม การแจงขาวและ

ความรูที่หนวยงานราชการฝากใหประชาสัมพันธโดยสงเทป แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว 

บทความและเอกสารมาใหชวยเผยแพร ในบางวันมีเหตุการณพิเศษจะใชหอกระจายขาว

ออกอากาศเพ่ิมอีกในเวลา 17.00 - 18.00 น. โดยสวนใหญจะเนนการแจงแนวปฏิบัติรวมกัน

ของกิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ การใชหอกระจายขาวของชุมชนหนองแคน นับวาเปนความ

รับผิดชอบของผูนําชุมชนที่มีความพยายามจะใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการบริหารชุมชน 

เนื่องจากการใชหอกระจายขาว สะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และประหยัดคาใชจาย 

นอกจากนั้น หอกระจายขาว ยังนํามาใชเพ่ือเชิดชูเกียรติคนที่เขามามีสวนรวมชวยเหลืองาน

โรงเรียน หรืองานอ่ืนๆที่เปนงานสวนรวมของชุมชนใหรับรู ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกของ

ผูใหญบาน ดังตอไปนี้ 
“อยางพอแม ผูปกครองที่มีลูกเขาเรียนอยูที่นี่ เขามาชวยโรงเรียน ผมก็จะ

พูดใหเขาเกิดความรูสึกวาเขามีความสําคัญตรงไหน กับการชวยพัฒนางานนั้นๆ เวลาหลังจาก

เสร็จงานทุกงาน ผมก็จะจดลายชื่อลูกบานผมไว ผมก็ประชาสัมพันธที่หอกระจายขาวหมูบาน 

ประกาศขอบคุณเขาที่มีสวนรวมทํางานกับชุมชน คือผมจะใชเสียงตลอด..ใครไปทํางาน ใครไป

รวมอะไร  ไมวาทํางานที่โรงเรียนหรืองานที่วัดผมจะจดชื่อไว แลวประกาศใหรับรูรวมกัน” 

(ผูใหญบาน, 17 ก.ค. 2552) 

สําหรับการใชหอกระจายขาวที่โรงเรียนบานหนองแคน เปนโครงการหนึ่งที่

ดําเนินการตอเนื่องกันมาหลายป กิจกรรมที่ในโครงการนี้ ไดแก การจัดรายการประจําวัน เร่ิม

ตั้งแตเวลา 07.45 - 08.15 น. และเวลา 12.00 - 12.30น. โดยมีคณะกรรมการนักเรียน 

รวมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เปนผูรับผิดชอบและอยูในการควบคุมของครูที่ไดรับ

มอบหมาย มีวัตถุประสงคของการใชหอกระจายขาวเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียน การเสริมความรูกลุมสาระการเรียนรู และยังเปนการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษดานการประชาสัมพันธ ดังคําใหสัมภาษณครูคนหนึ่งที่กลาวถึงเร่ืองการใชหอกระจายขาววา 

“โรงเรียนดําเนินกิจกรรมหอกระจายขาวไดคอนขางดี คือตั้งเวรกันวาในแต

ละวันใครรับผิดชอบหอกระจายขาว นักเรียนก็จัดการเองทั้งหมด ภารโรงก็ชวยดูบาง ดูเครื่อง
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เสียงใหพรอมใช แตเด็กเขาเปด ปด เครื่องเองได จะมีสมุดบันทึกการทํางานไว  เชน จะอานขาวก็

ตองเขียนสรุปลงในสมุดไว ครูเวรก็ตรวจสอบขาวและเพิ่มเติมขาวเหตุการณ  ตอนเขาแถวเคารพ

ธงชาติ ผอ.ก็พูดเกือบทุกวัน ทานชอบพูดกับนักเรียน จะมีเร่ืองที่นาสนใจมาเลาใหเด็กฟง แลว

ทานก็ฝากขอใหชวยไปเลาตอ เลาใหผูปกครองฟง” (ครูปรีชา, 29 มิ.ย. 2552)   

5.3 การพบปะพูดคุยกัน  

การพบปะพูดคุยกันเปนรูปแบบการประชาสัมพันธอยางไมเปนทางการที่

โรงเรียนและชุมชนใชเปนเครื่องมือในการรับรูขอมูลขาวสารรวมกันอยางทั่วถึง การสื่อสารแบบไม

เปนทางการนี้เอง เปนรูปแบบมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธในชุมชนหรือทองถ่ิน ซึ่ง

นอกจากจะเปนการสื่อสารที่นิยมนํามาใชในการประชาสัมพันธแลว ยังสามารถสรางสัมพันธภาพที่

ดีระหวางโรงเรียนและชุมชนอีกดวย  สําหรับวิธีการพบปะพูดคุยที่โรงเรียนบานหนองแคน

นํามาใชเพ่ือการสื่อสาร และประชาสัมพันธกับชุมชน เปนแนวดําเนินการที่กําหนดขึ้นตามพื้นฐาน

ของการอยูรวมกันของคนในชุมชน ชาวบานสวนใหญตองการส่ือสารและเรียนรูจากคนที่มี

ความคุนเคย หากอยูในสิ่งแวดลอมที่ตนเองไมคุนเคยจะไมกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งตรงกันขาม

นักวิชาการที่สนใจอยากเรียนรูจากผูรูที่มีความเชี่ยวชาญ ไมจําเปนตองเคยรูจักกันมากอน การ

ทํางานและสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชน จึงตองอาศัยความ

เช่ือถือศรัทธาและการทํางานที่ใกลชิดสนิทสนมกัน ผูอํานวยการโรงเรียน มักจะชี้แจงตอที่ประชุม

คณะครูทุกคนใหถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะเปนผูส่ือสารโดยตรงกับประชาชน 

เมื่อมีผูปกครองนักเรียนมาที่โรงเรียน เชน มารับสงนักเรียน หรือมาติดตอประสานงาน ใหถือวา

เปนโอกาสดีที่จะใหการบริการ พรอมทั้งไดพบปะพูดคุยเพื่อประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียน  

นอกจากนั้น ทางโรงเรียนถือเปนหนาที่ของครูประจําช้ันที่จะตองพบปะพูดคุยกับผูปกครอง

นักเรียนเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนเพื่อปองกันปญหาหรือชวยสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนไดถูกตอง ดังคําสัมภาษณระดับลึกครูในโรงเรียนที่กลาวไวความตอนหนึ่งวา 
“เราออกไปเยี่ยมบานเด็ก ก็ไปตามปกติปละ2 ครั้ง อาจจะมีบางคนมากกวา

นี้นะ  ถาเราไมไปเพื่อออกไปดูสภาพของจริงของเขา ไมไปพบปะพูดคุยกับเขา เราก็จะไมรู พอเรา

ออกไปแลวเจอจุดดอย สภาพครอบครัวก็มีปญหา เราก็รูขอมูลจริง แตในเรื่องของจุดดีที่เด็กทํา

ได อันนี้เราก็คุยกันวาดีอยางไร พอถึงตอนนี้พอแมผูปกครองจะพอใจ เขาจะบอกประเด็นแยงวา 

มีอะไรที่ลูกหลานเขาไมดี ตรงไหนอยากใหแกไข  พอเราไปแลว จะรูถึงความตองการกับลูกหลาน 

ขอดีตรงนี้คือ รูจักสภาพลูกเขาดีข้ึน ตัวนี้มันจะเปนขอมูลที่เราเอามารจัดการไดเยอะมาก ไมใช

เห็นกันแคในที่ประชุมเทานั้น” (ครูวานิตย, 29 มิ.ย. 2552) 

นอกจากนี้การพบปะพูดคุยยังเปนการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่

ตรงกันระหวางครูในโรงเรียน ดังคําสัมภาษณเชิงลึกผูอํานวยการโรงเรียนตอนหนึ่งที่กลาววา 

“...ผมมาอยูนี่ก็ไดชาวบานดี ทํางานก็เบาใจ เขาขาใจ โรงเรียนสื่อสารกัน

ตลอด ทุกโอกาสที่มี พอมองเขามาในโรงเรียน ก็เหมือนพี่เหมือนนอง เราไดคนที่รูใจ มีอะไรก็พูด
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กันได เราก็ทํางาน อยางมีความสุข เราก็คุยกันไดทุกเวลา กินขาวก็คุยกันได ลักษณะอยูนี่เรา

ทํางาน ก็เหมือนทํางานอยูบาน ก็พูดจากันแบบไมมีเสนกั้นเทานั้นก็พอแลว รูสึกวาอยากมา

โรงเรียน นี่ละทํางานมีความสุข” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

 

5.4 การรายงานตอสาธารณะ  

โรงเรียนบานหนองแคน ไดสรางสรรคผลงานการจัดการศึกษาไวหลาย

ลักษณะจนเปนที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนและหนวยงานตนสังกัด การไดรับคัดเลือกใหเปน

โรงเรียนตนแบบทดลองการใชนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีอยางตอเนื่อง เชน การจัดการสอน

แบบคละชั้น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนแกนนําโครงการวิจัยแบบ

บูรณาการการเปลี่ยนผานการศึกษาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู ของคณะคุรุศาสตร  จุฬาลงการณ

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งการไดรับรางวัลดีเดนดานตางๆท่ีเก่ียวกับผลงานของโรงเรียน ผลงานของ

ครู และผลงานของนักเรียน  การที่โรงเรียนประสบความสําเร็จดังกลาวนี้ จึงไดรับการสนับสนุนให

นําผลงานไปจัดแสดงในงานนิทรรศการทางการศึกษาในสถานที่ตางๆทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ภาค ระดับจังหวัด เพ่ือเผยแพรผลงานเปนการสรางโอกาสการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน

ตอสาธารณชน  เชน การจัดนิทรรศการโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวม ที่ศูนย 

อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การนําผลงานการจัดการสอนแบบคละชั้นไปจัด

นิทรรศการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดนิทรรศการวันแหงความภูมิใจ ซึ่งเปนการจัด

กิจกรรมการศึกษาประจําปของโรงเรียนในชวงกอนปดภาคเรียน เปนตน  การรายงานผลงานการ

จัดการศึกษาใหสาธารณชนทราบเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่หนวยงานทางการศึกษา จะตองรายงานผล

การจัดการศึกษาที่เก่ียวกับบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของสถานศึกษา ซึ่งไดบัญญัติไวใน

กฎหมายการศึกษา ดังคําใหสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนกลาวไววา  

“ในชวง 2-3 ปที่ผานมา เราไดรับเกียรติจากผูบังคับบัญชา ใหนําผลงานไป

แสดงอยูบอยๆนะ โรงเรียนเรานี่จะนํารองหลายโครงการ บางครั้งก็เชิญใหไปนําเสนอ ไปเปน

วิทยากรบาง สวนงานที่ตองจัดแสดงเพื่อรายงานใหชุมชนทราบ แบบจัดมหกรรมผลงานที่เปน

รูปธรรม งานแบบนี้มีทุกป  คือครั้งแรกเรียกวา งานนิทรรศการวันแหงความภูมิใจ จัดมาแลว 5 ป

ติดตอกัน บางปก็เปลี่ยนชื่อใหม เราจําลองรูปแบบงานวันประถมศึกษาแหงชาติ เหมือนสมัยที่อยู 

สปช. ทําเหมือนงานบุญทางการศึกษาเลยนะ ชาวบานมากันเยอะที่สุด กิจกรรมตางๆ มีทั้ง

กลางแจง และบนเวที มีผลงานในรอบปทั้งหมดเลย จะเนนการแสดงผลการทํางานที่ใหเห็น

รูปธรรม”   (ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มี.ค. 2553)  
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ตอนที่ 4 ผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวม 

ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน ไดกอใหมีการปรับ

รูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม นําไปสูการกําหนดเปาหมาย และการเลือกกิจกรรมที่ชุมชนเขา

มามีสวนรวม รวมทั้งการเปดชองทางการติดตอส่ือสารในหลายรูปแบบระหวางชุมชนกับโรงเรียนที่

ทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครู ผูปกครอง และชุมชนชวยสนับสนุนใหกระบวนการ

เรียนการสอนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการ และการสรางสรรคกิจกรรมที่เกิดจาก

ความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน  จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในครั้งนี้  ผูวิจัย

พบวา มีผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมเกี่ยวของในดานโรงเรียน และดาน

ชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ดานโรงเรียน 

ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนที่เก่ียวของกับ

โรงเรียนไดแก  โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน  ความภาคภูมิใจในงาน  และการยอมรับจาก

ภายนอก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน 

โรงเรียนบานหนองแคนยึดหลักการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ

ผูเรียนเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการจัดการศกึษา ทั้งพอแม ผูปกครอง ครู ผูบริหารโรงเรียน 

ตลอดจนผูเก่ียวของทุกภาคสวน รวมกันจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการที่สมบูรณ 

และสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมี

ความรูความสามารถ เจตคติ และคานิยมที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จาก

การศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน เก่ียวกับลักษณะการมีสวนรวม ปจจัยที่ที่มี

อิทธิพลตอการมีสวนรวม การใชยุทธศาสตรการมีสวนรวม จนกระทั่งผลสืบเนื่องที่เกิดจากการมี

สวนรวมของชุมชน ผูวิจัย พบวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอโรงเรียนใน

ทางบวกที่สําคัญที่สุดคือโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน จะเห็นไดจากโรงเรียนอื่นเขามาศึกษาดู

งานการจัดการศึกษาเปนจํานวนมาก เนื่องจากโรงเรียนมีช่ือเสียงดานความพรอมทางวิชาการ การ

ทุมเทในดานงานวิชาการ ของคณะครู และผูบริหารโรงเรียนที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งมีจุดเดนเรื่องการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดไตรตรอง และการมี

วิจารณญาณ ไดรับการยอมรับจากศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งไดรับการ

ยกยองใหเปนแบบอยางการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ส่ิงที่ยืนยันไดอีก

ประการหนึ่งคือ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา รอบสอบที่ 2 โรงเรียนบานหนองแคนผานการประเมินในระดับดีมากทุก

มาตรฐาน  นอกจากนั้น พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกอันเปนผลสืบเนื่องจากการจัด
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กระบวนการเรียนรูที่ดี เชน นักเรียนกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ การเคารพผูใหญ  การแสดง

มารยาททางสังคมที่ดี  รักษาระเบียบวินัยตอตนเอง รับผิดชอบตอสวนรวม จากการสังเกตใน

ระหวางเก็บขอมูลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีความตั้งใจใฝหาความรูดวย

ตนเอง โดยการเขาหองสมุด สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และเลือกแหลงเรียนรูตามความสนใจ

ที่มีอยูเปนจํานวนมากในโรงเรียน ดังที่ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ทําหนาที่

รับผิดชอบประจํากลุมเครือขายสถานศึกษาใหความคิดเห็นกับผูวิจัยวา        

“ ...โรงเรียนนี้เล็กๆก็จริงแตมีคุณภาพสูง จะเรียกวาเปนโรงเรียนดีก็ไดนะ 

คือ เมื่อกอนที่จะยุบรวมเปนเขตพื้นที่การศึกษา ผมก็เปนศึกษานิเทศกในอําเภอนี้ รูจักกันดีมา

ตั้งแตผอ.คนกอนโนน ก็ถือวาเปนหนาเปนตาของวงการศึกษา มันก็แปลกนะ วาทําไมมันหางช้ัน

จากที่อ่ืน ก็คือโรงเรียนนี้มีบกพรองนอยนั่นเอง เด็กๆนี่เกงนะ อานเขียนไดคลองกันทั้งนั้น 

มารยาทก็ดีนะ เขาไมเขินอายคนแปลกหนา ครูเขาฝกฝนจนติดนิสัย  มีใครโทรมาถามผมวาจะมา

ดูงานโรงเรียนแถวนี้ ผมจะแนะนําใหมาที่หนองแคน นี่ยอดเยี่ยมแลว คือเรามั่นใจ ไมตอง

เสียเวลาเตรียมอะไร แคบอกนัดหมายจะมาเมื่อไหร เขาพรอมตลอด คือมาโรงเรียนนี้คนมาศึกษา 

ดูงานคุมทุนแน ดูงานไดครบทุกเร่ือง” (ศึกษานิเทศก, 7 ต.ค. 2552) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ไดกระจายไปยัง

ผูปกครอง และชุมชนตางก็กลาวถึงโรงเรียนในเชิงบวกมีความภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งในการพัฒนา

โรงเรียน ดังการใหสัมภาษณของผูปกครองนักเรียนที่กลาวถึงประเด็นนี้วา 

 “ผอ.จะเรงเร่ืองเรียนมาก สังเกตวานักเรียนเกงกวารุนกอนๆ โรงเรียน

เขมงวด ทั้งควบคุมความประพฤติดวยทางผูปกครอง ก็รูสึกวาเบาใจที่ ลูกหลานเรียนหนังสือ

ไดผลดี ถามีแขงขันอะไรก็ชนะเปนที่หนึ่งอยูบอยๆ ครูพาลูกเขาเรียนที่นี่นะ ไมสงลูกไปเรียนใน

เมืองเหมือนครูโรงเรียนอื่น ผมเชื่อวา โรงเรียนบานเราสูเขาได เรียนที่นี่ดีกวา เด็กปลอดภัยดี ผม

อยากใหเปดเรียนถึง ม. 3 ดวยซ้ํา” (ผูปกครองนักเรียน, 16 มี.ค. 2553)  

 

1.2 ความภาคภูมิใจในงาน    

โรงเรียนบานหนองแคนเปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่ตั้งอยูในชนบท และมี

เกียรติประวัติการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชนจนเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ทั้งในหนวยงานตน

สังกัด หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา และหนวยงานอื่น  การที่โรงเรียนแหงนี้ไดสราง

ความโดดเดนใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โรงเรียนบานหนองแคนมีผลงานที่ภาคภูมิใจซึ่งเปนเครื่อง

รับรองมาตรฐานของโรงเรียน เชน การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลหองสมุดดีเดน ระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย  รางวัลเหรียญทอง การบริหารจัดการโดยมีชุมชนมีสวนรวม จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับ

เพชร เปนตน การที่โรงเรียนแหงนี้ไดรับการยกยอง และมีช่ือเสียงในการพัฒนาโรงเรียนรวมกับ
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ชุมชน  เปนผลสืบเนื่องจากการทํางานรวมกันอยางเขมแข็งจริงจังของผูบริหารโรงเรียน คณะครู 

ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา และผูเก่ียวของ การทํางานที่มีความชัดเจนตอนโยบายและ

แผนงาน และมีแนวคิดที่จะรวมกันดําเนินการ มีการจัดลําดับความสําคัญใหผูมีสวนไดสวนเสีย

รับผิดชอบ โรงเรียนและชุมชนยึดมั่นในคานิยมที่สามารถสรางความภาคภูมิใจรวมกัน ดังคําให

สัมภาษณระดับลึกผูอํานวยการโรงเรียน ตอนหนึ่งที่ไดกลาวไววา 

“...ไดรับรางวัล พวกเราก็มีกําลังใจขึ้น โรงเรียนเรามีช่ือเสียงมาเรื่อยๆ เวลา

เขาจะเอาโครงการมาลงเนี่ย เคาจะถามผานเขตการศึกษา คือใหเขตช้ีวาเหมาะสมกับโรงเรียนไหน 

เคาก็จะชี้มาที่โรงเรียนหนองแคนวาเหมาะสม ไมใชสมัครใจเขาโครงการเองนะครับ  ผลงาน

เกิดขึ้นทั้งหลายก็แลวแตมุมมองนะ ทางหนวยเหนือก็บอกวาเลือกทดลองโครงการใหมๆ ตองดู

จากความรับผิดชอบผูบริหารโรงเรียน ไมง้ันจะไมรอด  ผมก็ยอมรับวาไดทุมเทผลักดันทุกอยาง

เต็มที่ งานออกมาดี พอเราทําอะไรไดสําเร็จคนยิ่งอยากมาชวยนะ แตผมคิดวาจะใหย่ังยืนก็คือ

ความรับผิดชอบของครูนะ ที่นี่โชคดีที่สุดที่ครูผูสอนเปนคนในทองถ่ินนี้ทุกคนเลยครับ อันนี้ก็เปน

เหตุผลวา ก็ทํางานเพื่อบานเมืองตัวเองจริงๆ คือย่ิงทํางานก็สนุก” (ผูอํานวยการโรงเรียน, 17 

มี.ค. 2553) 

ในประเด็นเกี่ยวกับความภูมิใจในงาน ครูผูรับผิดชอบงานความสัมพันธกับ

ชุมชนไดกลาวถึงในการใหสัมภาษณระดับลึกตอนหนึ่งไววา 

“ที่ผมไดรับฟงเสียงสะทอนจากชาวบาน เขาก็ชมวาโรงเรียนบานเราทําอะไร

ก็สําเร็จล้ําหนาไปไกลกวาที่อ่ืน ผูปกครองพอใจที่สุดที่เอาจริงการเรียนมากขึ้น เด็กสนใจทํา

การบาน อานหนังสือ อันนี้ผูปกครองจะชมตลอด พวกครูคุยกัน ผอ.ใหจุดเนนตรงจุดนะคือชวง

หลังจะเนนวิชาการ มันเห็นผลวาเด็กดีข้ึน เกงเทียบเทาโรงเรียนดังเลยนะ อันนี้เราพอใจที่ ฝก

ความรับผิดชอบ ความสะอาด ฝกเด็กใหมีกิริยามารยาท มันตรงกับ ที่วาสอนใหเด็กเกง ดี มีสุข นี่

ก็คือส่ิงที่ทําได” (ครูวรจิตร, 24 ก.ค.2552) 

   

1.3 การยอมรับจากภายนอก 

ผลจากการบริหารจัดการโรงเรียน โดยการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของ

ชุมชนทําใหผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน ไดแก บุคลากรในโรงเรียน ผูนําชุมชน ผูปกครอง

นักเรียน ประชาชนในชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศิษยเกา หนวยงานตนสังกัด 

ตลอดจนบุคคลภายนอกทั่วไป ไดใหการยอมรับการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง

การบริหารจัดการที่มีชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งมีทั้งบุคคลภายในและภายนอกชุมชน คณะครูจาก

โรงเรียนอื่น ตลอดจนผูที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน ตางก็ใหการยอมรับในผลงาน

เชิงประจักษเก่ียวกับการพัฒนาโรงเรียนที่ครอบคลุมและมีความสมดุลทุกดาน จะเห็นไดวา

ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา กลุมผูมาศึกษาดูงาน ตลอดจนศึกษานิเทศกและ

ผูเก่ียวของมีความคิดเห็นรวมกันวา โรงเรียนบานหนองแคนไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณ 
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เหมาะสมกับการไดรับรางวัลดีเดนดานตางๆ ทั้งในดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และผลงานที่เปนภาพรวมของโรงเรียน สําหรับการปรับปรุง และ

พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนนับวามีความโดดเดนเปนที่ระทับใจของผูที่เขามาเยี่ยมชม

โรงเรียน เร่ิมตั้งแตการวางผังบริเวณโรงเรียนใหเปนระเรียบเรียบรอย บริเวณ สะอาด รมรื่น 

สวยงาม เปนสถานที่นาอยูนาเรียน  การปรับปรุงใชพ้ืนที่ใหเปนแหลงเรียนรูเกิดประโยชนสูงสุด

แกผูเรียน ดังคําใหสัมภาษณของครูที่มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนบานตุงลุง กลาวถึงการจัด

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนวา  

“ผมเขาไปแลว ยอมรับวารูสึกได ที่นี่นาอยู คือยอมรับที่ความลงตัว มองไป

ไหนก็สบายตา เหมือนมืออาชีพทํา เราก็รูๆกันวาจะมีใครนอกจากครู ทั้งพวกชาวบานรับผิดชอบ

รวมกัน ดตูั้งแตจัดเก็บขยะแยกประเภท ทําปุยอินทรีย สวนหยอม ที่พัก ที่เลนของเด็ก ที่ชอบมาก

คือหองน้ําหองสวม เขายอมลงทุนเพื่อเด็กจริงๆ นะ เอาจริงเอาจังครับ โรงเรียนนี้เดนภายนอก

และดีทั้งภายในโรงเรียนเขาดีจริง” (ครูมนตรี, 9 ต.ค. 2552) 

การมีสวนรวมของชุมชนอยางเขมแข็ง สงผลใหโรงเรียนไดกลายเปนแหลง

การเรียนรูใหกับหนวยงานการศึกษา และชุมชนอื่น ทําใหโรงเรียนไดมีโอกาสนําผลงานโรงเรียน

ไปเผยแพรผานสื่อตางๆ เชน บทความทางวิชาการ  ลงหนังสือพิมพขาวการศึกษา เอกสาร

เผยแพรโรงเรียนตนแบบการพัฒนา การอางอิงในการบรรยายพิเศษของผูบริหารระดับสูง 

ตลอดจนการไดรับเชิญจากสื่อมวลชนใหผูอํานวยการโรงเรียน และผูใหญบาน ไปรวมออกรายการ

โทรทัศนเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งการใหการตอนรับคณะที่มาศึกษาดูงานซึ่งมีจํานวนมาก คณะที่มา

ศึกษาดูงาน มีทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัด  นอกจากนี้ในปการศึกษาที่ผานมา มีนักเรียนนอก

เขตบริการยายมาเขาเรียนโรงเรียนบานหนองแคนเพิ่มขึ้นอีก 7 คน ซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลง

เหลานี้ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนเก่ียวของ ดังที่ผู อํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขาย

สถานศึกษาใหสัมภาษณตอนหนึ่งกลาววา  

“ผมก็ช่ืนชมครับ มันตางกันที่ความเอาใจใสของครูนะ และท่ีนี่ดานชุมชน

เขมแข็งที่สุด คือโรงเรียนอื่นบางทีมีครูไมครบทุกช้ันบาง บางทีอยูเรียน ป.1 เรียนดี พอข้ึนไปป.2 

มาเจอครูไมตั้งใจสอน เด็กจะไมเกง โรงเรียนนี้ดีที่ไมมีปญหาเร่ืองขาดครูพรอมทุกดาน มีหอง

คอมพ มีหองสมุด อันนี้ก็มีสวนชวยใหประสบความสําเร็จมากขึ้น”    (ผูอํานวยการโรงเรียนบาน

ชีทวน, 9 พ.ย. 2552) 
 

2. ดานชุมชน 

ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนที่เก่ียวของกับ

ชุมชน ไดแก การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม  การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน และการเปนชุมชนแหง

การเรียนรู  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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2.1 การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม 

การเรียนรูโดยการทํางานรวมกันของชุมชนบานหนองแคนนั้น ทีมผูนํา

ชุมชน ผูใหญบาน และและกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ ใหชุมชนยอมรับวาการมีสวน

รวมเปนกระบวนการขับเคลื่อนดวยของชุมชนเอง  วิธีปฏิบัติของทีมผูนําชุมชนบานหนองแคน 

ไดแก  การเชิญชวนใหคนในชุมชน เขามามีสวนรวมตั้งแต กระบวนการรวมกันคิด โดยใชรูปแบบ

การขอความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการตัดสินใจรวมกัน สมาชิกชุมชนบานหนองแคนจึงมี

ความเสมอภาคทางความคิด ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานกระบวนการประชาธิปไตย และเปนวิธีการ

พัฒนาไปสูการคนหาสภาพที่ดีกวา การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม ยังเกิดจากผูบริหารและคณะ

ครูไดรวมกันสรางแนวคิดพื้นฐานใหเกิดการรับรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหชุมชนมีทัศนคติที่

ถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาบุตรหลานรวมกันวา มิใชเปนหนาที่ของครูในโรงเรียนเพียงฝายเดียว 

แตเปนหนาที่รวมกันระหวางโรงเรียนกับพอ แม ผูปกครอง และชุมชนที่จะตองรวมมือกัน ซึ่ง

โรงเรียนจะสื่อสารกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน ในโอกาสที่โรงเรียนจัดใหมีการประชุมผูปกครอง 

การเยี่ยมบานนักเรียน การพบปะพูดคุยกับผูปกครองที่มาสงบุตร หลาน รวมทั้งการใหการ

ตอนรับ พอ แม ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของที่มาติดตอประสานงานกับโรงเรียน ซึ่ง

กระบวนการเหลานี้สงผลใหประชาชนในชุมชนไดรับบทบาทตางๆรวมกันในทุกกิจกรรมการมสีวน

รวม กอใหเกิดการยอมรับมีสวนรวมจนกลายจิตสํานึกของชุมชนที่มิไดแปลกแยกไปจากวิถีชีวิต

จริง ดังเชนคําสัมภาษณระดับลึกผูใหญบาน กลาวไวดังนี้ 

“...วัฒนธรรมการชวยเหลือกันเองของคนในหมูบานมีมานานแลว สาเหตุ

อยางอ่ืนที่ทําใหคนมามีบทบาทชวยโรงเรียน ก็มีนะ ผมคิดวานาจะมาจากเรื่อง ครูบาอาจารยใน

โรงเรียน สวนมากคือทางดานจิตใจ  เขาเอาใจใสตอชาวบาน พาลูกหลานไปรวมชวยงาน โดยไม

เลือกงานไมเลือกพ่ีเลือกนองมาชวยเหลือในชุมชน ไปชวยหมดเลยทุกงาน จะเชิญ หรือไมไดเชิญ

เขาก็ไปกัน ทุกวันนี้อะไรที่ชุมชนตองรวมกันกับโรงเรียนก็เหมือนวารูกันแลว ชาวบานก็เหมือนกัน 

คือ มันอาจจะมาจากใจ  จิตสํานึกของเขาวาอยากไปชวยสวนรวม พอไมไดไปเลยตองมีอะไรฝาก

เพ่ือนไป แมไมมีเงินทอง ก็มีของฝากมา เขาจะฝากมา มันก็อยูในใจของเขา เพราะเขาเชื่อใน

ระบบกลุมของเขาแลว” (ผูใหญบาน, 20 ก.ค. 2552) 

 

2.2 การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน  

ชุมชนหนองแคนเปนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซึ่งการพัฒนา

ดังกลาวเกิดจากความตองการภายในชุมชนเอง และการพัฒนาที่มาจากความตองการภายนอก  

การที่ชุมชนหนองแคน กลายเปนชุมชนพัฒนาอยางย่ังยืน มีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

บทบาทของผูนําชุมชน คือผูใหญบาน อดีตผูนําในชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษา  เมื่อจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ผูนําชุมชนจะเสนอแนวคิดการ

พัฒนานั้นอยางเปดเผย  โดยเริ่มตนที่กระบวนการระดมความคิดเห็น การพูดคุย การสื่อสาร
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หลายชองทาง ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จนไดความคิดเห็นจากคนสวนใหญของชุมชน

ที่มีทั้งกลุมคนรุนเกา และคนรุนใหม เพ่ือใหมีความสมดุลกับบริบทของชุมชน  และองคประกอบ

อีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาท่ีความสอดคลองและสมดุลกับชุมชน ซึ่งกอใหเกิดการบริหาร

จัดการแตละคนในชุมชนไดอยางเหมาะสม สมาชิกของชุมชนไดมีโอกาส สนับสนุนและมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนไดตามกําลังและความสามารถของตนเอง กลาวคือ ใครที่มีความสามารถดาน

ใดก็มาชวยดานนั้น เชน การมาชวยทํางานดานการกอสราง การมาชวยดูแลในดานการทําอาหาร 

หรือ การรวมบริจาคตามกําลังที่ตนสามารถทําได  การเปนแรงงานพัฒนาวัด โรงเรียนและภายใน

ชุมชน เปนตน  แนวคิดการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนนี้ จึงไมมีความขัดแยงตอการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและวิถีชีวิตเดิม จึงสงผลใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคง  การพัฒนาที่ยั่งยืน

ของชุมชนหนองแคน จึงเปนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อทุกคนในชุมชน และเปนการ

พัฒนาผานกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนทําใหเกิดความตระหนักวา ตนเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชน ที่จะตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและผูอ่ืน และยังจะตองแสดงบทบาทของตนใน

ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน  ดวยการเขาไปมีสวนรวม ในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจ

ของชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนบานหนองแคนจึงเปนกระบวนการที่สมดุลแหงวิ ถี

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมอยางเทาเทียม ชวยใหชุมชนหนองแคนเปนชุมชนพัฒนาที่ย่ังยืน 

ดังที่ผูใหญบานใหสัมภาษณระดับลึกไววา 

“การที่คนชุมชนเขามาบอกาวา ความตองการของเขาคืออะไร หรือจะมา

ชวยกิจกรรมอยางไร พอไดรับเรารูวาเขาตองการอะไร เขาตองการพัฒนาไปทางไหน เราก็ตองทํา

ไปตามความตองการของคนสวนใหญ ตองรับฟงหลายๆทาง ทองถ่ินเราไมใชวา หนวยงานขาง

นอกมาสั่งใหเปลี่ยนอันนั้น ทําอยางนี้ มันลาสมัยแลว สภาพแบบนี้ มันก็จะไมสนองความตองการ  

เราก็เอาลักษณะกลางๆ ไว  ชาวบานเขาตองการอะไร  สมัยใหมก็ตองปรับใหสมดุลกัน  ถือวา

เปนเรื่องสําคัญที่สุดคือใชชีวิตของคนในชุมชนไมทิ้งความตองการวิถีคนในชุมชน การพัฒนาเราก็

ใชแนวที่เคยทํามา เพราะเราทิ้งไมได” (ผูใหญบาน, 20 ก.ค. 2552) 

การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน สวนหนึ่งไดรับแนวคิดพื้นฐานจากผูอาวุโสของ

ชุมชน ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับของคนทั่วไป เพราะโดยปกติแลวผูที่คนในชุมชนให

ความเคารพนับถือลวนแตเปนผูที่ไดกระทําคุณงามความดีเพ่ือชุมชนมากอน  รวมทั้งถือไดวา     

ผูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูชวยผูใหญบานที่กลาวไวตอนหนึ่งวา  

“ผู เฒาผูแกบานเราก็ใหคําแนะนําดานการพัฒนา พอจะมีแนวคิด

เปลี่ยนแปลงอะไรก็ปรึกษาผูอาวุโสกอน ก็ผูนําชุมชนรุนเกาพาทํายังไงก็ทําตามรอยแนวทางมา  ก็

ทําตามกันมาเรื่อยๆ  อยางพอนี่ทํางานหนักไมคอยไดนะ พอก็ใหลูกมาทําแทน  มีงานมาตอนรับ

กันเยอะๆ อยางการประกวดหมูบาน งานบุญบาง อยางนี้ พวกผูหญิงก็ใหมาทําอาหารเล้ียงกัน 

ประเพณีอยางนี้ คือการพัฒนานะ เพราะมันเนนพัฒนาจิตใจกอนใชไหม  ก็เราเคยทํากันอยางนี้ 
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ทําตามที่ผูเฒาผูแกเคยทํากันมา ไมยึดแนวเหลานี้ แลวไมมีหลักพัฒนาที่ใจมันก็จะลมเร็ว” 

(ผูชวยผูใหญบาน, 15 มิ.ย. 2552) 

 

2.3 การเปนชุมชนแหงการเรียนรู 

ชุมชนบานหนองแคน เปนชุมชนที่มีพฤติกรรการมีสวนรวมมาตั้งแตอดีต

ในลักษณะการมีสวนรวมชวยงานกันตามประเพณีในชุมชน  เชน การชวยกันจัดงานประเพณีวัน

เขาพรรษา การจัดงานประเพณีวันสงกรานต  การชวยตัดเสนทางสรางถนนหนทางในหมูบาน 

ตลอดจนการรวมชวยงานสวนตัวระหวางสมาชิกในชุมชน เชน การรวมลงแขกเกี่ยวขาว การ

ชวยงานศพ หรืองานแตงงาน เปนตน  การมีสวนรวมของชุมชนบานหนองแคนจะเปนการสงเสริม

การเรียนรูเพ่ือใหคุณสมบัติที่ดีของการเปนสมาชิกในชุมชน จากการสังเกตการเรียนรูในชุมชน

แหงนี้สวนหนึ่งมาจากปจเจกบุคคล ที่มีความเกี่ยวของกับการคิด ประสบการณ การจัดการปญหา

ของตนเอง ซึ่งมีทั้งการยอมรับ การปฏิเสธ และการประยุกตใช การเรียนรูจากปจเจกบุคคล จะ

เช่ือมโยงใหเกิดการเรียนรูที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมในชุมชน นอกจากนั้น จะเห็นวาคนใน

ชุมชนจะเกิดการเรียนรูดวยการกระทําที่สืบทอดกันมา ซึ่งอาจจะเปนการเรียนรูโดยไมไดตั้งใจ 

เมื่อมีเหตุการณ หรือมีกิจกรรมในลักษณะที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเปนประเพณีนิยม 

ประชาชนก็จะเรียนรูวาตนเองตองทําอะไรกับเหตุการณ หรือกิจกรรมนั้นๆ   

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูของชุมชนบานหนองแคนจะมีลักษณะสําคัญ 

ไดแก  การเรียนรูเร่ืองของชีวิตและการทํางาน  การเรียนรูจากปญหาท่ีเผชิญอยู  การเรียนรูของ

ชุมชนเปนการเรียนรูรวมกัน และเปนการเรียนรูดวยการกระทํา  ดังนั้น การเรียนรูที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนแหงนี้ จึงเปนการเรียนรูที่สมาชิกในชุมชนสามารถปรับทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรม ให

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เขามาในชุมชน สวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและโรงเรียน

เกิดขึ้นในลักษณะตางก็เปนพื้นฐานการเรียนรูซึ่งกันและกัน เชน โรงเรียนบานแคน เปนเสมือน

แหลงเรียนรูสรางทุนทางปญญา สวนชุมชนหนองแคนนั้นมีความสําคัญเปนตนทุนทางสังคม 

สําหรับการแสดงออกถึงการเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่มีความชัดเจนก็จะแทรกอยูในหลาย

เหตุการณ เชน กระบวนการกลุมของชุมชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุม การ

ปรึกษาหารือ  การแกไขปญหาในชุมชน  การสรางเครือขายชุมชน การสรางทางเลือกในการ

ตัดสินใจรวมกัน และการรวมกิจกรรมตามสถานการณ  ซึ่งส่ิงที่กลาวถึงเหลานี้ลวนเปน

องคประกอบที่สําคัญในการสงเสริมใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่สามารถตอบสนองการเรียนรู

ตลอดชีวิตของคนในชุมชนได ดังคําใหสัมภาษณระดับลึกผูใหญบานตอนหนึ่งกลาววา 

“พวกผมก็ภูมิใจที่บานหนองแคนนี่ เปนตนแบบเรื่องการทํามาหากิน 

อยางโรงสีขาวของหมูบาน เรายังคงใชรวมกัน แตกอนแบงเวรกันไปทํา แตเดียวนี้ก็มอบให

ครอบครัวที่โรงสีตั้งอยูรับไปเลย แตก็มีกรรมการชวยอีก พอคิดไดก็ลองทําแบบใหม มันก็ดีข้ึนนะ 

อยูหมูบานนี้ไมอดตาย บางครอบครัวเขายากจน ผมก็หาทางชวยใหเขาอยูได แตเราอยูหมูบาน
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เดียวกันก็ไมทอดทิ้งกัน ทิ้งกันไมลง สวนของราชการก็ชวยเปนครั้งเปนคราวเทานั้น ผมเห็นทุก

ปญหาสารพัดของชาวบาน พ่ีชายก็ชวยผม เขาเกงเร่ืองการพัฒนาผมทํางานตอจากพี่นะ การ

พัฒนานี่สวนใหญที่นี่จะพากันคิดกันเอง คนมาคิดแทนพวกชาวบานไมชอบ อยาง เชน ฝายน้ําก็

ชาวบานสรางกันเอง เรารูแลว มีน้ํามันก็มีปลา พอมีน้ําก็ทําเกษตร ชาวบานที่นี่เหมือนเรียนวิชา

ชีวิต ที่วาส่ิงใหมๆ เราก็อยากจะได แตภูมิปญญาชาวบานก็ตองชวยกันอนุรักษไว เปนมรดกใหคน

รุนหลังไดเรียนรู”  (ผูใหญบาน, 20 ก.ค. 2552) 

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูนี้ เปนเรื่องการยอมรับ หรือปฏิเสธดานการ

พัฒนาชุมชน ที่จะตองอาศัยความเปนเหตุผล หรือการใชสติปญญารวมกัน เพ่ือคัดกรองสิ่งที่

สอดคลอง เหมาะสม และสามารถสรางความสมดุลใหกับชุมชนได ในประเด็นเดียวกันนี้ 

ผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนผูมีบทบาทในการเขารวมพัฒนาชุมชนไดกลาวถึงในการสัมภาษณ

ระดับลึก ตอนหนึ่งวา 

“...ที่วาทําไมตองเปนชุมชนดีเดน สําคัญตรงไหน อันนี้ผมเขาใจวา บานนี้

ที่ตางกับที่อ่ืนคือตรงนี้นะ ผมคิดวาส่ิงแรกตองดูพ้ืนเดิมชาวบานดวย วาทางการจะยัดเยียดอะไร

มาใหพวกชาวบาน  อันนี้ไมไดนะครับ  เขารูวาดีหรือไมดีกับชุมชนไหม  ก็เกิดมาจากการตกลง

รวมกัน ใหรูไดทั่วถึงกัน เขาไดคุยกันไดฟงความคิดเห็นบาง ก็รูวาอะไรเปนอะไร ที่จริงดีนะครับ 

เพราะเมื่อคนรูความจริง รูวาตองการอะไร สวนรวมตองการอะไร ก็ทําไปตามนั้น มันไดประโยชน

ทุกคนรวมกัน อีกอยางผูนําชุมชนก็เปนนักประชาสัมพันธ  ไมใชโมโออวดอะไร  คือทั้งทําทั้งพูด

ดวย  ผมยังมองวาเมื่อสังคมเปดใจกวาง มีการรับรูแบบเปดเผยมากขึ้น ก็จะเปนอยางชุมชนนี้” 

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 15 มิ.ย. 2552) 

 



 

บทที่ 7 

สรุปผลการศึกษา ขอสรุปเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะ 

 

 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ไดนําแนวคิดพื้นฐานดานกฎหมายมาแสดงเปนเจตนารมณและแนวทางที่จะใหทุกฝายมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา ดังสารบัญญัติในมาตรา 8 (2) การจัดการศึกษาใหยึดหลักใหสังคม

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ให

ยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีกระจายอํานาจไปสูเขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการ

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษาและ

การมีสวนรวมของทุกภาคในการจัดการศึกษาและมาตรา 29 ไดกําหนดใหสถานศึกษารวมกับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ

แสวงหาความรูขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน 

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

สําหรับบุคลากรในโรงเรียนที่เปนพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง

บริหารเรียกวา “ผูอํานวยการสถานศึกษา ” ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เรียกโดยยอวา “ผูอํานวยการ” 

หรือ “ผูอํานวยการโรงเรียน” มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง “ครู” รวม 7 

คน ผูใหขอมูลสําคัญทางดานชุมชน ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งในการ

วิจัยครั้งนี้เรียกโดยวา “กรรมการสถานศึกษา” ผูใหญบานเรียกวา “ผูใหญบาน” หรือ “ผูนํา

ชุมชน” และผูปกครองนักเรียน เรียกวา “ผูปกครอง” 

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative research) เพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก (grounded theory) จากปรากฏการณ

ในพื้นที่ที่ศึกษา เพ่ือทําความเขาใจในปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดน

ขนาดเล็ก จากมุมมองของผูที่อยูในปรากฏการณและผูที่เก่ียวของ เก็บรวบรวมขอมูล โดยการ

สัมภาษณระดับลึก (in-depth interview) การจัดสนทนากลุม(focus group discussion) การ

วิเคราะหเอกสาร (document analysis) การสังเกตและจดบันทึก(observation and field-note) 

จากนั้นนําปรากฏการณ 
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ที่ศึกษาจากในโรงเรียนนํามาวิเคราะห และตีความเพื่ออธิบายลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ยุทธศาสตรและเง่ือนไขที่สงผลตอการใชยุทธศาสตร

การมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน

ในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก โดยมองผานโรงเรียนที่เปนพื้นศึกษา จากนั้นวิเคราะหและนําเสนอ

เสนอขอมูลเปนความเรียงนําเสนอในภาพรวม โดยเชื่อมโยงเปนลําดับดังสรุปผลการวิจัย ตอไปนี้  
 

1. สรุปผลการวิจัย 

เพ่ือตอบคําถามวิจัยที่วา การมีสวนรวมของชุมชนจากมุมมองของคนที่อยูในปรากฏการณ 

มีลักษณะอยางไร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร ยุทธศาสตรที่นํามาใชใน

การมีสวนรวมของชุมชนคืออะไร และมีเง่ือนไขอะไร ตลอดจนผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใช

ยุทธศาสตรการมสีวนรวมของชุมชนคืออะไร สรุปผลตามคําถามการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 

ตอนที่ 1 ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

การทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนแหงนี้ใช

ขอมูลจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอนและหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยผูวิจัยพบวา ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนมีหลาย

ประเด็น ไดแก การมองตนเองของชุมชน แบบแผนการมีสวนรวม กระบวนการมีสวนรวม 

พฤติกรรมการมีสวนรวม และเปาหมายการมีสวนรวม ดังขอคนพบจากการวิจัยในตอนที่ 1 แสดง

รายละเอียดในภาพที่ 11 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 
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1.1 การมองตนเองของชุมชน   

ผลจากการปฏิบัติงานที่ดําเนินการตอเนื่องของโรงเรียน และการมีสวนรวมของ

ชุมในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กแหงนี้  ไดรับการพัฒนาจากฐานความคิดและความเชื่อของชุมชน

เก่ียวกับ การเปนชุมชนเขมแข็ง และการไดรับการยอมรับจากภายนอก  ซึ่งความเปนมาของชุมชน

ในลักษณะสายสัมพันธอยางเหนียวแนนในระบบเครือญาติ มีความเอื้ออาทร เก้ือกูลกัน การมี

เกียรติประวัติดีเดนของชุมชน และการไดรับยกยองจากผลการพัฒนาชุมชน การเปนชุมชน

เขมแข็ง ซึ่งเกิดจากการกําหนดวิสัยทัศนและคําขวัญของหมูบานรวมกันของคนในชุมชน สงผลให

คนชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเปนผูรวมสรางและรวมดํารงความเปนชุมชนเขมแข็งมาอยาง

ตอเนื่องและยาวนาน นอกจากนี้ชุมชนยังมีการกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันอยูบนพื้นฐานความดี

งามทางวัฒนธรรม มีความรักสามัคคี ของคนในชุมชน โดยใชรูปแบบการจัดประชาคมหมูบาน 

เพ่ือตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากภายในชุมชน ทําใหสมาชิก

ในชุมชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง มีชีวิตที่มีคุณภาพตามวิถีแหงสังคมเกษตรกรรม สําหรับ 

การไดรับการยอมรับจากภายนอก อยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางย่ิงการมีช่ือเสียงของชุมชน

เก่ียวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งการใหความรวมมือของชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน จึงเปนเสมือนภารกิจที่ชุมชนตองพัฒนาตอยอดและรักษามาตรฐานไว  รวมทั้งการ

ไดรับการยกยองดานการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ได

กลายเปนตนแบบของหมูบานพัฒนาที่มีช่ือเสียง มีหนวยงาน องคกรพัฒนาอื่นๆมาศึกษาดูงาน

เปนจํานวนมาก และสงผลสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 

1.2 แบบแผนการมีสวนรวมของชุมชน  

ผูวิจัยไดคนพบแบบแผนการมีสวนรวมของชุมชนซึ่งเปนความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ที่

คนในชุมชนมองเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมกัน เพ่ือมุงสงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  แบบแผนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย รูปแบบ

การมีสวนรวม และการกําหนดบทบาทการมีสวนรวม สําหรับรูปแบบการมีสวนรวม มี 2 ลักษณะ 

คือ  การมีสวนรวมตามนโยบาย  เปนการรวมของชุมชนกับโรงเรียนที่กําหนดไวชัดเจนตาม

นโยบายของโรงเรียน หรือตามแผนปฏิบัติการประจําป กอนสิ้นปการศึกษาในแตละป สําหรับการ

มีสวนรวมตามสถานการณ  คือการมีสวนรวมของชุมชนที่ไมไดกําหนดไวในแผนงานของ

โรงเรียน   การมีสวนรวมตามสถานการณนี้เกิดจากความตองการหรือความจําเปนที่โรงเรียนและ

ชุมชนมีความคิดเห็นรวมกันที่ไมมีแบบแผนกําหนด เปนกิจกรรมที่ชุมชน หรือโรงเรียนจัดใหมีข้ึน

ในวาระพิเศษ  นอกจากนี้การมีสวนรวมตามสถานการณสวนใหญจะเปนการมีสวนรวมของบุคคล 

กลุมบุคคล หนวยงาน หรือองคกรในชุมชนเขามารวมจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน ที่เก่ียวกับการ

สงเสริม สนับสนุน ดานการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และการพัฒนาโรงเรียนดานอื่นๆ การ
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กําหนดบทบาทการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมรับรู และรวมปฏิบัติ คือแบบแผนการมีสวน

รวมที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไมไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน ซึ่งสวนใหญจะ

เปนผูปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปที่อยูภายในชุมชน รวมทั้งผูเก่ียวของที่อยูภายนอก

ชุมชน ซึ่งบทบาทของผูมีสวนรวมรับรูและรวมปฏิบัตินี้มักจะแสดงออกในลักษณะเปนผูรวมมือ 

เปนผูใหการสนับสนุนงาน  อยางไรก็ตามการเขามามีสวนรวมของชุมชนแหงนี้ เปนไปเพื่อการ

พัฒนาสูความเปนเลิศตามการรับรูของคนในชุมชน แมวาผูมีสวนรวมบางกลุมจะไมไดมีบทบาท

การตัดสินใจในกระบวนการของการมีสวนรวมก็ตามไมไดเปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนิน

กิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชน และการมีสวนรวมตัดสินใจและแกไขปญหา จะเปนแบบ

แผนการมีสวนรวมของบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่กําหนดบทบาท อํานาจหนาที่การมีสวนรวมไว

อยางชัดเจน ซึ่งเปนบทบาทที่กําหนดไวตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐ หรือบทบาทที่

ไดรับจากชุมชน จนเปนที่รับรูกันทั่วไป  สําหรับบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีบทบาทการมีสวนรวม

การตัดสินใจ และแกไขปญหา ไดแก ผูใหญบาน เจาอาวาส  ทีมผูนําชุมชม คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู  ชมรมศิษยเกา 

ประธานกลุมพัฒนาในชุมชน บุคคล หรือกลุมบุคคลลวนแตเปนผูมีบทบาทการมีสวนรวม

ตัดสินใจตามระบบราชการ และตามความตองการจําเปนของโรงเรยีน   

 

1.3 กระบวนการมีสวนรวม    

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเกิดจาก กระบวนทัศนของชุมชนที่เขาใจ

บทบาทของตนเองมากขึ้น กลาวคือ ผูที่รวมสรางโอกาสการเรียนรูในฐานะ ผูรวมพัฒนาในกิจการ

ของโรงเรียน และกิจกรรมอื่นที่สงผลตอผูเรียนอยางชัดเจนโดยไมรูสึกวาแยกสวน  กระบวนการมี

สวนรวมที่โรงเรียนและชุมชนนํามาใชจากปรากฏการณในพื้นที่ศึกษา มี 4 ข้ันตอน ไดแก การ

กําหนดความตองการรวมกัน การสรางทีมและการกําหนดกิจกรรม การรวมดําเนินการและ การ

รายงานผลงาน การกําหนดความตองการรวมกัน  ผูวิจัยพบวา มีการสื่อสารผานการประชุม

ชาวบานประจําทุกเดือนโดยมีผูอํานวยการโรงเรียนแจงขาวความเคลื่อนไหวรายละเอียดแผนงาน 

หรือกิจกรรมที่โรงเรียนมีความตองการใหชุมชนสนับสนุนในดานการจัดการศึกษาใหชุมชนทราบ  

หรือการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการ

โดยผานการบอกเลาและพูดคุยกันในวงสนทนา หรือการจัดประชุม สัมมนาประจําปกอนจะเปด

ภาคเรียนปการศึกษาใหม เพ่ือนําเสนอผลงานการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุม เปน

การกําหนดความตองการรวมกัน ที่ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา คณะครู 

ตลอดจนผูปกครองนักเรียน ไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆรวมกันเพื่อนําไปเปนขอมูล

วางแผนจัดการศึกษาในปตอไป การสรางทีมและการกําหนดกิจกรรม เปนการมอบหมายจาก

ชุมชนรวมกับทางโรงเรียน และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือขอเสนอจากชุมชน ซึ่ง

จากการวิจัยพบวา คนในชุมชนสวนใหญมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการดําเนินงานของ
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ผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน อันนําสูการสรางทีมละการกําหนดกิจกรรมรวมกันของโรงเรียน

กับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การรวมดําเนินการ พบวา แนวคิดการมีสวนรวมแทรกอยูใน

ทุกกิจกรรมของชุมชนแหงนี้  โดยมีการแสดงถึงบทบาทของผูมีสวนรวมชัดเจน หรือแสดงถึงแบบ

แผนการมีสวนรวมของบุคคล กลุมบุคคลที่รวมกันดําเนินการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เชน กลุมผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา ประธานกลุมพัฒนา  หรือ หัวหนากลุม

กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จะมีสวนรวมในการดําเนินการในลักษณะของการคิดริเร่ิมงาน การ

วางแผนกิจกรรม รวมกํากับติดตามการดําเนินการ และรวมสนับสนุนอยางตอเนื่อง การที่คนใน

ชุมชนมีบทบาทแตกตางกันตามสถานะทางสังคม แตก็ยอมรับซึ่งกันและกัน การเขารวม

ดําเนินการในรูปแบบตางๆ ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย ทั้งการใหความรวมมือ สนับสนุน และ

ปฏิบัติตามแนวทางที่ตกลงกัน สวน การรายงานผลงาน นั้นมีทั้งเปนการกําหนดในแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน และการมีสวนรวมมีที่เกิดขึ้นตามสถานการณ ถือวาเปนวงจรสําคัญของ

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจะตองรายงานตอคณะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และรายงานตอที่ประชุมของชุมชน หรือประกาศผานหอกระจายขาว นับเปนการรายงานผลการ

ดําเนินการของกิจกรรมตางๆเก่ียวกับเขามาสวนรวมของชุมชนในหลายชองทางใหสาธารณชน

ทราบโดยทั่วกัน  นอกจากนั้น ทางโรงเรียนบันทึกรายงานผลงานดานตางๆที่เปนผลงานการมีสวน

รวมของชุมชน  

 

1.4 เปาหมายการมีสวนรวม  

การกําหนดเปาหมายการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนบานหนองแคนนี้  

ผูวิจัยพบวา มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ การมุงสูความเปนเลิศ และการเปนแหลงเรียนรู การ

มุงสูความเปนเลิศ นี้เกิดจากโรงเรียนบานหนองแคนมีผลงานที่ภาคภูมิใจอยางตอเนื่อง เชน การ

ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  รางวัลหองสมุด

ดีเดน ระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  รางวัลเหรียญทอง การบริหารจัดการ

โดยมีชุมชนมีสวนรวม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับการประกาศให

เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร เปนตน การที่โรงเรียนแหงนี้ไดรับการยกยอง และมี

ช่ือเสียงในการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชน ผูวิจัยพบวา เปนการทํางานรวมกันอยางเขมแข็ง

จริงจังของผูอํานวยการโรงเรียนกับทีมผูนําของชุมชน ที่รวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายใน

การทํางานสูความสําเร็จที่เหนือกวาความคาดหมาย รวมทั้งคณะครู กรรมการสถานศึกษา และ

ผูเก่ียวของมีความชัดเจนตอนโยบายและแผนงาน และมีแนวคิดที่จะรวมกันในลักษณะ inside out 

– outside in มีการจัดลําดับความสําคัญใหผูมีสวนไดสวนเสียรับผิดชอบ โดยโรงเรียนและชุมชน

ยึดมั่นในคานิยมแหงความสําเร็จของผลงาน สําหรับ การเปนแหลงเรียนรู จะเห็นวาโรงเรียน

ขนาดเล็กอยางกรณีโรงเรียนบานหนองแคนนี้ สรางความโดดเดนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในวงการศึกษา การเปนแหลงเรียนรูมี 2 
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ลักษณะ คือ การไดมีโอกาสนําผลงานโรงเรียนไปเผยแพรผานสื่อตางๆ และ การใหการตอนรับ

คณะที่มาขอศึกษาดูงานที่โรงเรียน  

 
1.5 พฤติกรรมการมีสวนรวม 

ขอคนพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย การสราง

คานิยมรวม  การเสียสละที่เกินระดับปกติ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการตัดสินใจรวมกัน  

การสรางคานิยมรวม ผูวิจัยพบวา ครูในโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคานิยมรวมกัน

ระหวางพอ แม ผูปกครอง ซึ่งเปนลักษณะรวมมือกันสรางสรรคผูเรียน และเปนการสรางแรงดล

ใจใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในการสรางโอกาสการเรียนรูของบุตรหลานนั้น คณะครูได

รวมกันสรางแนวคิดพื้นฐานใหเกิดการรับรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหชุมชนมีทัศนคติที่

ถูกตองเก่ียวกับบการพัฒนานักเรียน มิใชเปนหนาที่ของครูในโรงเรียนเพียงฝายเดียว แตรวมถึง

พอ แม ผูปกครอง และชุมชนที่จะตองรวมมือกันทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  นอกจากนี้ 

ยังพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนไดกําหนดกรอบแนวคิดการสรางคานิยมรวมเพื่อใหชุมชนมี

บทบาทเขามามีสวนรวมใน 3 ลักษณะ คือ บทบาทผูใหกําลังใจ บทบาทผูกํากับ ติดตาม และ

บทบาทผูสนับสนุนและสงเสริม ซึ่งลักษณะของการแสดงออกของชุมชน เปนการใหกําลังใจใหเกิด

การพัฒนาอยางตอเนื่องไมมีส้ินสุด การสรางคานิยมรวมโดยการใหบทบาทในหลายรูปแบบนี้

กอใหเกิดมุมมองการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกดานจากผูเก่ียวของ สําหรับ การเสียสละที่เกินระดับ

ปกติ เปนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเปนผลมาจากความทุมเทและ

เสียสละที่เกินระดับปกติของผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ซึ่งลักษณะของการปฏิบัติ

ตนของบุคลากรในโรงเรียนที่เปนผูมีความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อหนาที่ ทุมเทจิตใจในการ

ปฏิบัติงานเปนพิเศษ ทําใหภารกิจงานในโรงเรียนสําเร็จตามเปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุด 

และเปนการสรางแรงจูงใจใหชุมชนไดแสดงบทบาทการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  สวน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูวิจัยพบวา โรงเรียนใหความสําคัญเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือกระจายการ

เรียนรู  และเผยแพรความคิด แนวปฏิบัติตางๆใหรับรูรวมกันในหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม 

การสัมมนา การประชุม และการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน เปนตน นอกจากนี้การแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางไมเปนทางการจะนํามาใชเปนประจํา เชน การปรึกษาหารือหนาเสาธงกอนนักเรียนเขา

ช้ันเรียน และในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  สําหรับ การตัดสินใจรวมกัน พบวา โรงเรยีน

แหงนี้ ยึดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบผสมผสานที่มีผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารงานรวมกัน ซึ่งมีประเด็นในการ

ตัดสินใจรวมกัน ที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณภาพนักเรียน การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหได

มาตรฐาน และการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีกระบวนการตัดสินใจรวมกัน ไดแก การ

สํารวจความตองการพื้นฐาน  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน การเสนอแนวทางปฏิบัติ  การสรุปผล

งาน และนําไป ทบทวน ปรับปรุง แกไข ซึ่งการตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนการ
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นําประเด็นที่จะตัดสินใจรวมกันเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

การนํามติที่ผานความเห็นของคณะกรรมการแลว รายงานที่ประชุมประจําเดือนของชุมชน เพ่ือ

ยืนยันและรับรองการตัดสินใจรวมกันอีกครั้ง  

 

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร และความพรอมของชุมชน  ดังรายละเอียดในภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

 

2.1 ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 

ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษา ประกอบดวย การกําหนดปรัชญาของโรงเรียน  การเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

และการมีเกียรติประวัติดีเดน  สําหรับ การกําหนดปรัชญาของโรงเรียน นับวาเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญและมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ปรัชญาโรงเรียนบานหนองแคน ในปจจุบัน

คือ “โรงเรียนทันสมัย สรางวิสัยทัศนครู มุงสูมาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน” ซึ่งเปนการ

นําเอาปรัชญาเดิมมาปรับใหมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการสรางแนวคิดการทํางาน

รวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และชุมชน ในการบริหารโรงเรียนเพื่อนําไปสูหลักการปฏิบัติของ
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ผูบริหารและคณะครู ผูวิจัยพบวา โรงเรียนไดตระหนักในการนําปรัชญาไปสูการปฏิบัติอยาง

จริงจัง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารโรงเรียนไดนําปรัชญาของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณะ โดยมี

การส่ือสารหลายทาง เชน กลาวถึงปรัชญาโรงเรียนผานที่ประชุมสม่ําเสมอ  จัดทําแผนปาย

ขอความติดไวหนาอาคารเรียน อาคารหองสมุด และในหองงประชุม รวมทั้งปรัชญาของโรงเรียนมี

ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และในเอกสารตางๆของ

โรงเรียน  ในดานการเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน นั้นจะเห็นไดวาการบริหารโรงเรียน

บานหนองแคนไมไดจํากัดขอบเขตบริเวณตนเองเฉพาะแตในรั้วโรงเรียนเทานั้น แตไดทําให

โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน ปรับบทบาทโรงเรียนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน  เปด

พ้ืนที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่หลากหลาย พรอมกับการสราง

ความสัมพันธและเก้ือกูลกันในการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน การสรางความเขาใจใน

กระบวนการจัดการศึกษาที่ไมสามารถแยกสวนกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน จึงเปนบทบาทที่

โรงเรียนที่ตองแสดงศักยภาพนําการขับเคล่ือนการพัฒนาทั้งในโรงเรียนและในชุมชนใหสามารถ

ตอบสนองความตองการที่ครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน รูปแบบและ กิจกรรมที่

โรงเรียนดําเนินการเพื่อแสดงถึงการเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน ไดแก การอบรมวิชาชีพ

เสริม การแตงตั้งครูเปนทีปรึกษากลุมอาชีพ การเปนศูนยรวมภูมิปญญาทองถ่ิน การเชื่อมโยงการ

เรียนรูกับองคกรอื่น การเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนทําใหชุมชนมีโอกาสเขารวมกิจกรรม

อยางสม่ําเสมอ  และทําใหผูปกครองและคนในชุมชนมองเห็นวาโรงเรียนนอกจากจะอยูในฐานะ

เปนแหลงใหความรูแกบุตรหลานแลว ยังไดรับการเสริมสรางความเปนหุนสวนชีวิตของคนใน

ชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถเปนพื้นฐานการเรียนรูของชุมชนทั้งในสวนที่ เปน

แนวความคิด วิธีการ และเปาหมายการจัดการเรียนรูเก่ียวกับชุมชน รวมทั้งการนําองคความรูใน

ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน สวน การมีเกียรติ

ประวัติดีเดน นั้น สืบเนื่องโรงเรียนบานหนองแคนกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 ตลอดระยะเวลากวา 

70 ปที่กอตั้งโรงเรียนมา โรงเรียนมีการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลําดับ ซึ่งเปนไป

สถานการณบานเมืองและความสามารถของผูบริหารโรงเรียนตลอดจนการเขามามีบทบาทของ

ชุมชน หลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตพ.ศ. 2542 ซึ่งเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

คนใหม นับวาเปนยุคของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ประกอบกับครูใน

โรงเรียนมีประสบการณผานการทํางานหนักในลักษณะเชนนี้มากอน รวมทั้งชุมชนก็ไดรับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ จึงทําใหโรงเรียนมีผลงานมีช่ือเสียงเปนเกียรติประวัติสูงสุดหลายประการ 

เชน ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย โรงเรียน

รางวัลพระราชทาน รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนผานการประเมินจากสมศ. 

รอบที่ 2 ไดระดับดีมากทุกมาตรฐาน เปนโรงเรียนตนแบบในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก 

โรงเรียนนํารองการจัดการศึกษาแบบคละชั้นระดับภาค ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวม 



   177 

มีหนวยงาน และองคกรตางๆมาศึกษาดูงานมากกวา 1,000 คณะ ไดรับการตรวจราชการจาก

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากร 

การปฏิรูปการศึกษาทําใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของ

บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะตองเรงรัดการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และเตรียมการเพื่อรับการ

ตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบจากชุมชน จาก

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน โดยการเขารวมกิจกรรม การ

สังเกตการณทํางานในวันปกติและวันหยุด  พบวา ลักษณะสําคัญการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียน ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี การมีความผูกพันกับชุมชน และการทํางาน

ดวยความโปรงใส  การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี คณะครู มีคุณลักษณะที่ชุมชนใหการ

ยอมรับโดยเฉพาะในดานการครองตน ขาราชการครูทุกคนไมยุงเก่ียวกับอบายมุข ดําเนินชีวิต

เรียบงาย สรางฐานะดวยการประหยัดอดออม และทําอาชีพเสริมเพื่อหารายไดกับประชาชนใน

ชุมชน การวางตัวที่เหมาะสม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  พฤติกรรมของครูผูสอนจึงถือไดวา

เปนสิ่งสําคัญที่ชุมชนมองเห็นไดชัดเจน เนื่องจากมีปฏิสัมพันธกับผูปกครองนักเรียนอยูเสมอ และ

เปนสวนที่กอใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ จนทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีความ

คลองตัว พฤติกรรมที่สนิทแนบแนนกับชุมชนอยางเปนกันเอง เปรียบเสมือนเปนคนในครอบครัว

เดียวกัน อันสงผลใหการดําเนินงานในโรงเรียนและการประสานสัมพันธระหวางชุมชน เปนไปได

อยางราบรื่น สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดดเดน ในสวนผูบริหารโรงเรียน พบวา 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ลักษณะเดนเปนพิเศษคือเปนมีความสุภาพ ออนนอม ย้ิมแยม

แจมใส มีทักษะในการสื่อสาร เสียสละและอุทิศเวลาใหแกสวนรวมเปนพิเศษ  มีความเปนผูนําสูง 

กลาแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมา เปนผูนําทางวิชาการ มุงผลสําเร็จคุณภาพนักเรียน แสดง

บทบาทเปนผูนําของชุมชน มีความ สามารถประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนไดเปน

อยางดีย่ิง การมีความผูกพันกับชุมชน เปนการแสดงถึงความผูกพันของครูในโรงเรียนที่มีตอ

ชุมชน เปนความรูสึกทางใจที่เปนแรงผลักดันสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนไปสูความสําเร็จ

และความภาคภูมิใจรวมกัน  โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทที่ทั้งผูบริหารและครูตางก็ถือเปนหนาที่

ในการสรางความคุนเคย ผูกมิตรกับประชาชน เพราะตางฝายก็ตองการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน การที่

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสมือนบานเกิดของตนเอง มีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย

และมีความคุนเคยกับกลุมคนที่เก่ียวของที่เปนสายสัมพันธในลักษณะเครือญาติ จึงเปนสวนสําคญั

ที่ทําใหชุมชนกับโรงเรียนมีความสนิทคุนเคยกันเปนพิเศษ มีความกลมกลืนกันทั้งงานสวนตัวและ

งานสวนรวมที่เปนของโรงเรียนและชุมชน มีการพบปะพูดคุยและทํากิจกรรมรวมกันอยาง

สม่ําเสมอ เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆจึงไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนมารวมงาน

เปนจํานวนมาก  เหตุการณสําคัญที่กอใหเกิดความผูกพันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก การ
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รวมกันพัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก  ซึ่งความสําเร็จดานการ

พัฒนาอยางตอเนื่องกอใหเกิดความภูมิใจรวมกัน และกลายเปนความผูกพันระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน  

การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีลักษณะ การทํางานดวยความโปรงใส พบวา

โรงเรียนบานหนองแคน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการบริหาร

จากสวนกลาง และจากเขตพื้นที่การศึกษามาสูโรงเรียน เปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการตาม

แนวทางการบริหารยุคปฏิรูปการศึกษา จึงทําใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระ

และคลองตัวในการตัดสินใจ ชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารงานรวมกัน การบริหารกิจการของ

โรงเรียน ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารทั่วไป มีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของที่ตองรวมกันรับผิดชอบงานที่เกิดขึ้นรวมกัน 

ลักษณะการทํางานดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดนี้ ผูอํานวยการโรงเรียนจะเริ่มตั้งแตการแบง

งานตามความถนัดของแตละคน จึงรวมกันวางแผนงาน และจัดระบบงานใหเห็นเปนรูปธรรม 

สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น ในการมอบหมายงาน 

ผูอํานวยการโรงเรียนเนนการกํากับ ติดตาม และการรายงาน ซึ่งทุกๆเดือนจะมีการประชุม

ประจําเดือนของขาราชการครู โดยใหครูแตละคนนําเสนอผลงานตอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการ

ปฏิบัติงานรวมกัน นอกเหนือจากงานจัดการเรียนการสอนที่ครูทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบบริหาร

จัดการชั้นเรียนแลว ยังมีงานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน และงานพิเศษที่ทางโรงเรียน

จะตองดําเนินการใหตอบสนองความตองการตามนโยบายตนสังกัด รวมทั้งงานที่จะตอง

ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายทางจังหวัด  สําหรับการบริหารงานที่ตองเนนความโปรงใส

เปนพิเศษของโรงเรียนนี้ นอกจากเกี่ยวของกับงบประมาณแลว ในการพิจารณาความดีความชอบ

ของครู ก็เปนสวนหนึ่งที่โรงเรียนสามารถเปนตัวอยางการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได    

   

2.3 ความพรอมของชุมชน 

การที่โรงเรียนบานหนองแคน ตั้งอยูในชุมชนที่มีความพรอมทั้งในดานวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม คนในชุมชนมีจิตสาธารณะ มี

มุมมองตอโรงเรียนเปนสมบัติของชุมชน จึงมีความเต็มใจ และมีความพรอมที่จะเขามามีสวน

รวมกับการดําเนินงานของโรงเรียน จากการศึกษาปรากฏการณ พบวา ความพรอมของชุมชน ซึ่ง

มีพ้ืนฐานมาจาก การมีวิสัยทัศนของผูนําชุมชน การสรางบทบาทองคกรในชุมชน และการเห็น

คุณคาการมีสวนรวม สําหรับ วิสัยทัศนของผูนําชุมชน จากการท่ีผูวิจัยเขาไปคลุกคลีอยูในพื้นที่

และรวมกิจกรรมตางๆในชุมชน พบวาจุดเดนของชุมชนแหงนี้คือการทุมเทการทํางานของ

ผูใหญบาน คุณลักษณะพิเศษที่สังเกตไดและเปนความประทับใจของผูไดพบปะพูดคุย คือการ

เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดีเย่ียม และสามารถใหขอมูลเก่ียวกับชุมชนไดละเอียด รูจริงครบทุก

ประเด็น ในการบริหารชุมชนจะมีทีมผูนําในแตละดานกําหนดไวอยางชัดเจน สามารถชวยเหลือ

ชาวบานตรงตามความจําเปน ทั้งนี้พ้ืนฐานของผูนําชุมชนไดหลอหลอมมาจากตระกูลผูนําที่สืบ
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ทอดการปกครองชุมชนมายาวนาน จึงมีแนวคิดกวางไกล มองประโยชนสวนรวมของชุมชนเปน

ที่ตั้ง เขาใจคุณคาของภูมิปญญาในชุมชน และเช่ือมั่นในศักยภาพของชุมชน ทําใหผูนําสามารถวาง

แนวการสงเสริม และกระตุนจูงใจใหคนในชุมชนพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และเขารวมกิจกรรม

พัฒนาเพ่ือสวนรวม จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานจะพบวาในแตวันจะทํางานในสอง

ลักษณะ ไดแก งานที่ตองทําตามการวางแผนไว และงานแกปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ผูใหญบานจะใชเวลาเดินไปเยี่ยมทุกครอบครัว หมุนเวียนไปเรื่อยๆ เพ่ือทักทายและสอบถาม

ความเปนอยูของชาวบาน ที่ทําการผูใหญบานมีปายประกาศกําหนดชวงเวลา 18.00 – 20.00 น. 

ใหประชาชนสามารถเขามาพบและขอคําปรึกษา  

การสรางบทบาทองคกรในชุมชน  จากการจัดสนทนากลุมทีมผูนําชุมชน 

กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน รวมทั้งการสัมภาษณระดับลึกผูเก่ียวของที่จะ

สามารถใหขอมูลการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา ประชาชน

ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น เพ่ือใหโรงเรียนและชุมชนเจริญกาวหนาไป

พรอมกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทสําคัญในการสรางแนวรวมการพัฒนา

กับองคกรในชุมชน โดยการประสานและเปนสื่อกลางระหวางการทํางานโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง

องคกรในชุมชนที่มีบทบาทการมีสวนรวมอยางชัดเจน ชมรมศิษยเกา ไดกอตัวขึ้นเปนรูปธรรม 

หลังจากที่ทางโรงเรียนรวมกับชุมชนและศิษยเกาจัดระดมทุนสรางอาคารสําหรับเปนโรงอาหาร

ของโรงเรียนประสบความสําเร็จไดงบประมาณเกินเปาหมายที่ตั้งไว  โครงสรางของชมรมศิษยเกา

ประกอบดวย ประธานชมรม รองประธาน กรรมการ เลขานุการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และ

นายทะเบียน มีผูอํานวยการโรงเรียนและครูเปนที่ปรึกษาชมรม  การที่สมาชิกในชมรมศิษยเกาได

แสดงบทบาทการเปนสวนหนึ่งของชุมชนโดยเฉพาะอยางย่ิงศิษยเกาที่เปนผูนําในชุมชน เปนผูมี

บทบาทสําคัญชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน และประสานงานกับ

บรรดาศิษยเกาที่มีศักยภาพสูง ที่กระจายอยูในพื้นที่ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด ใหรับรูการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาของโรงเรียน ตลอดจนการใหขอมูลความตองการจําเปนของโรงเรียน ซึ่ง

ในแตละปจะมีศิษยเกามาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน ในดาน กลุมเครือขายผูปกครองนักเรียน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง พบวา เปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชน 

ผูปกครองบางคนเคยเปนศิษยเกาเรียนนี้ จึงมีความคุนเคยกับทางโรงเรียน และในกลุมเครือขาย

ผูปกครองดวยกันมีความสนิทสนมกัน รูปแบบการสรางเครือขายผูปกครองไมมีระเบียบแบบแผน

ตายตัว ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ การใหบทบาทเครือขายผูปกครองนักเรียนแสดงบทบาท

การมีสวนรวมในการประชุม รับรูสภาพปญหา ความตองพัฒนาของโรงเรียนอยางตรงไปตรงมา 

ตลอดจนการรับทราบรายละเอียดของบุตรหลานของตนเองอยางเปนกันเองกับทางโรงเรียน ทําให

ผูปกครองนักเรียนเกิดความศรัทธา เช่ือมั่นการบริหารโรงเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะ ลักษณะของ

ความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง มีความใกลชิดและเทาเทียมกัน จึงเปนพื้นฐานสําคัญของ

การเขามามีสวนรวมมากขึ้น สวนการเห็นคุณคาการมีสวนรวม นั้นเนื่องจากโรงเรียนบานหนอง
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แคน ตั้งอยูในพื้นที่สภาพแวดลอมดานบุคคลในชุมชนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งไดแก ผูใหญบาน ผูนํา

ชุมชน เจาอาวาส กรรมการสถานศึกษา และองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็ง ชมรมศิษยเกา กลุม

เครือขายผูปกครองนักเรียน เปนตน ซึ่งบุคคล และองคกรชมชนดังกลาว มีบทบาทในการแสดง

ความรับผิดชอบและการเห็นคุณคาการมีสวนรวม โดยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบรวมจะ

เก่ียวของกับการคิดริเร่ิม การวางแผน การรวมดําเนินงาน การตัดสินใจแกปญหา ตลอดจนการ

กํากับติดตามและประเมินผล จากการศึกษาปรากฏการณในพื้นที่ พบวา นับตั้งแตเหตุการณยาย

โรงเรียนออกจากบริเวณวัดมาตั้งอยูในพื้นที่ปจจุบัน การกอสรางอาคารเรียนโดยไมใชเงินของทาง

ราชการ การสรางโรงฝกงาน การปรับปรุงสภาพแวดลอม การพัฒนาดานวิชาการ ส่ืออุปกรณ

การศึกษาท่ีทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหมีมาตรฐาน ไดรับประกาศยกยอง 

และรับรางวัลดีเดนดานตางๆซ่ึงลวนแตเกิดจากการมีสวนรวมของบุคคล องคกรในชุมชน และ

ประชาชนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา นอกจากนั้น พอ แม ผูปกครองนักเรียนใหความสําคัญในการ

รวมมือกับโรงเรียนในการเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน มีการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน การรับอาสาชวยเหลือกิจการของโรงเรียน รวมทั้งการใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใส

บุตรหลาน เฝาระวังความปลอดภัย และเปนเครือขายการเรียนรูนอกสถานที่นอกเหนือจากการ

เรียนรูในโรงเรียน  
 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 

จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน ผูวิจัยพบวาการใชยุทธศาสตรการ

มีสวนรวมของชุมชน ทั้งที่เกิดจากการกระทําภายในชุมชนและโรงเรียน ประกอบดวย การสราง

เครือขายชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการในชุมชน การเปนหุนสวนของโรงเรียน 

และการประชาสัมพันธ ซึ่งมีรายละเอียดในภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 

 

3.1 การสรางเครือขายชุมชน  

การสรางเครือขายชุมชน เปนกระบวนการสรางพลังความสามัคคีของกลุม และ

การประสานความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันของชุมชน ซึ่งอยูบนพื้นฐานขอมูล และ

การรับรูการมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบการกอตัวของเครือขายชุมชนบานหนองแคน เปนผลสืบ

เนื่องมาจาก การสรางความไวเนื้อเช่ือใจ และการแกปญหาในชุมชน การสรางความไวเน้ือเชื่อใจ 

นั้นถือวาชุมชนหนองแคน เปนชุมชนที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิหลังของชุมชนที่มีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ การอยูรวมกันของคนในชุมชน

จึงอยูบนพื้นฐานของความมีน้ําใจ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความไวเนื้อเช่ือใจกันของคน           

ในชุมชนนับวาเปนตนทุนทางความคิดกอใหเกิดความรูสึกผูกพันภายในสมาชิกของชุมชน ซึ่ง

นับวาเปนองคประกอบสําคัญของการสรางเครือขายชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรมในการชวยเหลือซึ่ง

กันและกันที่สืบทอดกันมานับตั้งแตอดีต จะเห็นไดวาการรวมกลุมกันของคนในชุมชน เร่ิมตั้งแต

การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามประเพณีตามวิถีดั้งเดิมของชุมชน อันเกิดจากพื้นฐาน

ความคิดที่วาเราอยูดวยกันตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนมีการรวมกลุมในการพึ่งพากัน แลว

ขยายผลตอไปสูการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมการพัฒนาสวนรวม ซึ่งเปนเครือขายการมีสวนรวมที่
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เกิดตามธรรมชาติจากความสามัคคีและความสมัครใจ การแกปญหาในชุมชน พบวา เมื่อชุมชน

ประสบกับปญหาความตกต่ําทางดานการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในอดีตทานหนึ่ง  คน

ในชุมชนตระหนักรวมกันวาเปนปญหาของชุมชนที่อาจสงผลตอคุณภาพการเรียนของบุตรหลาน  

โดยมีผูนําชุมชนและคนในชุมชน รวมกันแกไขปญหาจากการมองเห็นปญหารวมกันตนเองคือผูที่

เก่ียวของกับปญหาโดยตรง การกอตัวเพื่อสรางเครือขายมีความพยายามในการเรียนรูปญหา

รวมกัน นับตั้งการระดมความคิด หาแนวทางการปฏิบัติรวมกัน มีการกระตุน สงเสริมใหคนใน

ชุมชนพยายามเรียนรูปญหาและเรียนรูถึงพลังอํานาจของการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหา  

 
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู   

การกระทําที่ทําให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในชุมชนที่แสดงใหเห็นถึง

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ประกอบดวย การศึกษาดูงาน และการสรางทางเลือกในตัดสินใจ

รวมกัน สําหรับ การศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมที่ชวยสรางแรงบันดาลใจและเสริมศักยภาพของ

ผูนําชุมชน ชาวบาน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนไดเปนอยางดี ในการพัฒนาชุมชนที่ตอบสนอง

ตอความตองการของชุมชนไดเปนอยางดีนั้น คือ การเรียนรูจากการไดสัมผัสจริง ไดยินกับหู ได

เห็นกับตา เพ่ือใหรูวาโรงเรียนอื่นหรือชุมชนอื่นที่มีช่ือเสียงไดรับการยอมรับจากสังคมนั้นเปน

อยางไร ชุมชนอื่นทําไดอยางไร และเมื่อไดไปเห็นตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ ก็จะนําส่ิงที่เรียนรู

กลับมาเพื่อจะไดยอนมองตนเอง  ผูวิจัยพบวา โรงเรียนกับชุมชน ไดจัดทําแผนกิจกรรมการไป

ศึกษาดูงานรวมกันทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษากับคณะครูวางแผนการ

ไปศึกษาดูงานรวมกัน การที่จะตัดสินใจไปศึกษาดูงานที่ใดนั้น จะมีขอเสนอจากที่ประชุมวา 

จะตองสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของโรงเรียนแตละป ถาไปศึกษาดูงานตางจังหวัดก็นับเปน

กิจกรรมที่สรางโอกาสไดไปเที่ยวพรอมกันทั้งคณะครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง

นักเรียน สวนวัตถุประสงคของการไปศึกษาดูงานก็เพ่ือจะไดเกิดการเรียนรูวาการพัฒนาที่อ่ืนหรือ

ชุมชนอื่นมีอะไรพิเศษกวาที่ชุมชนตนเอง สรางเปนแรงบันดาลใจใหเกิดเปนกําลังใจ  ชวยเสริม

ความรูใหมๆที่ไดไปรับรูมาเพื่อเกิดเปนแนวทางพัฒนาตอไป  

การสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกัน เปนการรวมกันสรางทางเลือกในการ

ตัดสินใจ ที่เปนรูปแบบการสรางการตัดสินใจที่ชุมชนทํารวมกันเปนประจํา และเปนกระบวนการ

ตัดสินใจในประเด็นปญหาหรือขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับชุมชน หรือเก่ียวกับโรงเรียน การสราง

ทางเลือกในการตัดสินใจรวมกันของชุมชนมีกระบวนการที่ตองผานการใหขอมูลและขอคิดเห็น

จากฝายตางๆ ในชุมชนอยางรอบดาน กลาวคือ เมื่อชุมชนตองการพัฒนาโครงการใด จะเร่ิมตน

จากการเลือกตัดสินใจไปศึกษาดูงานในเรื่องนั้นๆ จากแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบ ไปศึกษาวิธีการ

ปฏิบัติ และนําขอมูลยอนกลับมาพิจารณาวาชุมชนของเราจะสามารถดําเนินการไดอยางไร 

ผูใหญบาน และทีมผูนําของชุมชน และทางโรงเรียนจะพูดคุย ปรึกษาหารือกัน  เสนอแนวทางและ

ตัดสินใจรวมกัน บนพื้นฐานของความเขาใจวาทุกคนในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะชวยกันได  

จึงเกิดเปนขอสรุปรวมกัน ซึ่งมิไดเกิดจากฝายใดฝายหนึ่ง ขอสรุปจากกการมีสวนรวมที่ผานการ



   183 

กล่ันกรองของชุมชนจึงทําใหเกิดการยอมรับและการยึดถือปฏิบัติรวมกัน ซึ่งการแลกเปล่ียน

เรียนรู ที่เปนการสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกันนี้ ทําใหคนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู

รวมกันในการพัฒนาสิ่งใหมๆใหเกิดขึ้นเสมอ   

 

3.3 การจัดการในชุมชน  

การจัดการในชุมชน นับวาเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดการนําแผนงานที่ไดรวมกัน

คิดไปสูวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหการกระทําบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  การจัดการในชุมชนชวย

กระตุนใหคนในชุมชนเขามากระทําการมีสวนรวม สงเสริมใหคนในชุมชนคนพบศักยภาพของ

ตนเอง  การทําใหชุมชนเกิดกระบวนการ รูรับ รูปรับและรูใช ไดอยางเหมาะสม เร่ิมตั้งแต

หลักการพึ่งพาตนเองไปสูหลักการพึ่งพิงกัน และนําไปสูจิตสํานึกสาธารณะ ผูวิจัยพบวา การ

จัดการในชุมชนหนองแคน ประกอบดวย การสรางการรับรูรวมกัน  การเลือกสรรและกําหนด

บทบาทหนาที่  และการสรางแนวปฏิบัติรวมกัน สําหรับการสรางการรับรูรวมกัน เปนการกระทํา

ของชุมชนที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีรวมกันภายในชุมชน  ตลอดจนหลอหลอมแนวคิด 

พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงตางๆใหกับชุมชน โดยกระบวนการสรางการรับรูรวมกัน มีทั้ง

รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันซึ่งมาจากการพูดคุยกัน  

หรือรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร สําหรับการสรางการรับรูรวมกันของชุมชน เกิดขึ้นจากหลาย

ลักษณะ รูปแบบที่เปนทางการ ไดแก การจัดประชุมประจําเดือนของหมูบาน การประชาสัมพันธ

ผานหอกระจายขาว การประชุมกลุมตามความจําเปน รูปแบบการติดตอส่ือสารอยางไมเปน

ทางการ เชน การพบปะพูดคุยกัน การทํางานรวมกัน ซึ่งการสื่อสารแบบไมเปนทางการนี้สามารถ

เกิดขึ้นไดตลอดเวลา และสงผลดีตอชุมชนเพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการ

สรางความเขาใจอันดีรวมกันของชุมชน การเลือกสรรและการกําหนดบทบาทหนาที่ เปนการ

กําหนดวาการทํางานตอไปจะเปนไปในลักษณะใด มีกระบวนเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมในองคกร

ชุมชน คณะกรรมการตางๆ โดยมีการพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ในดาน ความประพฤติ 

ความรู ความนาเล่ือมใส และความเสียสละเพ่ือสวนรวม โดยบุคคลดังกลาวนั้นตองเปนที่ยอมรับ

ของคนในชุมชนจึงจะมีความยินยอมพรอมใจที่จะสนับสนุนใหเปนตัวแทนในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ คุณสมบัติในการพิจารณาบุคคลที่ชุมชนใหความสําคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ คนที่จะ

ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่ หรือไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตาม ผูนั้นตองไดรับ

การยืนยันอยางชัดเจนวามีคุณสมบัติดานความซื่อสัตย กรณีการสรางแนวปฏิบัติรวมกัน นั้นเปน

การดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชน พลังอํานาจกลุมของทีมผูนํามีความเขมแข็งมาก เมื่อไดรับ

คัดเลือกใหมีบทบาทในชุมชนจึงไดรับการยอมรับจากชุมชนในการเปนตัวแทนดําเนินกิจกรรมของ

ชุมชน การสรางแนวปฏิบัติรวมกันมาจากพลังกลุมของทีมผูนํา โดยการทําใหคนในชุมชนเห็นเปน

ตัวอยาง มีการกระทําอยางตอเนื่อง และเอาจริงเอาจังกับงานสวนรวม และถือวาการใหความ

รวมมือนี้เปนวัฒนธรรมชุมชน และในขณะเดียวกัน ภายในชุมชนเองยังมีกระบวนการของชุมชน

ในการจูงใจใหคนมารวมกิจกรรมการมีสวนรวมในหลายลักษณะซึ่งมีทั้งที่เปนไปในเชิงบวก และ
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เชิงกดดันที่สงผลใหสมาชิกในชุมชนมีความกระตือรือรนเขามามีสวนรวม ความคาดหวังของ

ชุมชน ถือเปนคานิยมที่คนในชุมชนที่รับรูการปฏิบัติรวมกัน แตอยางไรก็ตาม การเขามามีสวน

รวมก็แฝงไวดวยความกดดันจากทีมผูนําชุมชนหากมีบางคนที่ละเลยไมเขารวมกิจกรรมของชมุชน  

 

3.4 การเปนหุนสวนของโรงเรียน  

การเปนหุนสวนของโรงเรียน เปนยุทธศาสตรที่สงเสริมใหโรงเรียนบานหนอง

แคนกับชุมชนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กระบวนการสรางแนวคิดวาชุมชนเปนหุนสวนของ

โรงเรียน และชุมชนเปนฐานของการสรางความเปนหุนสวนนั้น ประกอบดวย สรางวิสัยทัศนรวม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน และการสรางสัมพันธภาพที่ดี การสรางวิสัยทัศนรวม ที่ไดจาก

ปรากฏการณในพื้นที่ พบวา การสรางวิสัยทัศนรวม โดยผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนการ

ดําเนินงานและกระตุนคณะครูในโรงเรียน ใหเห็นความสําคัญในการสรางแรงจูงใจในการสราง

วิสัยทัศนรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดยนําวิสัยทัศนของโรงเรียนไปเปนสิ่งเช่ือมโยงให

เกิดการทํากิจกรรมที่ยึดวิสัยทัศนโรงเรียนเปนพื้นฐานและเปนวิธีปฏิบัติรวมกัน กระบวนการ

กําหนดวิสัยทศันรวมของโรงเรียน มีพ้ืนฐานมาจากผูบริหารโรงเรียนที่มีความเชื่อวาครูในโรงเรียน

มีความรูความสามารถและมีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนอยางดี ผูบริหารจึงสงเสริมพลังอํานาจ

การมีสวนรวมใหกับคณะครู เพ่ือขยายผลแนวคิดไปสูชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน 

พบวา  เปนวงจรแหงการเรียนรู คือ การเชื่อมโยงกิจกรรมในโรงเรียนใหเขากับสภาพการ

ดํารงชีวิตของชุมชน และการนําองคความรูที่มีอยูในชุมชนมาบูรณาการเขาสูการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนในโรงเรียน  นอกจากนี้ ยังพบวาการใหความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรูสู

ชุมชน หมายถึง การที่โรงเรียนกับชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมที่เปนการกระทํารวมกัน เพ่ือการ

คนหาความรู การเขาถึงความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  การออกแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูสูชุมชน จากการสังเกตแบบแผนการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน เก่ียวกับการจัด

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนจะมุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน และใหเกิดการ

เรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม เชน การจัดกิจกรรมวันแม  นอกจากผูเก่ียวของ

จะไดรวมพิธีการจัดกิจกรรมในวันแมตามปกติแลว  โรงเรียนไดใชโอกาสสําคัญนี้เชิญ เจาหนาที่

จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มาบรรยายใหความรูเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูลูก  รวมทั้งการ

วางแผนรวมกับผูใหญบาน และองคกรในชุมชน  คัดเลือกผูปฏิบัติตนสมควรเปนแมตัวอยาง

ภายในชุมชน เพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลในวันแมแหงชาติ  จึงอาจกลาวไดวา  

การกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชนของโรงเรียนบานหนองแคน สามารถบูรณาการใหเกิดขึ้นในทุก

โอกาส สวนการสรางสัมพันธภาพที่ดี เปนการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน ผูบริหารและ

คณะครู เปนผูเช่ือมประสานความสัมพันธของโรงเรียนใหเกิดขึ้นอยางเหมาะสม มีการสราง

สัมพันธภาพอยูบนพื้นฐานความศรัทธาตอกัน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนสามารถชวยพัฒนา

โรงเรียนใหเจริญกาวหนา เมื่อโรงเรียนตองการความรวมมือในเรื่องใดก็จะสื่อสารผานองคกรใน

ชุมชน หรือผานบุคคลที่มีความสนิทคุนเคย ทําใหชุมชนสรางเครือขายไปยังกลุมที่มีแนวคิด และ
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มีเปาหมายคลายคลึงกันกัน นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน การสรางสัมพันธภาพเพื่อใหเกิดความ

รวมมือนี้ไมมีรูปแบบหรือวิธีการตายตัว จึงข้ึนอยูสถานการณที่เอ้ืออํานวยโดยอาศัยกิจกรรมตางๆ

ที่โรงเรียนกับชุมชนรวมกันดําเนินการ แตอยางไรก็ตาม โรงเรียนก็ไดกําหนดบทบาทไวเชนกัน 

โดยมอบหมายใหครูแตละคนที่มีความคุนเคย และเช่ือถือไววางใจกับบุคคล และกลุมเครือขายใน

ชุมชนใหมีบทบาทการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน คณะครูในโรงเรียนไมไดเนนเรื่องระเบียบ

ปฏิบัติของทางราชการที่เขมงวดเกินไป เพ่ือใหโรงเรียนสามารถบริการกับชุมชนดวยความสะดวก 

รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและมีความยืดหยุนเปนกันเอง  

 
3.5 การประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธเปนกระบวนสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความหมายและความเขาใจซึ่ง

กันและกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ชวยใหสามารถปรับพฤติกรรมการมีสวนรวม การวางแผน

งาน/กิจกรรมและวิธีการปฏิบัติรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาปรากฏการณการมี

สวนรวมของชุมชน รูปแบบการประชาสัมพันธที่โรงเรียนและชุมชนนํามาใช 4 วิธี ไดแก  การ

ประชุม  ผูวิจัยพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนไดใหความสําคัญกับการประชุมมากเปนกรณีพิเศษ  

และยึดถือการประชุมเพื่อนํามาใชเปนหลักในการสื่อสารกันภายในโรงเรียนและในชุมชน โรงเรียน

มีกําหนดปฏิทินการประชุมรายการที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการไวตลอดปการศึกษา ไดแก 

การประชุมประจําเดือนของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมรวมกับชุมชน สวนการประชุมกรณีอ่ืนผูบริหารโรงเรียนก็

จะกําหนดตามสถานการณ  จากการสังเกต และศึกษาขอมูลในพื้นที่ของผูวิจัยซึ่งจะเห็นไดจาก

เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวกับการประชุมของโรงเรียนมีเปนจํานวนมาก โรงเรียนมีสมุดบันทึกการ

ประชุมที่เปนระบบระเบียบของทางราชการ และยึดถือเปนเอกสารที่จะตองนําไปสูการปฏิบัติ

รวมกัน สําหรับการประชุมเพื่อประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียนนั้น จะมีผูอํานวยการโรงเรียน

เปนผูทําหนาที่หลัก และมีครูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน ซึ่งการประชาสัมพันธในลักษณะที่เปนการประชุมรวมกับชุมชน ผูบริหารโรงเรียนถือวาเปน

โอกาสดีของโรงเรียนที่จะไดแจงขาว เหตุการณ ตลอดจนการความเคลื่อนไหวการทํางานของ

โรงเรียน และชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกันไดมากขึ้น  ความสําคัญของการ

ประชุมรวมกับชุมชนนอกจากจะเปนการประชาสัมพันธที่ดีแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

สวนตัวที่ดีของผูอํานวยการโรงเรียนกับผูนําชุมชนเพื่อใหสามารถสรางความเขาใจการทํางานใหไป

ในทิศทางเดียวกัน  การใชหอกระจายขาว หรือเสียงตามสายเปนเครื่องมือส่ือสารการสรางการ

รับรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในชุมชนมีหอกระจายขาวติดตั้งไวที่เปนหองอุปกรณพรอม

เครื่องมือส่ือสารเปนหองเอกเทศในบริเวณพื้นที่ของบานผูใหญบาน การใชหอกระจายขาวจะมี

แนวทางที่ปฏิบัติตอเนื่องกันมาโดยปกติในภาคเชา เวลา 06.00-07.00 น. ผูใหญบาน หรือ

ผูชวยผูใหญบานจะทําหนาที่แจงขาวและเหตุการณของชุมชน เชน การนัดหมายทํากิจกรรม
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สวนรวม การแจงขาวและความรูที่หนวยงานราชการฝากใหประชาสัมพันธ  โดยสงเทป แผนพับ 

ใบปลิว จดหมายขาว บทความ และเอกสารมาใหชวยเผยแพร ในบางวันจะมีการใชหอกระจาย

ขาวออกอากาศ เวลา 17.00 -18.00 น. สวนใหญจะเนนการแจงแนวปฏิบัติรวมกันของกิจกรรม

ที่อยูระหวางดําเนินการ การใชหอกระจายขาวของชุมชนหนองแคน นับวาเปนความรับผิดชอบ

ของผูนําชุมชนที่มีความพยายามจะใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการบริหารชุมชน เนื่องจากการ

ใชหอกระจายขาว สะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และประหยัดคาใชจาย นอกจากนั้น หอ

กระจายขาว ยังนํามาใชเพ่ือเชิดชูเกียรติคนที่เขามามีสวนรวมชวยเหลืองานโรงเรียน หรืองานอื่นๆ

ที่เปนงานสวนรวมของชุมชน 

สําหรับการใชหอกระจายขาวที่โรงเรียนบานหนองแคน เปนโครงการหนึ่งที่

ดําเนินการตอเนื่องกันมาหลายป กิจกรรมที่ในโครงการนี้ ไดแก การจัดรายการประจําวัน โดยมี

คณะกรรมการนักเรียน รวมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เปนผูรับผิดชอบและอยูในการ

ควบคุมของครูที่ไดรับมอบหมาย มีวัตถุประสงคของการใชหอกระจายขาวเพื่อการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน การเสริมความรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และยังเปนการวัดแวว

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานการประชาสัมพันธ การพบปะพูดคุยกัน เปนรูปแบบการ

ประชาสัมพันธอยางไมเปนทางการที่โรงเรียนและชุมชนใชเปนเครื่องมือในการรับรูขอมูลขาวสาร

รวมกันอยางทั่วถึง เปนรูปแบบมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธในชุมชน วิธีการพบปะพูดคุย

ที่โรงเรียนบานหนองแคนนํามาใชเพ่ือการสื่อสาร และประชาสัมพันธกับชุมชน เปนแนว

ดําเนินการที่กําหนดขึ้นตามพื้นฐานของการอยูรวมกันของคนในชุมชน ชาวบานสวนใหญตองการ

ส่ือสารและเรียนรูจากคนที่มีความคุนเคย หากอยูในสิ่งแวดลอมที่ตนเองไมคุนเคยจะไมกลาแสดง

ความคิดเห็น ซึ่งตรงกันขามนักวิชาการที่สนใจอยากเรียนรูจากผู รูที่มีความเชี่ยวชาญ ไม

จําเปนตองเคยรูจักกันมากอน การทํางานและสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ประชาชน จึงตองอาศัยความเชื่อถือศรัทธาและการทํางานที่ใกลชิดสนิทสนมกัน ผูอํานวยการ

โรงเรียน มักจะชี้แจงตอที่ประชุมคณะครูทุกคนใหถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะเปน

ผูส่ือสารโดยตรงกับประชาชน เมื่อมีผูปกครองนักเรียนมาที่โรงเรียน เชน มารับสงนักเรียน หรือ

มาติดตอประสานงาน ใหถือวาเปนโอกาสดีที่จะใหการบริการ พรอมทั้งไดพบปะพูดคุยเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียน  นอกจากนั้น ทางโรงเรียนถือเปนหนาที่ของครูประจําช้ันที่

จะตองพบปะพูดคุยกับผูปกครองนักเรียนเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนเพื่อปองกัน

ปญหาหรือชวยสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดถูกตอง สวน การรายงานตอสาธารณะ ผูวิจัย

พบวา โรงเรียนบานหนองแคน ไดสรางสรรคผลงานการจัดการศึกษาไวหลายลักษณะจนเปนที่

ยอมรับจากประชาชนในชุมชนและหนวยงานตนสังกัด การไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบ

ทดลองการใชนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีอยางตอเนื่อง เชน การจัดการสอนแบบคละชั้น ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแกนนําโครงการวิจัยแบบบูรณาการการ

เปลี่ยนผานการศึกษาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู ของคณะคุรุศาสตร  จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย  
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รวมทั้งการไดรับรางวัลดีเดนดานตางๆท่ีเก่ียวกับผลงานของโรงเรียน ผลงานของครู และผลงาน

ของนักเรียน  การที่โรงเรียนประสบความสําเร็จดังกลาวนี้ จึงไดรับการสนับสนุนใหนําผลงานไป

จัดแสดงในงานนิทรรศการทางการศึกษาในสถานที่ตางๆทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ

จังหวัด เพ่ือเผยแพรผลงานเปนการสรางโอกาสการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนตอ

สาธารณชน  การรายงานผลงานการจัดการศึกษาใหสาธารณชนทราบเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่

หนวยงานทางการศึกษา จะตองรายงานผลการจัดการศึกษาที่เก่ียวกับบทบาท หนาที่และความ

รับผิดชอบของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  

 

ตอนที่ 4 ผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวม 

ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน ไดกอใหมีการปรับ

รูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม นําไปสูการกําหนดเปาหมาย และการเลือกกิจกรรมที่ชุมชนเขา

มามีสวนรวม รวมทั้งการเปดชองทางการติดตอส่ือสารในหลายรูปแบบระหวางชุมชนกับโรงเรียนที่

ทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครู ผูปกครอง และชุมชนชวยสนับสนุนใหกระบวนการ

เรียนการสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เนนการบูรณาการ และการสรางสรรคกิจกรรมที่เกิดจาก

ความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน และการพัฒนาชุมชนควบคูกันไป จากการศึกษาปรากฏการณการมี

สวนรวมของชุมชนในครั้งนี้ พบวา มีผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมเกี่ยวกับ

ดานโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ความภาคภูมิใจในงาน และการยอมรับจาก

ภายนอกและดานชุมชน ไดแก การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืนและการ

เปนชุมชนแหงการเรียนรู ดังรายละเอียดในภาพที่ 14 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 
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4.1 ดานโรงเรียน 

โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน กลาวคือผูเรียนเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุด

ของการจัดการศึกษา ทั้งพอแม ผูปกครอง ครู ผูบริหารโรงเรียน ตลอดจนผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

รวมกันจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการที่สมบูรณ และสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ 

สติปญญา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีความรูความสามารถ เจตคติ และคานิยมที่

จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จากการศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชน 

ผูวิจัย พบวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอโรงเรียนในทางบวกที่สําคัญที่สุดคือ

โรงเรียนมคีุณภาพและมาตรฐาน จะเห็นไดจากโรงเรียนอื่นเขามาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเปน

จํานวนมาก เนื่องจากโรงเรียนมีช่ือเสียงดานความพรอมทางวิชาการ การทุมเทในดานงานวิชาการ 

ของคณะครู และผูบริหารโรงเรียนที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีจุดเดนเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนให

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดไตรตรอง และการมีวิจารณญาณ ไดรับการยอมรับ

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางการจัดการเรียนการ

สอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ส่ิงที่ยืนยันไดอีกประการหนึ่งคือ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 โรงเรียนบานหนองแคน

ผานการประเมินในระดับดีมากทุกมาตรฐาน  นอกจากนั้น พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกอัน

เปนผลสืบเนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรูที่ดี เชน นักเรียนกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ 

การเคารพผูใหญ  การแสดงมารยาททางสังคมที่ดี  รักษาระเบียบวินัยตอตนเอง รับผิดชอบตอ

สวนรวม นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีความตั้งใจใฝหาความรูดวยตนเอง โดยการเขา

หองสมุด สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และเลือกแหลงเรียนรูตามความสนใจที่มีอยูเปนจํานวน

มากในโรงเรียน  

ความภาคภูมิใจในงาน  โรงเรียนบานหนองแคนเปนโรงเรียนดีเดนขนาดเล็กที่

ตั้งอยูในชนบท และมีเกียรติประวัติการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชนจนเปนที่รูจักกันทั้งใน

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา และหนวยงานอื่น  การที่โรงเรียน

แหงนี้ไดสรางความโดดเดนใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีผลงานที่ภาคภูมิใจซึ่งเปนเครื่องรับรอง

มาตรฐานของโรงเรียน เชน การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภท

โรงเรียนขนาดเล็ก  รางวัลหองสมุดดีเดน ระดับประเทศ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  

รางวัลเหรียญทอง การบริหารจัดการโดยมีชุมชนมีสวนรวม จากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร เปนตน 

การที่โรงเรียนแหงนี้ไดรับการยกยอง และมีช่ือเสียงในการพัฒนาโรงเรียนรวมกับชุมชน  เปนผล

สืบเนื่องจากการทํางานรวมกันอยางเขมแข็งจริงจังของผูบริหารโรงเรียน คณะครู ผูนําชุมชน 

กรรมการสถานศึกษา และผูเก่ียวของ การทํางานที่มีความชัดเจนตอนโยบายและแผนงาน และมี

แนวคิดที่จะรวมกันดําเนินการ มีการจัดลําดับความสําคัญใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมรับผิดชอบ 
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โรงเรียนและชุมชนยึดมั่นในคานิยมที่สามารถสรางความภาคภูมิใจรวมกัน สวน การยอมรับจาก

ภายนอก การใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนทําใหผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน ไดใหการ

ยอมรับการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารจัดการที่มีชุมชนเขามามีสวน

รวม ซึ่งมีทั้งบุคคลภายในและภายนอกชุมชน คณะครูจากโรงเรียนอื่น ตลอดจนผูที่มีโอกาสมา

เย่ียมชมกิจการของโรงเรียน ตางก็ใหการยอมรับในผลงานเชิงประจักษเก่ียวกับการพัฒนา

โรงเรียนที่ครอบคลุมและมีความสมดุลทุกดาน จะเห็นไดวาผูปกครองนักเรียน กรรมการ

สถานศึกษา กลุมผูมาศึกษาดูงาน ตลอดจนศึกษานิเทศกและผูเก่ียวของมีความคิดเห็นรวมกันวา 

โรงเรียนบานหนองแคนไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณ เหมาะสมกับการไดรับรางวัลดีเดน

ดานตางๆ ทั้งในดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ

ผลงานที่เปนภาพรวมของโรงเรียน  

  
4.2 ดานชุมชน 

การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม  ชุมชนบานหนองแคนนั้น มีทีมผูนําชุมชน 

ผูใหญบาน และและกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสูงทําใหชุมชนยอมรับวาการมีสวนรวมเปน

กระบวนการขับเคล่ือนโดยชุมชนเอง วิธีปฏิบัติของทีมผูนําชุมชน ไดแก การเชื้อเชิญใหคนใน

ชุมชน เขามามีสวนรวมตั้งแตกระบวนการรวมกันคิด การขอความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และ

การตัดสินใจรวมกัน สมาชิกชุมชนบานหนองแคนจึงมีความเสมอภาคทางความคิดเห็น ซึ่งเปน

หลักการพ้ืนฐานกระบวนการประชาธิปไตย และเปนวิธีการพัฒนาไปสู การคนหาสภาพที่ดีกวา  

การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม ยังเกิดจากผูบริหารและคณะครูไดรวมกันสรางแนวคิดพื้นฐานให

เกิดการรับรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหชุมชนมีทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาบุตร         

หลานรวมกันวา มิใชเปนหนาที่ของครูในโรงเรียนเพียงฝายเดียว แตเปนหนาที่รวมกันระหวาง

โรงเรียนกับพอ แม ผูปกครอง และชุมชนที่จะตองรวมมือกัน ซึ่งโรงเรียนจะสื่อสารกับชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ เชน ในโอกาสที่โรงเรียนจัดใหมีการประชุมผูปกครอง การเยี่ยมบานนักเรียน              

การพบปะพูดคุยกับผูปกครองที่มาสงบุตร หลาน รวมทั้งการใหการตอนรับ พอ แม ผูปกครอง 

และผูมีสวนเกี่ยวของที่มาติดตอประสานงานกับโรงเรียน ซึ่งกระบวนการเหลานี้สงผลใหประชาชน

ในชุมชนไดรับบทบาทตางๆรวมกันในทุกกิจกรรมการมีสวนรวม กอใหเกิดการยอมรับมีสวนรวม

จนกลายเปนจิตสํานึกของชุมชนที่มิไดแปลกแยกไปจากวิถีชีวิตจริง สําหรับการพัฒนาชุมชนที่

ย่ังยืน จะเห็นไดวาชุมชนหนองแคนเปนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซึ่งการพัฒนา

ดังกลาวเกิดจากความตองการภายในชุมชนเอง และการพัฒนาที่มาจากภายนอกควบคูกันไป  การ

ที่ชุมชนแหงนี้ กลายเปนชุมชนพัฒนาอยางย่ังยืน มีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ บทบาท

ของผูนําชุมชน คือผูใหญบาน ทีมผูนําในชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษา  เมื่อจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ผูนําชุมชนจะเสนอแนวคิดการพัฒนานั้นอยาง

เปดเผย  โดยเริ่มตนที่กระบวนการระดมความคิดเห็น การพูดคุย การสื่อสารหลายชองทาง ทั้งที่
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เปนทางการและไมเปนทางการ จนไดความคิดเห็นจากคนสวนใหญของชุมชนที่มีทั้งกลุมคนรุน

เกา และคนรุนใหม เพ่ือใหมีความสมดุลกับบริบทของชุมชน  และองคประกอบอีกประการหนึ่ง 

คือการพัฒนาที่สอดคลองและสมดุลกับชุมชน ซึ่งกอใหเกิดการบริหารจัดการแตละคนในชุมชนได

อยางเหมาะสม สมาชิกไดมีโอกาส สนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาไดตามกําลังและ

ความสามารถของตนเอง กลาวคือ ใครที่มีความสามารถดานใดก็มาชวยดานนั้น เชน การมาชวย

ทํางานดานการกอสราง การมาชวยดูแลในดานการทําอาหาร หรือ การรวมบริจาคตามกําลังที่ตน

สามารถทําได  การเปนแรงงานพัฒนาวัด โรงเรียนและภายในชุมชน เปนตน  แนวคิดการพัฒนา

ชุมชนอยางย่ังยืนนี้ จึงไมมีความขัดแยงตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตเดิม สงผลให

สามารถพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาที่ย่ังยืนจึงเปนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อทุกคนใน

ชุมชน  และเปนการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดความตระหนักวา ตนเปน

สวนหนึ่งของชุมชน ที่จะตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและผูอ่ืน และยังจะตองแสดงบทบาท

ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน  ดวยการเขาไปมีสวนรวม ในกิจกรรมและกระบวนการ

ตัดสินใจของชุมชน  การมีสวนรวมของชุมชนบานหนองแคนจึงเปนกระบวนการที่สมดุลแหงวิถี

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมอยางเทาเทียม  

การเปนชุมชนแหงการเรียนรู เนื่องจากชุมชนหนองแคน เปนชุมชนที่มี            

พฤติกรรมการมีสวนรวมมาตั้งแตอดีตในลักษณะการมีสวนรวมชวยงานกันตามประเพณีในชุมชน  

เชน การชวยกันจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา การจัดงานประเพณีวันสงกรานต  การชวยสราง

ถนนหนทางในชุมชน  ตลอดจนการรวมชวยงานสวนตัวระหวางสมาชิกในชุมชน เชน การรวมลง

แขกเกี่ยวขาว การชวยงานศพ หรืองานแตงงาน เปนตน  การมีสวนรวมของชุมชนบานหนองแคน

เปนการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือใหคุณสมบัติที่ดีของการเปนสมาชิกในชุมชน จากการสังเกตการ

เรียนรูในชุมชนแหงนี้สวนหนึ่งมาจากปจเจกบุคคล ที่มีความเกี่ยวของกับการคิด ประสบการณ 

การจัดการปญหาของตนเอง ซึ่งมีทั้งการยอมรับ การปฏิเสธ การประยุกตใช และการสรางใหม 

การเรียนรูจากปจเจกบุคคลในชุมชนจะเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมใน

ชุมชน นอกจากนั้น จะเห็นวาคนในชุมชนเกิดการเรียนรูดวยการกระทําที่สืบทอดกันมา ซึ่งอาจจะ

เปนการเรียนรูโดยไมไดตั้งใจ เมื่อมีเหตุการณ หรือมีกิจกรรมในลักษณะที่เคยปฏิบัติกันมาจนเปน

ประเพณีนิยม ประชาชนก็จะเรียนรูวาตนเองตองทําอะไรกับเหตุการณ หรือกิจกรรมนั้นๆ การเปน

ชุมชนแหงการเรียนรูของชุมชนบานหนองแคนจะมีลักษณะสําคัญ ไดแก  การเรียนรูเร่ืองของชีวิต

และการทํางาน  การเรียนรูจากปญหาที่เผชิญอยู  และเปนการเรียนรูดวยการกระทํา การเรียนรูที่

เกิดขึ้นในชุมชน จึงเปนการเรียนรูที่สมาชิกในชุมชนสามารถพัฒนาความรูนั้น เพ่ือการปรับ

ทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรม ใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงที่เขามาในชุมชน การเรียนรู

รวมกันระหวางชุมชนและโรงเรียนอาจกลาวไดวา โรงเรียนเปนเสมือนทุนทางปญญา สวนชุมชน

นั้นมีความสําคัญดานทุนทางสังคม สําหรับการแสดงออกถึงการเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่มีความ

ชัดเแทรกอยู กระบวนการกลุมของชุมชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุม การ
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ปรึกษาหารือ  การแกไขปญหาในชุมชน  การสรางทางเลือกในการตัดสินใจรวมกัน เพ่ือการ

สงเสริมใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่สามารถตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 

 

2. ขอสรุปเชิงทฤษฎี 
วิโรจน สารรัตนะ (2553) กลาววา การวิจัยทฤษฎีฐานรากมีลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง

คือการกอใหเกิดทฤษฎี และไดกลาวถึงแนวคิดของ Locke (2001) เก่ียวกับการเปนรูปแบบเชิง

ทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลสืบเน่ืองที่เกิดขึ้น (causal-consequence theoretical framework) หรือ

รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลหรือแผนภาพของทฤษฎี หรือรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางปรากฏการณหลัก เง่ือนไขเชิงสาเหตุ ยุทธศาสตร/การกระทํา/ปฏิสัมพันธ เง่ือนไขเชิง

บริบท เง่ือนไขสอดแทรกและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดของ Strauss & Corbin (1998) 

ซึ่งหากนําเอารูปแบบนี้มาใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยก็จะเปนรูปแบบที่กอใหเกิดแนวคิดที่

ชัดเจนทั้งใน “การตั้งคําถามการวิจัย” และใน “การหาคําตอบเพื่อตอบคําถามการวิจัย” กรณีที่

เปนการตั้งคําถามการวิจัยจะใหแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งคําถามการวิจัยในเชิงเหตุผล

สัมพันธตอกันดังนี้วา 1) ปรากฏการณหลักมีลักษณะเปนอยางไร (core phenomenon) เกิดจาก

สาเหตุอะไร (causal conditions) 2) ปรากฏการณหลัก (core phenomenon) มีอิทธิพลใหเกิด

การใชยุทธศาสตรอะไร/เกิดการกระทําอะไร/มีปฏิสัมพันธกันอยางไร (strategies/action/ 

interaction)โดยมีเง่ือนไขเชิงบริบท (contextual conditions) และเง่ือนไขสอดแทรก(intervening 

conditions) อะไรที่มีอิทธิพลตอการใชยุทธศาสตร/การกระทํา/ปฏิสัมพันธ (strategies/action/ 

interaction) นั้นดวย และ 3) การใชยุทธศาสตร/การกระทํา/ปฏิสัมพันธ (strategies/action/ 

interaction) ไดกอใหเกิดผลสืบเนื่อง (consequences) อะไรข้ึนมา กรณีที่เปนการหาคาํตอบเพือ่

ตอบคําถามการวิจัย จะใหแนวคิดการสรุปหรือนําเสนอผลการวิจัยที่ เปน “ทฤษฎีเชิง

กระบวนการ” (process theory) ที่มีองคประกอบของทฤษฎีตามคําถามการวิจัยนั้น คือ 1) 

ลักษณะของปรากฏการณหลัก (core phenomenon) และสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณหลัก 

(causal conditions)    2) ยุทธศาสตร/การกระทํา/ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของ

ปรากฏการณหลัก (strategies) เง่ือนไขเชิงบริบท (contextual conditions)และเง่ือนไขสอดแทรก

(intervening conditions)  3) ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น (consequences) จากการใชยุทธศาสตร/การ

กระทํา/ปฏิสัมพันธ เมื่อไดคําตอบมาครบถวนทุกขอคําถาม นักวิจัยจะไดผลสรุปของการวิจัยเปน 

“ทฤษฎีเชิงกระบวนการ” ในลักษณะที่เปนรูปแบบเชิงทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น 

(causal-consequence theoretical framework) หรือรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลหรือ

แผนภาพของทฤษฎี หรือรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางเง่ือนไขเชิงสาเหตุ ปรากฏการณ

หลัก ยุทธศาสตร/การกระทํา/ปฏิสัมพันธ เง่ือนไขเชิงบริบท เง่ือนไขสอดแทรกและผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้น  
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิจัยทฤษฎีฐานรากเชิงระบบของ Strauss & 

Corbin (1998) มาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนใน

โรงเรียนดีเดนขนาดเล็กนี้ เปนความพยายามที่จะทําความเขาใจลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน ยุทธศาสตรและเง่ือนไขการใชยุทธศาสตรการมีสวน

รวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนใน

โรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก และจากคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย รวมทั้งการนําผล

การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ดัง

ภาพที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 กรอบแนวคดิพื้นฐานในการวิจยั: การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

 

จากทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ (2553) จากแนวคิดของ Locke (2001) แนวคิดของ 

Strauss & Corbin (1998) และกรอบแนวคิดพื้นฐานเพื่อการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอ

นําเสนอผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก เปน “ทฤษฎีเชิง

กระบวนการ” ในลักษณะที่เปนรูปแบบเชิงทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น (causal-

consequence theoretical framework) หรือรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลหรือแผนภาพของ

ทฤษฎี หรือรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางเง่ือนไขเชิงสาเหตุ ปรากฏการณหลัก 

ยุทธศาสตร/การกระทํา/ปฏิสัมพันธ เง่ือนไขเชิงบริบท เง่ือนไขสอดแทรก และผลสืบเนื่องที่

เกิดข้ึน ดังภาพที่ 16 

  

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอ

การมีสวนรวมของ

ชุมชน 

ลักษณะการมสีวนรวม

ของชุมชนในโรงเรียน

ดีเดนขนาดเล็ก 

ผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้นจาก

การมีสวนรวม

ของชุมชน 

เง่ือนไขเชิงบริบทที่มีผลตอ

การมีสวนรวมของชุมชน 

เง่ือนไขเชิงสอดแทรกที่มีผล

ตอการมีสวนรวมของชุมชน 

ยุทธศาสตร

การมีสวน

รวมของ     

ชุมชน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ดานชุมชน 

ดานโรงเรียน 

การขยายจิตสํานึก

การมีสวนรวม 

การพัฒนาชุมชน

ที่ยั่งยืน 

การเปนชุมชน

แหงการเรียนรู 

มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

ความภาคภูมิใจ 
ในงาน 

การยอมรับ

จากภายนอก 

ผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้นจากการใช

ยุทธศาสตร 

การเปนหุนสวนของโรงเรียน การประชาสัมพันธ 

การจัดการในชุมชน 

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

การสรางวิสัยทัศนรวม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน 

การประชุม 

การใชหอกระจายขาว 

การพบปะพุดคุย 
การสรางสัมพันธภาพที่ด ี

การรายงานสาธารณะ 

การสรางเครือขายชุมชน 

การสรางการรับรรวม 

การเลือกสรร ฯ 

การสรางแนวปฏิบตัิรวม 

การศึกษาดูงาน 

การสรางทางเลือกตัดสินใจรวม 

การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ 

การแกปญหาในชุมชน 

ลักษณะการมีสวน

รวมของชุมชน 

พฤติกรรมการมีสวนรวม 

กระบวนการมสีวนรวม 

เปาหมายการมี

สวนรวม 

แบบแผนการมีสวน

รวมของชุมชน 

การมองตนเองของ

ชุมชน 

การเปนชุมชนเขมแข็ง การยอมรับจากภายนอก 

รูปแบบการมีสวนรวม 

การกําหนดบทบาท 

การเปนแหลงเรียนรู 

การมุงสูความเปนเลิศ 

การเสียสละเกินปกติ 

การสรางคานิยมรวม 

การตัดสินใจรวม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การรายงานผล รวมดําเนินการ สรางทีมฯกําหนดความตองการรวม 

ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการ

มีสวนรวม 

ความพรอมของชุมชน 

ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

การมีความผูกพันกับชุมชน 

การทํางานโปรงใส 

การประพฤติเปนแบบอยาง 

การเปนศูนยกลาง

การเรียนรูชุมชน 

การมีเกียรติประวตัิดีเดน 

การกําหนดปรัชญา

ของโรงเรียน 

การเห็นคุณคาการ

มีสวนรวม 

การสรางบทบาท

รวมในชุมชน 

วิสัยทัศนผูนําชุมชน 

ภาพที่ 16 ขอสรุปทฤษฎีเชิงกระบวนการในรูปแบบเชิงทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลสบืเนื่องที่เกิดขึน้: การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

เงื่อนไขเชิงบริบทดานชุมชน ไดแก ดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การปกครอง   และ                                        จิตสํานึกรวมกัน 

 
เงื่อนไขเชิงสอดแทรก                                      ดานโรงเรียน ไดแก  

 
เปนที่ศรัทธาของชุมชน พัฒนาสูความเปนเลิศ และใสใจใหบริการชุมชน 

 

ยุทธศาสตรการมี

สวนรวมของชุมชน 

1
9
3
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ขอสรุปเชิงทฤษฎีมีดังน้ี 

1) ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

(1) การมองตนเองของชุมชน เปนมุมมองของคนในปรากฏการณการมีสวนรวมของ

ชุมชน ประกอบดวย การเปนชุมชนเขมแข็ง และการไดรับการยอมรับจากภายนอก 

(2) แบบแผนการมีสวนรวมของชุมชน เปนความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ที่

เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา รูปแบบการมีสวนรวม ประกอบดวย การมีสวนรวมตาม

นโยบาย และการมีสวนรวมตามสถานการณ และการกําหนดบทบาทการมีสวนรวม ประกอบดวย 

การมีสวนรวมรับรูและรวมปฏิบัติ และการมีสวนรวมตัดสินใจและแกไขปญหา  

(3) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เกิดจากกระบวนทัศนของชุมชนที่เขาใจบทบาท

การมีสวนรวม มี 4 ข้ันตอน ไดแก การกําหนดความตองการรวมกัน การสรางทีมและการกําหนด

กิจกรรม การรวมดําเนินการ การรายงานผลงาน 

(4) เปาหมายการมีสวนรวมมีลักษณะสําคัญของการทํางานอยางจริงจัง เพ่ือใหประสบ

ความสําเร็จเหนือความคาดหมาย ประกอบดวย การมุงสูความเปนเลิศ และการเปนแหลงเรียนรู   

(5) พฤติกรรมการมีสวนรวมของชุมชนมีลักษณะสรางสรรคและรวมมือกันพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ประกอบดวย การสรางคานิยมรวม การเสียสละที่เกินระดับปกติ การแลกเปลีย่น

เรียนรู และการตัดสินใจรวมกัน   

 

2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

(1) ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน เปนสภาพจริงที่แสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนและการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย การกําหนดปรัชญาพื้นฐานของโรงเรียน การเปนศูนยกลางการ

เรียนรูชุมชน และการมีเกียรติประวัติดีเดน  

(2) การปฏิบัติงานของบุคลากร เปนพฤติกรรมสวนบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทได

สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน ประกอบดวย การมีความผูกพันกับชุมชน การทํางาน

ดวยความโปรงใส และการประพฤติตนเปนแบอยางที่ดี 

(3) ความพรอมของชุมชนชุมชน เปนความสมดุลระหวางทรัพยากรบุคคลกับ

ส่ิงแวดลอมของชุมชน ประกอบดวย วิสัยทัศนผูนําชุมชน การสรางบทบาทรวมในชุมชน และการ

เห็นคุณคาการมีสวนรวม 

 
3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน เง่ือนไขบริบท และเง่ือนไขสอดแทรก  

(1) การสรางเครือขายชุมชน เปนกระบวนการสรางพลังเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมรวมกัน

ของชุมชน ประกอบดวย การสรางความไวเนื้อเช่ือใจ และการแกปญหาในชุมชน  

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการแสดงออกหรือการกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนา ประกอบดวย การศึกษาดูงาน การสรางทางเลือกในการและตัดสินใจรวมกัน 
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(3) การจัดการในชุมชน เปนการสรางกลไกใหเกิดการกระทําเพ่ือบรรลุเปาหมาย

รวมกันประกอบดวย การสรางการรับรูรวมกัน การเลือกสรรและการกําหนดบทบาทหนาที่ และ

การสรางแนวปฏิบัติรวมกัน  

(4) การประชาสัมพันธ เปนการเลือกวิธีส่ือสารที่เหมาะสมเพื่อใหขอมูลสารสนเทศผาน

การรับรูหลายชองทางประกอบดวย การประชุม การใชหอกระจายขาว การพบปะพูดคุย และการ

รายงานสาธารณะ 

(5) การเปนหุนสวนของโรงเรียน เปนการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความรับผิดชอบตอ

สวนรวม ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศนรวม การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชน และการสราง

สัมพันธภาพที่ดี 

สําหรับ เง่ือนไขเชิงบริบท เปนสภาพความเปนจริงของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ ประกอบดวย สภาพแวดลอมดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง และ

สภาวะจิตสํานึกรวมกัน และเง่ือนไขเชิงสอดแทรก เปนการดํารงอยูที่เกิดจากการกระทําระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวย  โรงเรียนเปนที่ศรัทธาของชุมชน การพัฒนาสูความเปนเลิศ และ

การใสใจใหบริการชุมชน 
 

4) ผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวม  

(1) ดานโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน  ความภาคภูมิใจใน

งาน และการยอมรับจากภายนอก 

(2) ดานชุมชน ประกอบดวย การขยายจิตสํานึกการมีสวนรวม การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 

และการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 

 

3. ขอเสนอแนะ  
3.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 

เนื่องจากโรงเรียนที่ใชเปนกรณีศึกษาครั้งนี้ มีความโดดเดนดานการมีสวนรวมของ

ชุมชนอยางชัดเจน จึงกลาวไดวาการสรางการมีสวนรวมของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนั้น หนวยงานตนสังกัด หรือองคกรที่เก่ียวของควรนําองคความรูจากการวิจัยไป

กําหนดเปนนโยบายสูการปฏิบัติใหแกโรงเรียนอื่น ดังขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1) โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ทําการศึกษาครั้งนี้ มีความผูกพันกันมาอยางยาวนาน
และไดรับการพัฒนาความสัมพันธเชิงความรวมมือกันมากขึ้นตามลําดับ จุดเดนของชุมชนที่ได

ศึกษา คือ การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนของโรงเรียน การมีวิสัยทัศนของผูนําชุมชนและประชาชน

ในชุมชน และการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งมีสวนทําใหสามารถ

รวมกันจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของโรงเรียนและชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียที่เปน

บุคคล หรือกลุมบุคคลในชุมชน นับเปนผูที่มีบทบาทอยางย่ิงตอการรวมพัฒนาโรงเรียนในดาน
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ตางๆ เชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูแทนกลุมบุคคลในชุมชน ผูนําชุมชน ศิษยเกา

ผูปกครองนักเรียน ซึ่งมีลักษณะการมีสวนรวมที่แตกตางกันตามบทบาท อํานาจ หนาที่ ความ

รับผิดชอบ และตามศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับ 

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนใหมี

แบบแผนที่ชัดเจน มีความตอเนื่อง และย่ังยืนยิ่งข้ึน 

2) คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในโรงเรียน อาทิ บทบาทของผูบริหารประพฤติ

ตนเหมาะสม การมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และเปนแบบอยางที่ดี 

ความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน และความศรัทธาในการทํางาน มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา จึงควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาและประชาชนในชุมชน ทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสรางปฏิสัมพันธที่ดีใน

การทํางาน ใหเขาใจ และเขาถึงหลักการพัฒนาการศึกษารวมกัน รวมทั้งการสรางเครือขายชุมชน  

เพ่ือใหการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ิน อีกทั้งนําไปสู

การสรางฐานแหลงการเรียนรูรวมกันของโรงเรียนกับชุมชน 

3) ชุมชนและโรงเรียนที่ใชเปนพื้นที่การวิจัยครั้งนี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน
วงการการศึกษา จึงกลาวไดวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) หนวยงานทางการศึกษาระดับ

นโยบายจึงควรสงเสริมใหมีการจัดการความรู (knowledge management) โดยการถอดองค

ความรูการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก เพ่ือการกระจายองคความรูใหม 

สําหรับการพัฒนาโรงเรียนอื่นตอไป 

 

3.2 ขอเสนอแนะการนําไปปฏิบัติ  

จากผลการวิจัยไดขอสรุปซึ่งเปนสาระสําคัญที่โรงเรียน หนวยงานทางการศึกษาอ่ืน และ

ผูมีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม ดังมี

ขอเสนอแนะตอไปนี้ 

1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน มีหลายประการทั้งที่เปนปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก ในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในระยะเริ่มแรกนั้น ผูบริหารโรงเรียน

ควรใหความสนใจปจจัยภายในโรงเรียนกอน เชน การทุมเทและเสียสละการทํางานเกินระดับปกติ 

การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี การสงเสริมใหครูมีความสัมพันธที่ดีตอชุมชน เปนตน เพ่ือให

การพัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการระเบิดจากขางใน (inside out) 

2) การปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมของชุมชนนั้น ควรมีการ

กําหนดปรัชญาการมีสวนรวมของโรงเรียนกับชุมชน และสรางความตระหนักการนําปรัชญา

โรงเรียนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเนนการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของกรรมการ

สถานศึกษา เครือขายผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา  การทํางานดวยความโปรงใส และการ
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ประชาสัมพันธการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการไดรับการยอมรับจาก

ภายนอก และนําไปสูการมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 

3) เง่ือนไขที่สําคัญในการนําไปสูการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ที่
ประสบผลสําเร็จนั้น บริบทของชุมชนมีความสําคัญตอการสรางเครือขายการศึกษาในชุมชน 

ตลอดจนการใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนเปนธรรมและเทาเทียม ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควร

เรงรัดการสรางความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนใหเกิดขึ้นในชุมชน และนํากลยุทธการรวมมือกับ

ชุมชนโดยยึดคุณภาพของนักเรียนเปนเปาหมาย เพ่ือสรางความเขมแข็งซึ่งกันและกันระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน 

4) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนที่เปนขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้เปนที่
ยุทธศาสตร ควรนํามาปฏิบัติ ไดแก การสรางความเปนหุนสวนโรงเรียน การประชาสัมพันธ การ

จัดการในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชน  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนและ

ผูเก่ียวของควรเลือกยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน และสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

 

3.3 ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยครั้งตอไป 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะหลายประเด็นที่สามารถนําไปวิจัยตอยอด

เพ่ือสรางองคความรูใหม หรือวิจัยเพื่อการยืนยันใหไดองคความรูที่คมชัดมากยิ่งข้ึน ดัง

ขอเสนอแนะตอไปนี้  

1) การเลือกศึกษาปรากฏการณการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก
ครั้งนี้ ซึ่งเปนการเก็บขอมูลที่มีขอบเขตระยะเวลายาวนานเกินไป การวิจัยในครั้งตอไปอาจกําหนด

ชวงเวลาใหส้ันลง นอกจานี้อาจทําวิจัยลักษณะเดิมซ้ําอีกครั้ง เพ่ือใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎีที่คมชัด

มากยิ่งข้ึน หรือวิจัยเพื่อการยืนยันผลการวิจัยนี้โดยนํามโนทัศนที่เปนขอสรุปเชิงทฤษฎีไปกําหนด

เปนตัวแปรการทดสอบในรูปแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

2) นําขอเสนอแนะจากการวิจัยที่เปนประเด็นเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย

ชุมชน หรือยุทธศาสตรการสรางความเปนหุนสวนของโรงเรียน โดยเปลี่ยนวิธีวิทยาการวิจัยเปน

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการประยุกตใชทฤษฎีและการ

ปฏิบัติซึ่งสามารถนําไปใชจริง และทําใหทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได 

3)  สําหรับขอเสนอแนะการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางสรางทฤษฎีฐานราก ซึ่งถือวา

ผูวิจัยเปนเคร่ืองมือหลักที่สําคัญที่สุด ผูที่จะทําวิจัยลักษณะนี้ควรเตรียมความพรอมของผูวิจัยเอง 

ทั้งในการคนควาเพ่ือใหเกิดความไวในเชิงทฤษฎี การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยใหกระจางชัด  สราง

ความเชื่อมั่นใหกับตนเองโดยเขารับการอบรมและฝกปฏิบัติเทคนิควิธี การใชศาสตรและศิลปใน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงการกําหนดขอบเขตระยะเวลาอยูในพื้นที่ศึกษา

เปนระยะเวลานานพอที่จะใหไดขอมูลครอบคลุม ครบถวนและมีคุณภาพ ตลอดจนการฝกทักษะ
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การใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในภาคสนามใหมีความคลองแคลว ซึ่งจะสงผลใหการ

ดําเนินการวิจัยมีความสมบูรณและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (ฉบับที่ 1) 

(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก: ผูบริหารสถานศึกษา และครู) 

 

ขั้นนํา  
1. การสนทนาสรางความคุนเคย 

- เร่ิมการสนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน ชุมชน และส่ิงแวดลอม     

2. อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
- ตองการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนแหงนี้ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะ 

ปจจัย ยุทธศาสตรและ เง่ือนไขการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่

เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

- ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  เพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพูดแต

จะนําเสนอเปนความคิดเห็นสวนรวม 

- ขอบันทึกเทป เพ่ือใหไดรายละเอียดของการสัมภาษณ  แตจะนําเทปนี้ไปใชเพ่ือการวิจัย

เทานั้นจะไมนําไปเผยแพร นอกจากผูศึกษาจะนํามาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูให

สัมภาษณใหครบถวนและถูกตอง  

 

ขั้นสัมภาษณ 

- แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 

1. พื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1.1 ขอใหทานแนะนําตัวเอง และเลาเก่ียวกับประสบการณในการทํางานของทาน

โดยสังเขป 

1.2 ทานมีหนาที่ และความรับผิดชอบงานโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดบาง อยูโรงเรียนนี้

มาแลวกี่ป  มูลเหตุจูงใจที่ยายมาอยูโรงเรียนนี้เพราะเหตุใด 

1.3 เรียนจบมาทางดานใด  จากที่ไหน  จบมาแลวกี่ป  มีงานหรือกิจกรรมอะไรที่มักทํา

อยูเปนประจําหรือเปนครั้งคราวบาง 

1.4 ทานพักอาศัยอยูในหมูบานนี้หรือไม มาทํางานที่โรงเรียนอยางไร  ในแตละวันใช

เวลาอยูที่โรงเรียนนานกี่ช่ัวโมง เวลาสวนใหญมักจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

 
2. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติ และสภาพทั่วไปของโรงเรียน                                                             

2.1 ขอใหทานเลาถึงประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทาที่ทราบ เชนโรงเรียนนี้ ตั้งข้ึน

มาในปใด  ใครเปนผูริเร่ิมใหมีการกอตั้ง  และคนในชุมชนมีสวนรวมในการกอตั้งโรงเรียนอยางไร  

มีเหตุการณที่สําคัญๆอะไรเกิดขึ้นบาง 
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2.2 โรงเรียนของทานไดกําหนดปรัชญา คติพจน หรือคําขวัญของโรงเรียนไวหรือไม 

อยางไร  และมีประโยชนตอการทํางานของโรงเรียนอยางไร   

2.3 ทานรูจักคุนเคยกับคนในชุมชนมากนอยเพียงใด  และสนิทสนมกับคนในชุมชน

กลุมใดเปนพิเศษบางหรือไม  เพราะเหตุใด  มีโอกาสเขาไปเยี่ยมคนในชุมชนบางหรือไม  อยางไร 

2.4 ทานพอใจในสภาพการทํางานของคณะครูที่เปนอยูในปจจุบันมากนอยเพียงใด

เพราะเหตุใด 

2.5 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนหรือการชวยเหลือจากใคร หรือหนวยงานใดบาง 

หรือไมอยางไร 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

3.1 ทานวางโครงสรางการบริหารงานในโรงเรียนอยางไร  คณะครูในโรงเรียนมีสวน

แสดงความคิดเห็นในการกําหนดโครงสรางหรือไม  ใชหลักเกณฑใดในการแบงงาน  แตละฝายมี

อิสระในการตัดสินใจในการทํางานมากนอยเพียงใด   

3.2 โรงเรียนมีแบบแผน มีข้ันตอน หรือกําหนดขอบเขต การมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาอยางไรบาง  

3.3 โรงเรียนมีกิจกรรม และมีเทคนิคการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร ระดับการมีสวน

รวมมากนอยเพียงใด มีสวนรวมในเรื่องใดบาง  มีเปาหมาย และวิธีการมีสวนรวมของชุมชนมี

ลักษณะอยางไร 

3.4 ชุมชนไดชวยเหลือแกทางโรงเรียนในการจัดการศึกษามากนอยเพียงใด  ชวยเหลือ

ทางดานใดบาง  ส่ิงที่ชุมชนใหความชวยเหลือแกทางโรงเรียนนั้น ตรงกับความตองการของ

นักเรียนหรือเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยางไรบาง 

3.5 ทานและคณะครูมีการติดตอ ประสานสัมพันธกับชุมชนมากนอยเพียงใด  โดยปกติ

มักจะติดตอกันโดยวิธีการใด ในหนึ่งสัปดาหติดตอกับชุมชนกี่ครั้ง  ใชอะไรเปนเครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสาร  รวมทั้งทานมีวิธีการ และมีข้ันตอนในการติดตอ ส่ือสารอยางไร  ทางโรงเรียน

ยอมรับการมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะใดบาง                                         

3.6 ในรอบปที่ผานมา  โรงเรียนและชุมชนไดรวมมือกันจัดกิจกรรมอะไรบาง  และ

กิจกรรมแตละอยางมีประโยชนตอนักเรียน และโรงเรียนอยางไร  กิจกรรมในลักษณะใดที่คนใน

ชุมชนมักจะมารวมมากที่สุด  

  

4. ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมสีวนรวมของชุมชน 

4.1 ทานคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่จําเปนตอการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ของทานหรือไม  เพราะเหตุใด  และถาไมมีการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้มากจากหนวยงาน
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ระดับสูง  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษายังเปน ส่ิงที่มีความจําเปนอยูหรือไม  

เพราะเหตุใด 

4.2 ทานคิดวาธรรมนูญโรงเรียน และแผนพัฒนาโรงเรียน มีความจําเปนตอการทํางาน

ของโรงเรียนอยางไร  ชุมชนมีขอเสนอที่นาสนใจอยางไรบาง  และคณะครูยอมรับฟงความคิดเห็น

ดังกลาวอยางไร  ธรรมนูญโรงเรียน และแผนพัฒนาโรงเรียนสวนใหญกําหนดขึ้นตามขอเสนอของ

ใคร  เพราะเหตุใด 

4.3 ทานนําความคิดของคนในชุมชนมาใชในการปรับปรุงการทํางานของทานและคณะ

ครูอยางไรบาง  ความคิดเห็นเหลานั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของคณะครูและ

โรงเรียนอยางไร 

4.4 ทานคิดวาการมีสวนรวมชุมชนในปจจุบัน เปรียบเทียบกับเมื่อ  3-4  ปที่แลววา

แตกตางกันหรือไม  อยางไร  นโยบายการจัดการศึกษาที่ใหดึงชุมชนเขามาชวยในการจัด

การศึกษามีผลกระทบ  ตอการทํางานของทานหรือไม 

4.5 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการสงเสริมใหโรงเรียน           

จัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จจนเปนที่ยอมรบัจากผูเก่ียวของ 

4.6 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองใน

ชุมชน มีผลตอการเขามามีสวนรวมของชุมชนอยางไร  

4.7 ทานคิดวาปจจัยอะไรที่เปนสิ่งสําคัญที่สงเสริมจนทําใหโรงเรียนไดคัดเลือกเปน

โรงเรียนดีเดน ไดรับรางวัลพระราชทานและไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                                                                       

5. ยุทธศาสตร และเง่ือนไขทีส่งผลตอการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน                             

5.1 ทานมีวิธีปฏิบัติอยางไรจึงทําใหคนในชุมชนทราบวาอะไรเปนสิ่งที่คนในชุมชน

จะตองรับผิดชอบรวมกันกับโรงเรียน  และมีส่ิงใดบางที่ชุมชนไมตองรวมรับผิดชอบ  ทานมี

ขอตกลงกับชุมชนในเรื่องนี้อยางไร 

5.2 โรงเรียนและชุมชนไดรวมกันคิดกิจกรรมหรือแนวทางใหม ๆ ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางไรบาง  และกิจกรรมหรือแนวทางดังกลาวเปนประโยชนตอการทํางานของคณะ

ครูและ เปนประโยชนตอนักเรียนอยางไรบาง                                                                                    

5.3 ทานคิดวาการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษามีอะไรบาง 

5.4 ทานคิดวาชุมชนมีกฎเกณฑหรือขอบังคับใหคนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางไรบาง  ใครเปนผูกําหนด  และถาไมมารวมในกิจกรรม  โรงเรียนและชุมชนมี

วิธีการจูงใจใหบุคคลนั้นมาใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางไร  เพราะเหตุใด  หรือถามารวม
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กิจกรรมของทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  โรงเรียนหรือชุมชนแสดงการยอมรับหรือใหความสําคัญ

แกบุคคลนั้นอยางไร   

5.5 ถาโรงเรียนตองการใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้นทาน

คิดวา ทานควรปฏิบัติตนอยางไร  และอยากใหคณะครูหรือคนในชุมชนปฏิบัติตนในลักษณะ

อยางไร 

 

6. ผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการมสีวนรวมของชุมชน 

6.1 ผลของการเขามามีสวนรวมของชุมชนเปนไปตามแนวนโยบายของโรงเรียนและ

หนวยงานตนสังกัดหรือไม อยางไร 

6.2 องคกรในชุมชน และองคการปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางไร  ใหการสนับสนุนหรือคัดคานในเรื่องใด  เพราะเหตุใด 

6.3 พฤติกรรมของครู นักเรียน มีลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน

หรือไม  หากมีปญหามีการนําไปสูการแกไขรวมกับชุมชนหรือไม อยางไร  และใครเปนผูริเร่ิม  

คนในชุมชนมีบทบาทอยางไรในการรวมมือกัน   

6.4 มีผูมาศึกษาดูงานในโรงเรียนแหงนี้มากนอยเพียงใด ผูมาศึกษาดูงานมีความสนใจ

ศึกษาเรื่องใดบาง และไดใหขอมูลยอนกลับในลักษณะใด 

6.5 ทานคิดวาส่ิงที่จําเปนที่สุดที่จะทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเกิดขึ้นและดําเนิน

ตอไปอยางตอเนื่องคืออะไร  เพราะเหตุใด 
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แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (ฉบับที่ 2) 

(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก : ผูนําชุมชน ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ) 

 

ขั้นนํา  

1. การสนทนาสรางความคุนเคย 

- เร่ิมการสนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน ชุมชน และส่ิงแวดลอม     

2. อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
- ตองการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนแหงนี้ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะ 

ปจจัย ยุทธศาสตรและ เง่ือนไขการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งผลสืบเนื่องที่

เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

- ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพูดแตจะ

นําเสนอเปนความคิดเห็นสวนรวม 

- ขอบันทึกเทป เพ่ือใหไดรายละเอียดของการสัมภาษณ แตจะนําเทปนี้ไปใชเพ่ือการวิจัย

เทานั้นจะไมนําไปเผยแพร นอกจากผูศึกษาจะนํามาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูให

สัมภาษณใหครบถวนและถูกตอง  

 

ขั้นสัมภาษณ 

- แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 

1. พื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1.1 ขอใหทานแนะนําตัวเอง และเลาเก่ียวกับประสบการณในการทํางานของทาน

โดยสังเขป 

1.2 ทานมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องใดบางในโรงเรียน ทานมี 

มูลเหตุจูงใจอะไรที่เขามามีสวนรวมในกิจการของโรงเรียนนี้ เพราะเหตุใด 

1.3 ทานพักอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้มาแลวกี่ป ทานมีงานหรือกิจกรรมอะไรบางที่มักทํา

อยูเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติ และสภาพทั่วไปของโรงเรียน                                                               

2.1 ขอใหทานเลาถึงประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทาที่ทราบ เชน โรงเรียนนี้ตั้งข้ึน

มาในปใด ใครเปนผูริเร่ิมใหมีการกอตั้ง และคนในชุมชนมีสวนรวมในการกอตั้งโรงเรียนอยางไร 

มีเหตุการณที่สําคัญๆอะไรเกิดขึ้นบาง 

2.2 ทานทราบเกี่ยวกับปรัชญา คติพจน หรือคําขวัญของโรงเรียนหรือไม อยางไร และมี

ประโยชนตอการทํางานรวมกันอยางไร   
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2.3 ทานรูจักคุนเคยกับคณะครูในโรงเรียนมากนอยเพียงใดและสนิทสนมกับใครใน

โรงเรียนเปนพิเศษบางหรือไม  เพราะเหตุใด   

2.4 ทานพอใจในสภาพการทํางานของคณะครูที่เปนอยูในปจจุบันมากนอยเพียงใด

เพราะเหตุใด 

2.5 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนหรือการชวยเหลือจากใคร หรือหนวยงานใดบาง 

หรือไมอยางไร 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

3.1 ทานทราบการจัดโครงสรางการบริหารงานในโรงเรียนหรือไม   ชุมชนมีสวนแสดง

ความคิดเห็นในการกําหนดโครงสรางหรือไม                   

3.2 โรงเรียนมีแบบแผน มีข้ันตอน หรือกําหนดขอบเขต การมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาอยางไรบาง  

3.3 โรงเรียนมีกิจกรรม และมีเทคนิคการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร ระดับการมีสวน

รวมมากนอยเพียงใด มีสวนรวมในเรื่องใดบาง มีเปาหมาย และวิธีการมีสวนรวมของชุมชนมี

ลักษณะอยางไร 

3.4 ชุมชนไดชวยเหลือแกทางโรงเรียนในการจัดการศึกษามากนอยเพียงใด ชวยเหลือ

ทางดานใดบาง ส่ิงที่ชุมชนใหความชวยเหลือแกทางโรงเรียนนั้น ตรงกับความตองการของ

นักเรียนหรือเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยางไรบาง 

3.5 ทานและคณะครูมีการติดตอ ประสานสัมพันธกันมากนอยเพียงใด โดยปกติมักจะ

ติดตอกันโดยวิธีการใด ในหนึ่งสัปดาหติดตอกันกี่ครั้งใชอะไรเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร 

รวมทั้งทานมีวิธีการ และมีข้ันตอนในการติดตอ ส่ือสารอยางไร ทางโรงเรียนยอมรับการมีสวนรวม

ของชุมชนในลักษณะใดบาง                                                                                                                   

3.6 ในรอบปที่ผานมา โรงเรียนและชุมชนไดรวมมือกันจัดกิจกรรมอะไรบาง และ

กิจกรรมแตละอยางมีประโยชนตอนักเรียน และโรงเรียนอยางไร กิจกรรมในลักษณะใดที่คนใน

ชุมชนมักจะมารวมมากที่สุด  

 

4. ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

4.1 การมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่จําเปนตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนของทาน

หรือไม  เพราะเหตุใด และถาไมมีการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้มากจากหนวยงานระดับสูง การมี

สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษายังเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยูหรือไม  เพราะเหตุใด 

4.2 ธรรมนูญโรงเรียน และแผนพัฒนาโรงเรียน มีความจําเปนตอการทํางานของ

โรงเรียนอยางไร  ชุมชนมีขอเสนอที่นาสนใจอยางไรบาง  และคณะครูยอมรับฟงความคิดเห็น
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ดังกลาวอยางไร  ธรรมนูญโรงเรียน และแผนพัฒนาโรงเรียนสวนใหญกําหนดขึ้นตามขอเสนอของ

ใคร  เพราะเหตุใด 

4.3 ทานคิดวาทางโรงเรียนไดนําขอคิดเห็นไปใชในการปรับปรุงการทํางานอยางไรบาง 

ความคิดเห็นเหลานั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของคณะครูและโรงเรียนอยางไร 

4.4 ทานคิดวาการมีสวนรวมชุมชนในปจจุบัน เปรียบเทียบกับเมื่อ  3-4  ปที่แลววา

แตกตางกันหรือไม  อยางไร  นโยบายการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนมีผลกระทบ

ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือไม อยางไร 

4.5 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการสงเสริมใหโรงเรียน           

จัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จจนเปนที่ยอมรับจากผูเก่ียวของ 

4.6 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองใน

ชุมชน มีผลตอการเขามามีสวนรวมของชุมชนอยางไร  

4.7 ทานคิดวาปจจัยอะไรที่เปนสิ่งสําคัญที่สงเสริมจนทําใหโรงเรียนไดคัดเลือกเปน

โรงเรียนดีเดน ไดรับรางวัลพระราชทานและไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                                                                                        

5. ยุทธศาสตร และเง่ือนไขที่สงผลตอการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน                             

5.1 โรงเรียนและชุมชนไดรวมกันคิดกิจกรรมหรือแนวทางใหม ๆ ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางไรบาง และกิจกรรมหรือแนวทางดังกลาวเปนประโยชนตอการทํางานของคณะ

ครูและ เปนประโยชนตอนักเรียนอยางไรบาง 

5.2 ทานคิดวาการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาควรมีอะไรบาง 

5.3 ทานคิดวาชุมชนมีกฎเกณฑหรือขอบังคับใหคนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางไรบาง  ใครเปนผูกําหนด  และถาไมมารวมในกิจกรรม  โรงเรียนและชุมชนมี

วิธีการจูงใจใหบุคคลนั้นมาใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางไร  เพราะเหตุใด  หรือถามารวม

กิจกรรมของทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  โรงเรียนหรือชุมชนแสดงการยอมรับหรือใหความสําคัญ

แกบุคคลนั้นอยางไร 

5.4 ถาตองการใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น

ทานควรปฏิบัติตนอยางไร  และอยากใหคณะครูหรือคนในชุมชนปฏิบัติตนในลักษณะอยางไร 

 

6. ผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน 

6.1 ผลของการเขามามีสวนรวมของชุมชนเปนไปตามแนวนโยบายของโรงเรียนและ

หนวยงานตนสังกัดหรือไม อยางไร 
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6.2 องคกรในชุมชน และองคการปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางไร  ใหการสนับสนุนหรือคัดคานในเรื่องใด  เพราะเหตุใด 

6.3 พฤติกรรมของครู นักเรียน มีลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน

หรือไม  หากมีปญหามีการนําไปสูการแกไขรวมกับชุมชนหรือไม อยางไร  และใครเปนผูริเร่ิม  

คนในชุมชนมีบทบาทอยางไรในการรวมมือกัน   

6.4 เมื่อมีผูมาศึกษาดูงานในโรงเรียนแหงนี้ทานไดเขามามีสวนรวมอยางไร ผูมาศกึษาดู

งานมีความสนใจศึกษาเรื่องใดบาง และไดใหขอมูลยอนกลับในลักษณะใด 

6.5 ทานคิดวาส่ิงที่จําเปนที่สุดที่จะทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเกิดขึ้นและดําเนิน

ตอไปอยางตอเนื่องคืออะไร  เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 223 

แนวคําถามการจัดกลุมสนทนา 

ชุดที่ 1 กลุมคณะครูในโรงเรียน 

 

ขั้นนํา: การสนทนาสรางความคุนเคย 

- ผูดําเนินการ เร่ิมการสนทนาสรางความคุนเคย กลาวตอนรับสมาชิก พรอมทั้งแนะนํา

ตนเอง  แนะนําผูจดบันทึกการสนทนา แนะนาํผูอํานวยความสะดวก  จากนัน้ขอใหสมาชิกแตละ

คนแนะนาํตนเองพอสังเขปในประเด็นที่สําคัญ เชน ช่ือ- สกุล   วฒุิการศึกษา  ช้ันที่ทําการสอน มี

ประสบการณในการสอนทั้งหมดกี่ป  ส่ิงประทับใจทีไ่ดจากการทํางานโรงเรียนแหงนี้มอีะไรบาง 

- อธิบายวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา เพ่ือตองการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ชุมชนในโรงเรียนแหงนี้  ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  เพราะจะไมมีการอางอิงเปน

รายบุคคล แตจะนําเสนอเปนความคิดเห็นสวนรวมของกลุมสนทนา 

- ขอบันทึกเทป  เพ่ือปองกันปญหาการจดบันทึกไมทันจากกลุมสนทนา ซึ่งจะไมนําไป

เผยแพรทั่วไป  ผูศึกษาจะเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ  ใหไดสาระครบถวน 

ถูกตอง และมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

ขั้นสนทนา: ประเด็นการสนทนา 

1. ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชน 

1.1 ความเปนมาและเหตุการณสําคัญตั้งแตการกอตั้งโรงเรียนเปนตนมา การเขามามีสวน

รวมของชุมชนมีบทบาททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในเรื่องใดบาง  

1.2 โรงเรียนไดแสดงการยอมรับการมีสวนรวมของชุมชนเพียงใด คณะครูมีความพึงพอใจ

ตอสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในประเด็นใดบาง เพราะเหตุใด 

1.3 การเขามามีสวนรวมของชุมชนในระยะ 3-4  ปที่ผานมากับปจจุบันนี้มีความตอเนื่อง

หรือไม และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนแลวมีความแตกตางกันอยางไร 

1.4 ทานคิดวามีปจจัยสําคัญอะไรบางที่สงเสริม สนับสนุนจนโรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียน

พระราชทาน ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดน และไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียน

ตนแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                                                   

2. ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.1 โรงเรียนมีแบบแผน มีข้ันตอน หรือกําหนดขอบเขต การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาอยางไรบาง 
2.2 โรงเรียนมีกิจกรรม และมีเทคนิคการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร ระดับการมีสวนรวม

มากนอยเพียงใด มีสวนรวมในเรื่องใดบาง  มีเปาหมาย และวิธีการมีสวนรวมของชุมชนมีลักษณะ

อยางไร 
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2.3 คณะครูคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ควรมี

ความหมายวาอยางไร และมีขอบขายการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร  
2.4 ทานคิดวาชุมชนควรมีบทบาทในการมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาอยางไร 

 

3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

3.1 ทานคิดวามีใครบางที่เปนบุคคลหลักที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน และบุคคล

ดังกลาวมีคุณลักษณะพิเศษอยางไร 
3.2 มีจุดเดนอะไรบางที่แสดงใหเห็นวาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่เขามามีสวนในการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียน 
3.3 ทานคิดวาโครงสราง และวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนมาก

นอยเพียงใด เพราะเหตุใด 
3.4 ทานคิดวาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบริบททางการเมืองของชุมชนกอให 

เกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาอยางไรบาง 
3.5 คณะครูทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชน 

จากใคร  เห็นดวยหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด 
3.6 คณะครูคิดวาความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับการเขามามีสวนรวม

ของชุมชนอยางไรบาง 

 

4. ยุทธศาสตรที่ นํามาใชในการมีสวนรวมของชุมชนและมีเง่ือนไขที่สงผลตอการใช
ยุทธศาสตรน้ัน   

4.1 คณะครูคิดวาชุมชนทราบความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให

สอดคลองและตอบสนองความตองการของชุมชนหรือไม  อยางไร 

4.2 ทานคิดวาวิธีการที่ทางโรงเรียนนํามาใชเพ่ือใหชุมชนสนใจเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมีอะไรบาง เพราะเหตุใด   

4.3 ทานคิดวาชุมชนกับโรงเรียนควรมีบทบาทในการกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนรวมกันหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด  

4.4 ทานคิดวาเง่ือนไขที่ทําใหการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมีความตอเนื่อง ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ คืออะไรบาง เพราะเหตุใด  

4.5 คณะครูคิดวาการที่โรงเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิในชุมชนมาเปนวิทยากรใหความรูแก ครู

และนักเรียน สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไรบาง  และไดรับการตอบสนองจาก

ผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นอยางไร   
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5. ผลสืบเน่ืองที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 

5.1 ทานคิดวาชุมชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากนอย

เพียงใด โรงเรียนควรสนับสนุนใหชุมชนมีความรูสึกวาเปนเจาของโรงเรียนรวมกับคณะครูหรือไม 

อยางไร 
5.2 ทานคิดวาถาจะใหเกิดการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาให

ใกลชิดกันมากขึ้น  คณะครูควรปฏิบัติตนอยางไร  และชุมชนควรเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนใน

ลักษณะอยางไร 
5.3 คณะครูคิดวาโรงเรียนสามารถเปนแหลงความรูที่เหมาะสมสําหรับชุมชนหรือไม  เพราะ

เหตุใด 

5.4 ทานคิดวาโรงเรียนควรเปดเผยขอมูล สารสนเทศ ใหคนในชุมชนรับรูหรือเก่ียวของกับ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 

5.5 ทานคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนจะดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง  แตละฝายคือชุมชน

และโรงเรียนควรแสดงบทบาทอยางไร 

5.6 ทานคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอการสงเสริมให

โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพจน ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดน และเปนที่พึง

พอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 
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แนวคําถามการจัดกลุมสนทนา 

ชุดที่  2 กลุมที่อยูนอกโรงเรียน 

 

ขั้นนํา: การสนทนาสรางความคุนเคย 

- ผูดําเนินการ เร่ิมการสนทนาสรางความคุนเคย กลาวตอนรับสมาชิก พรอมทั้งแนะนํา

ตนเอง  แนะนําผูจดบันทึกการสนทนา แนะนําผูอํานวยความสะดวก  จากนั้นขอใหสมาชิกแตละ

คนแนะนําตนเองพอสังเขปในประเด็นที่สําคัญ  เชน ช่ือ- สกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

ประกอบอาชีพ   ส่ิงประทับใจที่ไดจากการรวมทํางานโรงเรียนแหงนี้มีอะไรบาง 

- อธิบายวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา เพ่ือตองการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ชุมชนในโรงเรียนแหงนี้  ขอใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  เพราะจะไมมีการอางอิงเปน

รายบุคคล แตจะนําเสนอเปนความคิดเห็นสวนรวมของกลุมสนทนา 

-  ขอบันทึกเทป  เพ่ือปองกันปญหาการจดบันทึกไมทันจากกลุมสนทนา ซึ่งจะไมนําไป

เผยแพรทั่วไป  ผูศึกษาจะเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ  ใหไดสาระครบถวน 

ถูกตอง และมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

ขั้นสนทนา : ประเด็นการสนทนา 

1. ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชน 

1.1 ความเปนมาและเหตุการณสําคัญตั้งแตการกอตั้งโรงเรียนเปนตนมา การเขามามีสวน

รวมของชุมชนมีบทบาททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในเรื่องใดบาง  

1.2 ชุมชนไดแสดงการยอมรับการมีสวนรวมเพียงใด  ทานมีความพึงพอใจตอสภาพการมี

สวนรวมของชุมชนในประเด็นใดบาง เพราะเหตุใด 

1.3 การเขามามีสวนรวมของชุมชนในระยะ 3-4  ปที่ผานมากับปจจุบันนี้มีความตอเนื่อง

หรือไม และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนแลวมีความแตกตางกันอยางไร 

1.4 ทานคิดวามีปจจัยสําคัญอะไรบางที่สงเสริม สนับสนุนจนโรงเรียนไดรับรางวัล

พระราชทาน ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดน และไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียน

ตนแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.1 โรงเรียนมีแบบแผน มีข้ันตอน หรือกําหนดขอบเขต การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาอยางไรบาง 

2.2 โรงเรียนมีกิจกรรม และมีเทคนิคการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร ระดับการมีสวนรวม

มากนอยเพียงใด มีสวนรวมในเรื่องใดบาง  มีเปาหมาย และวิธีการมีสวนรวมของชุมชนมีลักษณะ

อยางไร 
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2.3 ทานคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ควรมีความหมาย

วาอยางไร และมีขอบขายการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร  

2.4 ทานคิดวาชุมชนควรมีบทบาทในการมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาอยางไร 

 

3. ปจจัยที่มีอิทธิพลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 

3.1 ทานคิดวามีใครบางที่เปนบุคคลหลักที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน และบุคคล

ดังกลาวมีคุณลักษณะพิเศษอยางไร 
3.2 มีจุดเดนอะไรบางที่แสดงใหเห็นวาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่เขามามีสวนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

3.3 ทานคิดวาโครงสราง และวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนมาก

นอยเพียงใด เพราะเหตุใด 

3.4 ทานคิดวาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบริบททางการเมืองของชุมชนกอใหเกิดการ

มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาอยางไรบาง  

3.5 ทานรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชน 

จากใคร เห็นดวยหรือไม อยางไร  เพราะเหตุใด   

3.6 ทานคิดวาความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับการเขามามีสวนรวมของ

ชุมชนอยางไรบาง 

 

4. ยุทธศาสตรที่ นํามาใชในการมีสวนรวมของชุมชนและมีเง่ือนไขที่สงผลตอการใช
ยุทธศาสตรน้ัน   

4.1 ทานคิดวาชุมชนทราบความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให

สอดคลองและตอบสนองความตองการของชุมชนหรือไม อยางไร 

4.2 ทานคิดวาวิธีการที่ทางโรงเรียนนํามาใชเพ่ือใหชุมชนสนใจเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมีอะไรบาง เพราะเหตุใด   

4.3 ทานคิดวาชุมชนกับโรงเรียนควรมีบทบาทในการกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนรวมกันหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด  

4.4 ทานคิดวาเง่ือนไขที่ทําใหการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมคีวามตอเนื่อง ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ คืออะไรบาง เพราะเหตุใด  

4.5 ทานคิดวาการที่โรงเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิในชุมชนมาเปนวิทยากรใหความรูแก ครูและ

นักเรียน สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไรบาง  ชุมชนควรมีบทบาทเพื่อตอบสนอง

ในฐานะผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียนอยางไร   
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5. ผลสืบเน่ืองที่เกิดขึ้นจากการใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน 

5.1 ทานคิดวาชุมชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากนอย

เพียงใด ชุมชนมีความรูสึกวาเปนเจาของโรงเรียนรวมกับคณะครูหรือไม  อยางไร 

5.2 ทานคิดวาถาจะใหเกิดการมีสวนรวมระหวางชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาให

ใกลชิดกันมากขึ้น  ผูบริหาร คณะครูควรปฏิบัติตน   

5.3 ทานคิดวาโรงเรียนสามารถเปนแหลงความรูที่เหมาะสมสําหรับชุมชนหรือไม  และ

ชุมชนสามารถเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมของโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด 

5.4 ทานคิดวาโรงเรียนควรเปดเผยขอมูล สารสนเทศ ใหคนในชุมชนรับรูหรือเก่ียวของกับ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 

5.5 ทานคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนจะดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง  แตละฝายคือชุมชน

และโรงเรียนควรแสดงบทบาทอยางไร 

5.6 ทานคิดวาการมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอการสงเสริมให

โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพจนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน และเปนที่พึงพอใจของ

ผูมีสวนเกี่ยวของ 
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แบบสังเกตการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

………………………………………… 
กลุมที่สังเกตแบบมีสวนรวม 

(  ) ผูบริหาร  (  ) ครู  (  ) นักเรียน  (  ) ผูปกครองนกัเรียน  (  ) ผูนําชุมชน  (  ) อ่ืนๆ

........................................ 

วัน / เดือน/ป .............................................................................................................

สถานที่........................................................................................................................ 

 

1. การแสดงออกถึงความรับผดิชอบในการทํางานตามบทบาทหนาที ่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. การใหความสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนดําเนนิการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ความสามารถในการเปนผูนาํและผูตามในการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ความสามารถในการสื่อสารและการรับรูในกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                           

5. ความสามารถในการนาํเสนอปญหา ขอเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ความคดิริเร่ิม สรางสรรค เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. การแสดงออกถึงการเปนสมาชิกที่ดีในการมีสวนรวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. รูปแบบ วิธีการและ ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ผูบันทึกการสังเกต……………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก 

สังเกตแบบไมมีสวนรวม 

 

วัน/ เดือน/ป ............................................................................................................. 

สถานที่...................................................................................................................... 

 

1. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การจัด

กิจกรรมตางๆ  ทรัพยากรในโรงเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. แบบแผนการดํารงชีวิตของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูเก่ียวของ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. บรรทัดฐานทางสังคมของชุมชน เชน วิถีประชา จารีตประเพณี  กฎเกณฑ และแนวปฏิบัติ

รวมกันของชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูบันทึกการสังเกต......................................................................... 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แสดงจํานวนเอกสารขอมูลภาคสนาม และรหัสขอมูล 
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PRIMARY DOCS          



 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเอกสารขอมูลภาคสนาม และรหัสขอมูล  
 

CODES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Totals 

1. การเปนแหลงเรียนรู 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 18 

2. การเปนชุมชน

เขมแข็ง 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

3. การเสียสละที่เกิน

ระดับ 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 

4. การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 14 

 5. การไดรับความ

ยอมรับจากภายนอก 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9 

6. การกําหนดความ

ตองการ 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 

7. การกําหนดบทบาท

การมีสวนรวม 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 

8. การตัดสินใจรวมกัน 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 

9. การมุงสูความเปน

เลิศ 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 13 

10. การรวมดําเนินการ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 11 

11. การรายงานผลงาน 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 

12. การสรางคานิยม

รวม 

1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 13 

13.การสรางทีมงาน

และการกําหนด

กิจกรรม 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 10 

14. รูปแบบการมีสวน

รวม 

1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 13 

15. การกําหนดปรัชญา

ของโรงเรียน 

0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเอกสารขอมูลภาคสนาม และรหัสขอมูล (ตอ) 
 

CODES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Totals 

16. การเปนศูนยกลาง

การเรียนรูชุมชน 

0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 

17. การมีเกียรติประวัติ

ดีเดน 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 0 13 

18. การประพฤติตน

เปนแบบอยางที่ดี 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 11 

19. การมีความผูกพัน

กับชุมชน 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 11 

20. การทํางานดวย
ความโปรงใส 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 10 

21. วิสัยทัศนของผูนํา

ชุมชน 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 

22. การสรางบทบาท

รวมในชุมชน 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 13 

23. การเห็นคุณคาการ
มีสวนรวม 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 15 

24. การสรางความไว

เนื้อเชื่อใจ 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 

25. การแกปญหาใน

ชุมชน 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 13 

26. การสรางการรับรู
รวมกัน 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 14 

27. การศึกษาดูงาน 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 16 

28. การสรางทาง เลือก

ในการตัดสินใจ 

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13 

29. การเลือกสรรและ

การกําหนดบทบาทหนาที่ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 16 

30. การสรางแนว

ปฏิบัติรวมกัน 

0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 15 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเอกสารขอมูลภาคสนาม และรหัสขอมูล (ตอ) 

 
CODES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Totals 

31. การสรางวิสัยทัศน

รวมกัน 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 11 

32. การจัดกิจกรรม

การเรียนรูสูชุมชน 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 16 

33. การสราง

สัมพันธภาพที่ดี 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11 

34. การประชุม 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 

35. การใชหอกระจาย

ขาว 

0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 17 

36.การพบปะพูดคุย 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 14 

37. การรายงาน

สาธารณะ 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 13 

38. โรงเรียนมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 17 

39. ความภาคภูมิใจใน

งาน 

1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 16 

40. การยอมรับจาก

ภายนอก 

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

41. การขยายจิตสํานึก

รวม 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 13 

42. การพัฒนาชุมชนที่

ยั่งยืน 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 14 

43. เปนชุมชนแหงการ

เรียนรู 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 13 

Totals 9 18 12 18 15 17 17 21 9 11 17 17 16 18 16 9 13 21 9 20 9 12 19 13 18 8 12 18 13 18 18 18 12 19 24 20 15 554 
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ประวัติผูเขียน 

 

 

   
ช่ือ – สกุล นายอภิสิทธ์ิ   บุญยา 
วัน เดือน ปเกิด 21  พฤษภาคม  2505 
สถานที่เกิด บานเลขที่ 28 หมู 4 ต.ดอนใหญ อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี 
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 166/40 ม.รัศมี หมู 12 ต.ไรนอย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   

โทรศัพท 08-9845-8035 และ 08-1393-0942       
E-mail apisit2505@hotmail.com 

  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วิชาเอก การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2   

พ.ศ. 2541   ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

พ.ศ. 2553    ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแกน วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

  

ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2524 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบานละเอาะ อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2524-2531 ครูสายผูสอน โรงเรียนบานดอนน้ําคํา บานโนนหนองบัว บานธาตุนอย  

จ.อุบลราชธานี 
พ.ศ. 2532-2534 ครูใหญ โรงเรียนบานใหมพัฒนาและโรงเรียนบานชาติพฒันาสามัคคี    

จ.อุบลราชธานี 

พ.ศ. 2534-2535 ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอเชียงกลาง จ.นาน 

พ.ศ. 2535-2537 หัวหนาการประถมศึกษาก่ิงอําเภอสองแคว จ.นาน 

พ.ศ. 2537-2542 หัวหนาการประถมศึกษาก่ิงอําเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 

พ.ศ. 2542-2543 หัวหนาการประถมศึกษาก่ิงอําเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี 

พ.ศ. 2543-2546 ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษา จ.ระยอง และ จ.อํานาจเจริญ 

พ.ศ. 2546-2547 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

พ.ศ. 2547-2548 ปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

พ.ศ. 2549-ปจจุบัน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  
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