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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหลง่เรยีนรู้แบบมสีว่นรว่มของชุมชน กรณศึีกษาโรงเรยีนสังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา
เขต 24 2) ศึกษาแนวการพัฒนาและสง่เสรมิให้มแีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชมุชน กรณีศกึษาโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 การวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 ศกึษา
องคป์ระกอบการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรียนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชมุชน กรณศีกึษาโรงเรยีนสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 คน เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ประกอบ
ด้วย 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประชุมกลุ่มย่อยกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำานวน 14 คน จากโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำานวย
การฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้นำาหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ผู้นำาทางศาสนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 ร่างแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาและ 
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินการนำาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
สว่นร่วมของชมุชนกรณศีกึษาโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 ไปประยกุต์
ใช้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำานวน 14 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้นำาหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำาทางศาสนาจากโรงเรียน 
2 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. องค์ประกอบ
ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมการวางแผน การมส่วนร่วมการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การ
มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา 2. แนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต 24 พบวา่ แนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชมุชนม ี6 
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมการวางแผน การมส่วนร่วมการตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา
และมีวิธีดำาเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 20 วิธีและได้ผลการ
ดำาเนินการพฒันาแบบมสีว่นรว่มของชุมชน 20 ผลการดำาเนนิการ ผลการประเมนิความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และมีประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุและผลการประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ประเมนิการนำาแนวทางการพฒันาและ
สง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชุมชนกรณศีกึษาโรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 24 ไปประยุกตใ์ช้ พบวา่ สามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดย ควรใหโ้รงเรยีนนำาแนวทางการ
พัฒนาไปทดลองใช้ แล้วรายงานผลการใช้แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นแนวทาง 
ที่ใช้ได้จริง

คำ�สำ�คัญ: แนวทาง การพัฒนา แหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ชุมชน

Abstract
This research aimed 1) to study the components of guidelines of the development 

and the supporting learning resources by the community participatory of case study for the 
schools under Secondary Education Service Area Office 24 and 2) to investigate guidelines 
of guidelines of the development and the supporting learning resources by the community 
participatory of case study for the schools under Secondary Education Service Area Office 
24. This research was conducted into two phases. The first phase was investigated the 
components and indicators of guidelines of the development and the supporting learning 
resources by the community participatory of case study for the schools under Secondary 
Education Service Area Office 24. The samples group were five respondents to provide 
the information by an assessment form. The second phase was conducted to find out the 
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guidelines of development and supporting learning resources by community participatory 
of case study which included four steps. The first step was the focus group of case study 
schools with best practice. The samples were fourteen key informants from 2 schools. There 
were school directors, deputy director of academic administration, head of learning, village 
leaders, wisdom villagers and religious leaders. The data were collected by using focus group 
discussion form. The second step was draft the develop management guideline of academic 
administration. The sample group were 7 professionals. The data were collected by using the 
evaluation from of propriety/feasibility/utility of the develop management guideline of academic 
administration. The data were analyzed in average ( ) and standard deviation (S.D.). The third 
step was group discussion for evaluated the applying of the develop management guideline 
of academic administration. The samples group were 14 key informants from 2 schools. 
There were school directors, deputy director of academic administration, head of learning, 
village leaders, wisdom villagers and religious leaders. The data collected by using the group 
discussion form. The research presented as the following: 1. Components of guidelines of 
the development and the supporting learning resources by the community participatory of 
case study for the schools under Secondary Education Service Area Office 24 consisted of 
cooperative process into 6 components including ; participation of consultation, participation 
of planning, participation of decision, participation of operations, participation of monitoring 
and evaluation and participation of improvement and development.. 2. Guidelines of the 
development and the supporting learning resources by the community participatory of case 
study for the schools under Secondary Education Service Area Office 24 was found that 
the academic administration by the community participatory had 6 components including ; 
participation of consultation, participation of planning, participation of decision, participation of 
operations, participation of monitoring and evaluation and participation of improvement and 
development. This research also found that had 20 methods for the development and the  
supporting learning resources by the community participatory and the effective  
implementation of development with community participation were the total to 20. The  
evaluations of propriety, feasibility and utility of guideline of the development and the  
supporting learning resources by the community participatory from7 professionals were 
at high levels. The small group assessment found that applications that can be applied. In 
addition, the guidelines of the development and the supporting learning resources by the 
community participatory have led to a trial by the schools. After that, the schools will report 
the results of the guidelines of the development and the supporting learning resources by 
the community participatory to guide practical.

Keywords: Guidelines, development, learning resources, participatory, community
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บทนำา
 การ จัดการศึกษาขั้ นพื้ นฐานเป็น 

กระบวนการที่สำาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความ
สามารถและคุณสมบัติตามที่สังคมพึงประสงค์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คณุธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชีวติ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542: 6-7) 
โดยการจัดการศึกษาจะต้องให้ประชาชน ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่ใช่เป็นบทบาท
หน้าที่ของครูเพียงอย่างเดียว (สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 5) 

การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องดำาเนิน
การเพือ่ให้เกิดองคก์รแหง่การเรยีนรู ้อนัจะนำาไปสู่
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ตามความถนัด ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ชุมชน
ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มภาพความสำาเรจ็ทีจ่ะเกิดขึน้กบั
นกัเรียนกค็อืการเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  
ต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง สถานศึกษามีการจัดทำา
แหลง่เรยีนรู้มากมายหากแตก่ารดำาเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ยังไม่มีรูปแบบและกระบวนการ
พัฒนาที่ชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ใช้
อย่างเต็มที่และขาดการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องขาดความยั่งยืน ขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติถูกละเลย ไม่
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
เป็นผู้นำาในการดำาเนินการที่มุ่งสู่ความสำาเร็จโดย
กำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งตรงกับ (สุธรรม 
ธรรมทัศนานนท์, 2553: 258) ปัญหาของการ
มีส่วนร่วมที่กล่าวอ้างโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือการ

ให้มีส่วนร่วมเพียงผิวเผิน หรือการมีส่วนร่วมแต่
เพียงรูปแบบ เช่นให้ร่วมรับทราบให้ร่วมประชุม
แต่ไม่ได้ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็น หรือเปิด
โอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็แตไ่มย่อมนำาไปปฏบิตั ิ
สอดคลอ้งกบั (ฉลาด จนัทรสมบตั.ิ 2550: 4) การ
ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนา เป็นหลักการพัฒนาชุมชนโดยมีหลักการ  
6 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมทำา ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล  
ซึ่งยอมรับโดยท่ัวไปว่าถ้าสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมเช่นนี้ได้จะนำาไปสู่ความยั่งยืน แต่ปัญหาท่ี
ผ่านมาพบว่าหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมหรือ
พัฒนา ขาดเครื่องมือ วิธีการและทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงไม่สามารถ
นำาหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง

จากผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของ
สถานศึกษา พุทธศักราช 2556 โดยสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) รอบสาม ในส่วนของบท
สรุปสำาหรับผู้บริหาร ของสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ด้านผลการบริหาร
จัดการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เพียงพอ มีการจัดทำาป้ายนิเทศ ทำาทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชนได้อย่างกว้าง
ขวางหลากหลาย (สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน, 
2556) 

จากความสำาคัญ สภาพปัญหาและข้อ
เสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาและ 
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ยังมีปัญหาสำาคัญควร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ 
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เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซ่ึงยังขาดแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
สว่นร่วมของชมุชน เปน็สาเหตหุนึง่ท่ีทำาใหผ้ลผลติ
จากโรงเรียนยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความต้องการ
พัฒนาประเทศไทย ดังนั้นในฐานะผู้วิจัยดำารง
ตำาแหน่งครู ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงสนใจที่จะศึกษา
และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคลอ้งกบัความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและผูใ้ช้บรกิารทางการศกึษาใน
โอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทางการ

พฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม
ของชมุชนกรณศีกึษา โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย ทั้งหมด 2 ระยะ 

5 ขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษ�องค์ประกอบของ
แนวท�งก�รพัฒน�และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษ� โรงเรียน
สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�
เขต 24 มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย

 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสาร ศกึษา
ตำารา เอกสาร งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จากเอกสารของ 
นักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะ
สมขององค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 
5 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

 นำาเครือ่งมอืไปใหผู้้เชีย่วชาญประเมนิ 
เก็บรวบรวมคืนด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 2 แนวท�งก�รพัฒน�และส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณศีกึษ� โรงเรยีนสงักัดสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�ร
ศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต 24 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษากรณีศึกษา 
สถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ โดยใช้การสนทนา
กลุ่ม 

 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ไดม้าโดย
เลือกแบบเจาะจง เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดี
เดน่หรอืสถานศกึษาตน้แบบดา้นการพฒันาแหลง่
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบที่ 3 ซึ่งมีผล
การประเมนิอยูใ่นระดับดี กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูประกอบ
ด้วยสถานศึกษา จำานวน 2 แห่ง เป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 1 แห่งและขนาดใหญ่ 1 แห่ง ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำานวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ผู้นำาหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำา
ทางศาสนา สถานศึกษามาจากสถานศึกษาละ 7 
คน รวมทั้งหมด 14 คน 

 เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มที่ถูกสร้างโดยการนำาองค์ประกอบมา
ใช้สร้างเป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม เทปบันทึก
เสียง กล้องถ่ายรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากการจด
บันทึกประกอบเทปบันทึกเสียง โดยการ ถอด
เทปบันทึกเสียง ถอดข้อความ สนทนาแล้วทำา
เครื่องหมายในข้อความ และประเด็นที่สำาคัญเพิ่ม
เติม

 สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นความเรียง

ขั้นตอนที่ 4 ร่างแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

ดำาเนินการโดยรวบรวมผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มการศึกษากรณีศึกษา
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ นำาข้อมูลที่ได้มา
วเิคราะหแ์ลว้สรปุในรปูแบบการพรรณนา จากนัน้
ประเมินร่างแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
ประเมินโดยการใช้แบบประเมินความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ
แนวทางการพฒันาโดยผูท้รงคณุวฒิุ จำานวน 7 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่  5 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ประเมินการนำาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศกึษา โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์ใช้

ดำาเนินการโดยนำาร่างแนวทางทางการ
พฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม
ของชมุชนกรณศีกึษา โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24เข้าที่ประชุม
โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จำานวน 14 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
เลอืกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาขนาดเลก็ 1 แหง่
และขนาดใหญ่ 1 แห่งซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
จำานวนทั้งหมด 14 คน คัดเลือกสถานศึกษาละ 
7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้างาน
วชิาการ 1 คน หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูจ้ำานวน 
1 คน ผู้นำาหมู่บ้าน 1 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 
ผู้นำาทางศาสนา 1 คน เพื่อประเมินแนวทางการ
พฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม
ของชมุชนกรณศีกึษา โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์ใช้

เครือ่งมอือปุกรณท์ีใ่ชใ้นการ เกบ็รวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม
ย่อยท่ีถูกสร้างโดยการนำาร่างแนวทางมาใช้สร้าง
เปน็กรอบในการประชมุกลุม่ยอ่ย เทปบนัทกึเสยีง 
กล้องถ่ายรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึก
ประกอบเทปบันทึกเสียง โดยการ ถอดเทปบันทึก
เสยีง ถอดข้อความ สนทนาแลว้ทำาเครือ่งหมายใน
ข้อความ และประเด็นที่สำาคัญเพิ่มเติม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนาเป็นความเรียง
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนำาเสนอ 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
แบบมสีว่นรว่มของชุมชนกรณศีกึษาโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

ผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยว
กับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การมี

ส่วนร่วมการวางแผน 3. การมีส่วนร่วมการตัดสิน
ใจ 4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ 5. การมีส่วน
รว่มตดิตามและประเมนิผล และ 6. การมสีว่นรว่ม
ปรับปรุงและพัฒนา

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศกึษา โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 24 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.43, S.D = 0.14) ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมขององคป์ระกอบแนว ทางการ พฒันา
และสง่เสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่มของชมุชนกรณศีกึษาโรงเรียนสงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

องค์ประกอบแนวท�งก�รพัฒน�
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

S.D
ระดับ

คว�มเหม�ะสม

1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 4.60 0.55 มากที่สุด

2. การมีส่วนร่วมการวางแผน 4.20 0.84 มาก

3. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ 4.40 0.55 มาก

4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ 4.40 0.55 มาก

5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 4.20 0.45 มาก

6. การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา 4.80 0.45 มากที่สุด

โดยรวม 4.43 0.14 ม�ก

จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 พบว่า องค์ประกอบด้านที่มีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วม
ปรับปรุงและพัฒนา ( =4.80, S.D=0.45) และ

การมสีว่นรว่มปรกึษาหารอื ( =4.60, S.D=0.55) 
ส่วนองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก คือ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ( =4.40, 
S.D=0.55) การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ ( = 
4.40, S.D=0.55) การมีส่วนร่วมการวางแผน  
( =4.20, S.D=0.84) และการมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล ( =4.20, S.D=0.45) 
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ตอนที่ 2 ผลศึกษาแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชมุชนกรณศีกึษา โรงเรียนสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศกึษากรณศีกึษาสถานศกึษาทีป่ฏิบตัเิปน็เลศิ 
(Best Practice) โดยการสนทนากลุ่ม ได้แนวทาง
ในการพัฒนาซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม 6 ขั้นตอน มีวิธีดำาเนินการพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน 20 วิธี และได้ผลการดำาเนินการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด 20 ผล
การนำาเนนิการ ดงัภาพประกอบ 1 แลว้นำาแนวทาง
การพัฒนาดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน 
ประเมินความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละความ
เป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนา พบว่า โดน
รวมการประเมินแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชมุชน มคีวาม
เหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 24

ร�ยก�รประเมิน S.D ระดับ

1. ความเหมาะสม 4.58 0.47 มากที่สุด

2. ความเป็นไปได้ 4.54 0.52 มากที่สุด

3. ความเป็นประโยชน์ 4.61 0.48 มากที่สุด

โดยรวม 4.58 0.49 ม�กที่สุด

จากตารางที ่2 พบวา่ แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ด้านความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D = 0.49) 
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย 3 อันดับ คือ ด้านมีประโยชน์ ( = 4.61, 
S.D = 0.48) รองลงมา คือ ด้านความเหมะสม  
( = 4.58, S.D = 0.47) และน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความเป็นไปได้ ( = 4.54, S.D = 0.52) และผล
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินการนำาแนวทาง
การพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่น

รว่มของชมุชนกรณศีกึษา โรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 ไปประยกุต์
ใช้ พบว่า สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้โดย ควรให้
โรงเรียนต่างๆ นำาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ใหม้แีหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มกบัชมุชนไปทดลอง
ใช้ แล้วรายงานผลการใช้แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
จะทำาให้ได้แนวทางการพัฒนาที่ใช้ได้จริง ซึ่ง
แนวทางการพฒันาแหลง่เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มกบั
ชุมชนแสดงดังภาพประกอบ 1
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อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจ

ที่นำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบแนวการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ได้ 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วม
การวางแผน การมส่วนร่วมการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผล และการมีส่วนร่วมปรับปรุงและ
พัฒนา ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษา
เอกสาร งานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัแนวการพฒันาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 แลว้นำามาวเิคราะหแ์ละ
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของแนวการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชมุชนกรณศีกึษาโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผล ไดดังนี ้
 1. องคประกอบแนวการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรูแบบมีสวนรวม
ของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ได 6 
องคประกอบ ไดแก การมสีวนรวมปรึกษาหารือ การมีสวนรวมการวางแผน การมสวนรวม
การตัดสินใจ การมีสวนรวมปฏิบัติการ การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล และการมีสวน
รวมปรับปรุงและพัฒนา ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การศึกษาอยางเปนระบบ โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เก่ียวของกับแนวการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 24  แลวนํามา
วิเคราะหและสังเคราะหเปนองคประกอบของแนวการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู
แบบมีสวนรวมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบโดย

ภาพที่ 1
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นอกจากน้ันยังมี
การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 

2. แนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชุมชนกรณศีกึษาโรงเรียน
สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
24 สรุปได้ดังนี้ 

แนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของชุมชนกรณศีกึษาโรงเรียน
สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
24 ที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จากการศึกษากรณี
ศึกษา โรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ 2 แห่ง โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผู้นำาหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้นำาทางศาสนา จากการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กคือ โรงเรียนโนนคำาวิทยาและโรงเรียน
ขนาดใหญ่คือ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้หลัก
การที่สำาคัญในแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ที่ผ่านการวิจัยประกอบด้วย
หลักการ การมีส่วนร่วมของชุมชน หลักการส่ง
เสริม ให้การอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน 
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น ตำาบล อำาเภอ 
จังหวัด และภายนอกจังหวัด ที่พัฒนาจนประสบ
ความสำาเร็จมีชื่อเสียง แล้วนำาความรู้กลับมาทดล
องปฏิบัติจนเกิดองค์ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ 
แล้วนำาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฉลาด จันทรสมบัติ 
(2550: 260-265) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนา 
รูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน พบว่าการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก่อนการดำาเนินการ
วิจัย มีกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนงานของกลุ่มใน
ลักษณะของเวทีจริง คือการพูดคุย ซักถาม สาธิต 
มอืปฏบิตั ิณ สถานทีต่ัง้ของกลุม่องคก์รชมุชนหลงั
ดำาเนนิการมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องคนในชมุชน
และนอกชุมชนทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือนโดยผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ได้มากขึ้น ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ในประเด็นที่สนใจย่ิง
ขึ้นและหลักการในการกำากับ ติดตามประเมินผล
การพัฒนา โดยการกำาหนดตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งเรียนรู้สถาน
ศึกษาขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านหนองดินดำา
อำาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้หลักการในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ
สถานศึกษาที่สำาคัญ คือ หลักการสร้างศรัทธา
กล้าเปลี่ยนแปลงแสดงความแตกต่าง สร้างสื่อ
เทคโนโลยี สร้างศรัทธา คือการทำาให้ชุมชนเห็นว่า
สถานศึกษาทำาจรงิ มคีวามตัง้ใจ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา
ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้จรงิๆ ชมุชนเกดิศรทัธา
ให้ความร่วมมือด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วยคิด ช่วยทำา ช่วยระดมทุน กล้าเปลี่ยนแปลง 
คือ การปรับปรุงพัฒนา ในสิ่งที่มีอยู่ให้ดี รับสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาได้หลักการในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ คือหลักการ การมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียน
รู้ด้วยการปฏิบัติ สร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการ
อนรุกัษแ์ละสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รว่มกับการ
ใช้เทคโนโลยี อย่างเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของบรรเจิด มีกุล 
(2555: 87-89) รูปแบบการนำาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาทีพ่ฒันาขึน้ 
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ประกอบด้วย 1) หลักการ ได้แก่ การเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการ
จัดการเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตร 2) 
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น มุ่งทำา
ประโยชน์และเห็นคุณค่าในชุมชนรอบๆ โรงเรียน

จากการประเมนิของผูท้รงคณุวฒิุ จำานวน 
7 ท่าน ได้ประเมินความเหมาะสมความเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์ของแนวการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชมุชนกรณศึีกษาโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 องค์ประกอบคือ  
1) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 6 องค์ประกอบ  
2) วิธีดำาเนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
20 วิธี และ 3) ผลการดำาเนินการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 20 ผลการดำาเนิน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของสุทธิพงษ์ สาชะรุง (2553: 178) ที่
ได้พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนดาน
ใหญ่ ตำาบลผาสุก อำาเภอวังสามหมอ จังหวัด
อุดรธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการพัฒนาการ
ทำางานแบบมีส่วนร่วมเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่มีความเหมาะสม บุคลากรมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงาน เกิดกระบวนการทำางานเป็นทีม 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและถอดองค์ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้  
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของชนาวุธ ประทุมชาติ 
(2553: 310-311) ไดพ้ฒันารปูแบบจดัการความรู ้
ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุมคำา โดยการใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม
การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ ทำาให้ได้กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และรูปแบบจัดการความรู้ของศูนย์

ก า ร เ รี ยนรู้ ชุ ม ชนขุ มคำ ามี ค วาม เหมาะสม
มาก ซึ่งได้รูปแบบ ที่ประกอบด้วย การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 6 ขั้นตอน
และแผนดำาเนินการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้  
20 กิจกรรม และสอดคล้องกับ วุฒิไกร คำาแฝง  
(2557: 202-201) ไดว้จิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันา
แหลง่เรยีนรูด้ว้ยการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีศึกษาโรงเรียน 
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ อำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ใช้การวิจัยและพัฒนาและประยุกต์
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของ
ฉลาด จันทรสมบัติ ได้รูปแบบที่ใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
6 ข้ันตอน และ 18 กิจกรรมย่อยการดำาเนิน
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
สอดคล้องกับ ทัศนีย์ อันติมานนท์ (2553: 
60–64) แนวทางในการสำารวจแหล่งเรียนรู้  
มกีารประชุมปรกึษาหารอื แตง่ตัง้มอบหมายหนา้ที่
รับผิดชอบ สำารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา แนวทางในการจัดทำาทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ ให้จัดทำาเป็นเล่มแบ่งแยกตามประเภท
หมวดหมูช่ดัเจนตามลำาดบัความสำาคญั นอกจากนี ้
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเด่นวิช ชูคันหอม  
(2558: 153-168) ไดศึ้กษาวิจยัเรือ่ง รปูแบบการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5. พบว่า ประกอบ
ดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ คอื 1) การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน 2) การดำาเนิน
งานจัดกิจกรรมการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม 16 
กิจกรรมซึ่งมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ 
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร

วิจัยไปใช้ในก�รพัฒน�

1.1 ควรมีส่วนร่วมแบบเต็มใจในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 6 องค์
ประกอบ ซึง่ประกอบด้วย 1. การมสีว่นร่วมปรกึษา
หารือ 2. การมีส่วนร่วมการวางแผน 3. การมีส่วน
ร่วมการตัดสินใจ 4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ 
5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และ 6. 
การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา จะส่งผลทำาให้
การดำาเนินงานประสบความสำาเรจ็ มคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.2 ควรนำาเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผลการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ระหว่างแหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ท้ังแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจะทำาให้ได้รับความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1.3 โรงเรียนควรมีการนำาแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนไปทดลองใช้ แล้วรายงานผลการ
ใช้แนวทางการพัฒนาเพื่อจะได้นำาข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาจะทำาให้ได้แนวทาง
การพัฒนาที่ใช้ได้จริง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ
หาแนวทางการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหล่งเรยีน
รู้แบบมีส่วนร่วมชองชุมชน

2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านบริหาร
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานทั่วไป
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