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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 2) ศึกษาแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษาโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 การวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
องค์ประกอบการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 5 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ประกอบ
ด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประชุมกลุ่มย่อยกรณีศึกษาสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best
Practice) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำ�นวน 14 คน จากโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำ�นวย
การฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้นำ�หมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ผู้นำ�ทางศาสนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 ร่างแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินการนำ�แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์
ใช้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำ�นวน 14 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้นำ�หมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำ�ทางศาสนาจากโรงเรียน
2 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. องค์ประกอบ
ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมการวางแผน การมส่วนร่วมการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การ
มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา 2. แนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชนมี 6
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมการวางแผน การมส่วนร่วมการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา
และมีวิธีดำ�เนินการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 20 วิธีและได้ผลการ
ดำ�เนินการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน 20 ผลการดำ�เนินการ ผลการประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และมีประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และผลการประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ ประเมินการนำ�แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์ใช้ พบว่า สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้โดย ควรให้โรงเรียนนำ�แนวทางการ
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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บทนำ�

การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น
กระบวนการที่ สำ � คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ประชากรหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความ
สามารถและคุณสมบัติตามที่สังคมพึงประสงค์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวติ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542: 6-7)
โดยการจัดการศึกษาจะต้องให้ประชาชน ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่ใช่เป็นบทบาท
หน้าที่ของครูเพียงอย่างเดียว (สำ�นักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 5)
การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องดำ�เนิน
การเพือ่ ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะนำ�ไปสู่
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ตามความถนัด ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ชุมชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมภาพความสำ�เร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ
นักเรียนก็คอื การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถ
แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง เรี ย นรู้
ต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง สถานศึกษามีการจัดทำ�
แหล่งเรียนรูม้ ากมายหากแต่การดำ�เนินการพัฒนา
แหล่ ง เรี ย นรู้ ยั ง ไม่ มี รู ป แบบและกระบวนการ
พัฒนาที่ชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ใช้
อย่างเต็มที่และขาดการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องขาดความยั่งยืน ขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติถูกละเลย ไม่
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
เป็น ผู้นำ�ในการดำ�เนินการที่มุ่งสู่ความสำ�เร็จโดย
กำ�หนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งตรงกับ (สุธรรม
ธรรมทัศนานนท์, 2553: 258) ปัญหาของการ
มี ส่ว นร่ ว มที่ กล่ าวอ้างโดยที่ไม่ได้เปิด โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือการ
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ให้มีส่วนร่วมเพียงผิวเผิน หรือการมีส่วนร่วมแต่
เพียงรูปแบบ เช่นให้ร่วมรับทราบให้ร่วมประชุม
แต่ไม่ได้ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็น หรือเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ยอมนำ�ไปปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับ (ฉลาด จันทรสมบัต.ิ 2550: 4) การ
ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนา เป็นหลักการพัฒนาชุมชนโดยมีหลักการ
6 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมทำ� ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมิน ผล
ซึ่งยอมรับโดยทั่วไปว่าถ้าสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมเช่นนี้ได้จะนำ�ไปสู่ความยั่ง ยืน แต่ปัญหาที่
ผ่านมาพบว่าหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมหรือ
พัฒนา ขาดเครื่องมือ วิธีการและทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงไม่สามารถ
นำ�หลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา พุทธศักราช 2556 โดยสำ�นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์ ก ารมหาชน) รอบสาม ในส่ ว นของบท
สรุปสำ�หรับผู้บริหาร ของสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ด้านผลการบริหาร
จัดการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เพียงพอ มีการจัดทำ�ป้ายนิเทศ ทำ�ทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุม ชนได้อย่างกว้าง
ขวางหลากหลาย (สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน,
2556)
จากความสำ�คัญ สภาพปัญหาและข้อ
เสนอแนะที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การพั ฒ นาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ยังมีปัญหาสำ�คัญควร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
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เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ซึ่งยังขาดแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพั ฒนาและส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ แ บบมี
ส่วนร่วมของชุมชน เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ผลผลิต
จากโรงเรี ย นยั ง มี คุ ณ ภาพไม่ เ ป็ น ไปตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความต้องการ
พั ฒนาประเทศไทย ดัง นั้นในฐานะผู้วิจัยดำ�รง
ตำ � แหน่ ง ครู ซึ่ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
จัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและผูใ้ ช้บริการทางการศึกษาใน
โอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทางการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ของชุมชนกรณีศกึ ษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัย ทั้งหมด 2 ระยะ
5 ขั้นตอน ดังนี้
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ระยะที่ 1 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ศึกษา
ตำ�รา เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน การพั ฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จากเอกสารของ
นักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะ
สมขององค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน
5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
นำ�เครือ่ งมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน
เก็บรวบรวมคืนด้วยตนเองวิเ คราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศกึ ษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษากรณีศึกษา
สถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ โดยใช้การสนทนา
กลุ่ม
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจง เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดี
เด่นหรือสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านการประเมินคุณภาพ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายนอกจากสำ � นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบที่ 3 ซึ่งมีผล
การประเมินอยูใ่ นระดับดี กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบ
ด้วยสถานศึกษา จำ�นวน 2 แห่ง เป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 1 แห่งและขนาดใหญ่ 1 แห่ง ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำ�นวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ผู้นำ�หมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำ�
ทางศาสนา สถานศึกษามาจากสถานศึกษาละ 7
คน รวมทั้งหมด 14 คน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ เก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย แบบบั น ทึ ก การ
สนทนากลุ่มที่ถูกสร้างโดยการนำ�องค์ประกอบมา
ใช้สร้างเป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม เทปบันทึก
เสียง กล้องถ่ายรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากการจด
บันทึกประกอบเทปบันทึกเสียง โดยการ ถอด
เทปบันทึกเสียง ถอดข้อความ สนทนาแล้วทำ�
เครื่องหมายในข้อความ และประเด็นที่สำ�คัญเพิ่ม
เติม
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ใ ช้ ก าร
วิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นความเรียง
ขั้นตอนที่ 4 ร่างแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ดำ�เนินการโดยรวบรวมผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มการศึกษากรณีศึกษา
สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น เลิ ศ นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์แล้วสรุปในรูปแบบการพรรณนา จากนัน้
ประเมินร่างแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ประเมินโดยการใช้แบบประเมินความเหมาะสม
ความเป็ น ไปได้ แ ละความเป็ น ประโยชน์ ข อง
แนวทางการพัฒนาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน
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วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้ น ตอนที่ 5 ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ
ประเมินการนำ�แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศึกษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์ใช้
ดำ�เนินการโดยนำ�ร่างแนวทางทางการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ของชุมชนกรณีศกึ ษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24เข้าที่ประชุม
โดยการจั ด สนทนากลุ่ ม ย่ อ ยผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
จำ�นวน 14 คน ประกอบด้วยกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลที่
เลือกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาขนาดเล็ก 1 แห่ง
และขนาดใหญ่ 1 แห่งซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
จำ�นวนทั้งหมด 14 คน คัดเลือกสถานศึกษาละ
7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้างาน
วิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูจ้ �ำ นวน
1 คน ผู้นำ�หมู่บ้าน 1 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน
ผู้นำ�ทางศาสนา 1 คน เพื่อประเมินแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ของชุมชนกรณีศกึ ษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์ใช้
เครือ่ งมืออุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม
ย่อยที่ถูกสร้างโดยการนำ�ร่างแนวทางมาใช้สร้าง
เป็นกรอบในการประชุมกลุม่ ย่อย เทปบันทึกเสียง
กล้องถ่ายรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึก
ประกอบเทปบันทึกเสียง โดยการ ถอดเทปบันทึก
เสียง ถอดข้อความ สนทนาแล้วทำ�เครือ่ งหมายใน
ข้อความ และประเด็นที่สำ�คัญเพิ่มเติม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนาเป็นความเรียง
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยนำ�เสนอ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยว
กับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การมี
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ส่วนร่วมการวางแผน 3. การมีส่วนร่วมการตัดสิน
ใจ 4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ 5. การมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล และ 6. การมีสว่ นร่วม
ปรับปรุงและพัฒนา
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศึกษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.43, S.D = 0.14) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมขององค์ประกอบแนว ทางการ พัฒนา
และส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
องค์ประกอบแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

S.D

ระดับ
ความเหมาะสม

1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ

4.60

0.55

มากที่สุด

2. การมีส่วนร่วมการวางแผน
3. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ
5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล
6. การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา

4.20
4.40
4.40
4.20
4.80

0.84
0.55
0.55
0.45
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.43

0.14

มาก

โดยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่ า องค์ ป ระกอบ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียน
รู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนกรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย น
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 พบว่า องค์ประกอบด้านที่มีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วม
ปรับปรุงและพัฒนา ( =4.80, S.D=0.45) และ

การมีสว่ นร่วมปรึกษาหารือ ( =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
ชุมชนกรณีศกึ ษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศกึ ษากรณีศกึ ษาสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั เิ ป็นเลิศ
(Best Practice) โดยการสนทนากลุ่ม ได้แนวทาง
ในการพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม 6 ขั้นตอน มีวิธีดำ�เนินการพัฒนาแบบมีส่วน

178

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมของชุมชน 20 วิธี และได้ผลการดำ�เนินการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด 20 ผล
การนำ�เนินการ ดังภาพประกอบ 1 แล้วนำ�แนวทาง
การพัฒนาดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 7 คน
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความ
เป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนา พบว่า โดน
รวมการประเมินแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชน มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสม
2. ความเป็นไปได้
3. ความเป็นประโยชน์
โดยรวม

จากตารางที่ 2 พบว่า แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ด้านความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D = 0.49)
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำ�ดับจากค่าเฉลี่ยมาก
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
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินการนำ�แนวทาง
การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ น

4.58
4.54
4.61
4.58

S.D

ระดับ

0.47
0.52
0.48
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ไปประยุกต์
ใช้ พบว่า สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้โดย ควรให้
โรงเรียนต่างๆ นำ�แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มแี หล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมกับชุมชนไปทดลอง
ใช้ แล้วรายงานผลการใช้แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
จะทำ � ให้ ไ ด้ แ นวทางการพั ฒ นาที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ซึ่ ง
แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนแสดงดังภาพประกอบ 1

Journal of Education, Mahasarakham University

179

Volume 11 Number 2 April-June 2017

ภาพที่ 1

รายผล
อภิอภิปปรายผล

ประเมิ น ผล และการมี ส่ ว นร่ ว มปรั บ ปรุ ง และ
พัฒ่นนา
ผลการประเมิ
นโดยผู
จากสรุ
ปผลการวิ
มีประเด็
่นาสนใจที
ํามาอภิ
ปรายผล ได
ดังนี้ ้เชี่ยวชาญโดยรวม
จากสรุ
ปผลการวิ
จัยมีจปัยระเด็
นที่นน่าทีสนใจ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
ที่นำ�มาอภิปรายผล1.ได้องค
ดังนีป้ ระกอบแนวการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูแบบมีสวนรวม
เพราะ การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษา
ของชุม1.ชนกรณี
ศึกษาโรงเรียนสัฒงกันาและส่
ดสํานักงานเขตพื
น้ ทีงานวิ
่การศึจกยั ษามั
24ฒได
6
องค์ประกอบแนวการพั
ง เอกสาร
ทีเ่ กีย่ ธวข้ยมศึ
องกักบษาเขต
แนวการพั
นาและ
เสริองค
มให้ปมระกอบ
ีแหล่งเรีได
ยนรู
ชน อส่การมี
แก้แบบมี
การมีสส่ววนร่นรววมของชุ
มปรึกมษาหารื
วมการวางแผน
วนรวมมชน
งเสริมสให้วมนรีแหล่
งเรียนรู้แบบมีสการมส
่วนร่วมของชุ
กรณี
ศึ กดษาเรี
ง กั ดสสำว�นร
นั กวงานเขตพื
าร สวกรณี
ศึกษาโรงเรี
ยนสังกัดสำน�ผล
นักงานเขตพื
การตั
สินใจย นสั
การมี
มปฏิบัติก้ นารที่ กการมี
นรวมติ
ดตามและประเมิ
และการมี้นสทีว่กนาร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ได้ 6 องค์ประกอบ ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แล้วนำ�มาวิเคราะห์และ
บปรุ
งและพั
ผลการประเมิ
นโดยผู
ความเหมาะสมอยูใน
ได้รแวก่มปรั
การมี
ส่วนร่
วมปรึฒกนา
ษาหารื
อ การมีส่วนร่
วม เชีสั่ยงวชาญโดยรวมมี
เคราะห์เป็นองค์ประกอบของแนวการพัฒนา
ระดับมาก การมส่
ทั้งนี้อาจเป
เพราะดการศึ
ษาอยางเปและส่
นระบบ
ที่
การวางแผน
วนร่วนมการตั
สินใจกการมี
งเสริโดยการศึ
มให้มีแหล่กงษาเอกสาร
เรียนรู้แบบมีงานวิ
ส่วนร่จวัยมของ
ส่วเกี
นร่่ยววข
มปฏิ
าร การมีฒ
ส่วนาและส
นร่วมติดงตามและ
องกับับติกแนวการพั
เสริมใหมีแหลชุมงเรี
ยนรูแ ศบบมี
สวนรยวนสั
มของชุ
ชนกรณี
กึ ษาโรงเรี
งกัดสำ�มนัชน
กงานเขตพืน้ ที่

กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แลวนํามา
วิเคราะหและสังเคราะหเปนองคประกอบของแนวการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
แบบมีสวนรวมของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นอกจากนั้นยังมี
การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณี
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24
2. แนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
24 สรุปได้ดังนี้
แนวการพั ฒนาและส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
24 ที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จากการศึกษากรณี
ศึกษา โรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ 2 แห่ง โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผู้นำ�หมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้ นำ � ทางศาสนา จากการศึ ก ษาโรงเรี ย น
ขนาดเล็กคือ โรงเรียนโนนคำ�วิทยาและโรงเรียน
ขนาดใหญ่คือ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้หลัก
การที่สำ�คัญในแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา
โรงเรี ย นสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ที่ผ่านการวิจัยประกอบด้วย
หลักการ การมีส่วนร่วมของชุมชน หลักการส่ง
เสริม ให้การอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น ตำ�บล อำ�เภอ
จังหวัด และภายนอกจังหวัด ที่พัฒนาจนประสบ
ความสำ�เร็จมีชื่อเสียง แล้วนำ�ความรู้กลับมาทดล
องปฏิบัติจนเกิดองค์ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้
แล้วนำ�ความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้านการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฉลาด จันทรสมบัติ
(2550: 260-265) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน พบว่าการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ก่อนการดำ�เนินการ
วิจัย มีกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนงานของกลุ่มใน
ลักษณะของเวทีจริง คือการพูดคุย ซักถาม สาธิต
มือปฏิบตั ิ ณ สถานทีต่ งั้ ของกลุม่ องค์กรชุมชนหลัง
ดำ�เนินการมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องคนในชุมชน
และนอกชุมชนทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือนโดยผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ได้มากขึ้น ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ในประเด็นที่สนใจยิ่ง
ขึ้นและหลักการในการกำ�กับ ติดตามประเมินผล
การพัฒนา โดยการกำ�หนดตัวบ่งชี้ความสำ�เร็จ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งเรียนรู้สถาน
ศึกษาขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ�
อำ�เภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้หลักการในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ
สถานศึกษาที่สำ�คัญ คือ หลักการสร้างศรัทธา
กล้าเปลี่ยนแปลงแสดงความแตกต่าง สร้างสื่อ
เทคโนโลยี สร้างศรัทธา คือการทำ�ให้ชุมชนเห็นว่า
สถานศึกษาทำ�จริง มีความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าจริงๆ ชุมชนเกิดศรัทธา
ให้ความร่วมมือด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วยคิด ช่วยทำ� ช่วยระดมทุน กล้าเปลี่ยนแปลง
คือ การปรับปรุงพัฒนา ในสิ่งที่มีอยู่ให้ดี รับสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาได้หลักการในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ คือหลักการ การมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียน
รู้ด้วยการปฏิบัติ สร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรกั ษ์และสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ร่วมกับการ
ใช้เทคโนโลยี อย่างเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของบรรเจิ ด มี กุ ล
(2555: 87-89) รูปแบบการนำ�แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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ประกอบด้วย 1) หลักการ ได้แก่ การเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการ
จัดการเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตร 2)
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น มุ่งทำ�
ประโยชน์และเห็นคุณค่าในชุมชนรอบๆ โรงเรียน
จากการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน
7 ท่าน ได้ประเมินความเหมาะสมความเป็นไป
ได้ แ ละความเป็ น ประโยชน์ ข องแนวการพั ฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกรณีศกึ ษาโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 องค์ประกอบคือ
1) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 6 องค์ประกอบ
2) วิธีดำ�เนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
20 วิธี และ 3) ผลการดำ�เนินการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 20 ผลการดำ�เนิน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของสุทธิพงษ์ สาชะรุง (2553: 178) ที่
ได้พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนดาน
ใหญ่ ตำ�บลผาสุก อำ�เภอวังสามหมอ จังหวัด
อุ ด รธานี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ก ารพั ฒ นาการ
ทำ�งานแบบมีส่วนร่วมเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่มีความเหมาะสม บุคลากรมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงาน เกิดกระบวนการทำ�งานเป็นทีม
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิ บั ติ แ ละถอดองค์ ค วามรู้ ภ ายในแหล่ ง เรี ย นรู้
และสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของชนาวุธ ประทุมชาติ
(2553: 310-311) ได้พฒ
ั นารูปแบบจัดการความรู้
ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุมคำ� โดยการใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม
การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ ทำ�ให้ได้กระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ต ามแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น และรู ป แบบจั ด การความรู้ ข องศู น ย์
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การเรี ย นรู้ ชุ ม ชนขุ ม คำ � มี ค วามเหมาะสม
มาก ซึ่ ง ได้ รู ป แบบ ที่ ป ระกอบด้ ว ย การวิ จั ย
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (PAR) 6 ขั้ น ตอน
และแผนดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
20 กิจกรรม และสอดคล้องกับ วุฒิไกร คำ�แฝง
(2557: 202-201) ได้วจิ ยั เรือ่ งรูปแบบการพัฒนา
แหล่งเรียนรูด้ ว้ ยการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย น
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด ใช้ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาและประยุ ก ต์
ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ของ
ฉลาด จันทรสมบัติ ได้รูปแบบที่ใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย
6 ขั้นตอน และ 18 กิจกรรมย่อยการดำ�เนิน
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
สอดคล้ อ งกั บ ทั ศ นี ย์ อั น ติ ม านนท์ (2553:
60–64) แนวทางในการสำ � รวจแหล่ ง เรี ย นรู้
มีการประชุมปรึกษาหารือ แต่งตัง้ มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ สำ�รวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา แนวทางในการจัดทำ�ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ ให้จัดทำ�เป็นเล่ม แบ่งแยกตามประเภท
หมวดหมูช่ ดั เจนตามลำ�ดับความสำ�คัญ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเด่นวิช ชูคันหอม
(2558: 153-168) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5. พบว่า ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ 1) การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน 2) การดำ�เนิน
งานจัดกิจกรรมการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม 16
กิจกรรมซึ่งมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนา
1.1 ควรมี ส่ ว นร่ ว มแบบเต็ ม ใจในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 6 องค์
ประกอบ ซึง่ ประกอบด้วย 1. การมีสว่ นร่วมปรึกษา
หารือ 2. การมีส่วนร่วมการวางแผน 3. การมีส่วน
ร่วมการตัดสินใจ 4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ
5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และ 6.
การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา จะส่งผลทำ�ให้
การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
1.2 ควรนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผลการพัฒนาและส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ระหว่างแหล่งเรียนรู้ ชุมชน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทั้งแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจะทำ�ให้ได้รับความรู้
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จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.3 โรงเรียนควรมีการนำ�แนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนไปทดลองใช้ แล้วรายงานผลการ
ใช้แนวทางการพัฒนาเพื่อจะได้นำ�ข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาจะทำ�ให้ได้แนวทาง
การพัฒนาที่ใช้ได้จริง
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรทำ�การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ
หาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมชองชุมชน
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในด้านอื่นๆ เช่น ด้านบริหาร
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานทั่วไป
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