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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพ
ที่พึงประสงค์ และ 3) พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวัดการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน 
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การมี
สว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษากลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำานวน 175 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม 2) ศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำานวน 3 แห่ง กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำาชุมชน และปราชญ์
ชาวบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาแหลง่เรียนรู้สำาหรับสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20  
ตรวจสอบและประเมินแนวทางการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( =4.62) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น เรยีงลำาดบั
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ( =4.73) 
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และด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ( =4.51) 

2. สภาพปจัจบัุนของการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหล่งเรยีนรูส้ำาหรบัสถานศึกษา สังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.63) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ( =3.74) และด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ( =3.52) สภาพที่
พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.49) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นโดยเรยีงลำาดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย พบวา่ดา้นการมสีว่นรว่มพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นสถาน
ศึกษา ( =4.53) และด้านที่พึงประสงค์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ( =4.46)

3. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.96) และมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.94)

คำ�สำ�คัญ:การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

Abstract 

This research was intended to 1) Study Components and indicators 2) Study of Present 
Condition and Desirable conditions 3) Developing guidelines of the community participatory 
for the development learning resources of the schools under the secondary educational  
service area office 20. The research was divided into three phases. Phase 1: the Components 
and indicators of the community participatory for the development learning resources of  
the schools. Contributors include experts 5 people. The instruments used in the study  
were evaluating. Phase 2: Study of Current and desirable condition for the community  
participatory for the development learning resources of the schools. It is divided into two  
stages. 1) Study of Present Condition and desirable condition for the community participatory 
for the development learning resources of the schools. The sample School were Administrators,  
teachers, committee of the Primary Education Office, village leaders and wisdom villagers.  
There 175 samples for the total number. with random sampling by the multi stage  
random sampling. The tools used in this research were questionnaires. 2) Study the Best  
Practice 3 schools. Data group were Administrators, teachers, committee of the Primary 
Education Office, village leaders and wisdom villagers . The tools used in this research  
were questionnaires. Phase 3: Develop guidelines of the community participatory for the 
development learning resources of the schools under the secondary educational service 
area office 20.. Develop guidelines of the community participatory for the development 
learning resources of the schools. The qualified 5 people verify and assessed guidelines for 
participation in the management of the basic education the community participatory for the 



147วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	9	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2561

development learning resources of the schools. The statistics used in analyzing the data 
were percentage, mean and standard deviation.

The research results were as followed: 

1. Components and Indicators of the community participatory for the development 
learning resources of the schools under the secondary educational service area office 20. 
The overall a very reasonable level ( =4.62) considering it was found to be suitable in all 
aspects. Sort mean score from highest to lowest the thus community participatory for the 
development learning resources in the schools ( =4.73) and community participatory for the 
development learning resources outside the schools ( =4.51) 

2. Present conditions of the community participatory for the development learning 
resources of the schools under the secondary educational service area office 20. The overall 
a high level ( =3.63) When considering it was found that from highest to lowest mean scores 
are community participatory for the development learning resources in the schools ( =3.74) 
and community participatory for the development learning resources outside the schools  
( =3.52) The desirable for the community participatory for the development learning resources 
of the schools under the secondary educational service area office 20. The overall a high 
level ( =4.49) When considering it was found that from highest to lowest mean scores are 
community participatory for the development learning resources in the schools ( =4.53) and 
community participatory for the development learning resources outside the schools ( =4.46) 

3. Assessing the suitability and feasibility of Develop guidelines of the community 
participatory for the development learning resources of the schools under the secondary 
educational service area office 20. By the qualified 5 people. The overall was appropriated 
at a highest level ( =4.96) and can be used in highest level ( =4.94).

keywords: The Guideline Development of the Community Participatory for the Development 
Learning Resources 

บทนำา

กระบวนการสำาคญัของการพฒันาคณุภาพ
ประชากรหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความ
สามารถและคณุสมบตัติามทีส่งัคมพงัประสงค ์คอื 
การศกึษา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทา
นรางวลัฯ ณ ศาลาดุสิตดาลัยความตอนหนึง่วา่ “การ
ศกึษาเปน็ปจัจยัสำาคญัในการสรา้งและพฒันาความรู ้ 
ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล 

สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาแก่เยาวชนได้
อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและ
บา้นเมอืงนัน้กจ็ะมพีลเมอืงทีม่คีณุภาพ ซึง่สามารถ
ที่จะรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและ
พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2542: 1) 

อุดมการณ์สำาคัญของการจัดการศึกษา 
คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา
สรา้งคณุภาพชวีติและสงัคมบรูณาการอยา่งสมดลุ 
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ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม 
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุ่ง
สร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ส่งเสริม ปลูกฝังความ
เป็นสมาชิกทีดี่ของสงัคมตัง้แตว่ยัเรยีน โดยเฉพาะ
ระดับพืน้ฐานและพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่
การทำางานทีม่คีณุภาพ โดยใหส้งัคมทกุภาคสว่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ
วา่การศกึษาเปน็กระบวนการพฒันาชวีติและสงัคม
อันเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ 
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ เพื่อให้เป็น
ไปตามอดุมการณ์และหลกัการในการจดัการศกึษา 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และตัวบ่ง
ชี้ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก ตวับง่ชีท้ี ่1.3 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการปรบั
ตัว ระบุว่าคนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รัก
การเรยีนรู ้รูท้นัโลก รวมทัง้มคีวามสามารถในการ
ใชแ้หลง่ความรู ้และสือ่ตา่งๆ เพือ่พฒันาตนเองและ
สังคม มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลาย จัดบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้ โดยเฉพาะ
มาตรฐานที่ 3 ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศกึษากบัชมุชน บคุลากรและองค์กรในชมุชน 
รว่มกนัจดัปจัจยั ระดมทรพัยากรและกระบวนการ
เรียนรู้ภายใน จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ให้บริการวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน สร้าง
กลไกการเรียนรู้ทุกประเภทแลกเปลี่ยนเรียนรู้จน
กลายเปน็วฒันธรรมแห่งการเรยีนรู ้เพือ่ให้คนไทย
สามารถเรยีนรูต้ลอดชวีติไดจ้รงิ เปา้หมายของการ
จัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น 
“คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามความสามารถ 
และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้ง

ในดา้นสขุภาพรา่งกายและจติใจ สตปิญัญา ความรู ้ 
ทักษะคุณธรรมและจิตสำานึกท่ีพึงประสงค์ อยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข (สำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2548: 1-9) และมาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร ดา้นการสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้มกีารสรา้งและพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งบคุลากรภายในสถานศกึษา ระหวา่งสถาน
ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การบรหิารงานวชิาการทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
ได้จำาแนกงานออกเป็น 17 ด้านนั้น ด้านพัฒนา
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เป็น
ภารกิจที่สถานศึกษาต้องดำาเนินการเพื่อให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะนำาไปสู่การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความ
ถนัดของผู้เรียน และส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามี
สว่นรว่ม ภาพความสำาเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้กบันกัเรยีนก็
คอื การเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ สามารถแสวงหา
ความรู้ดว้ยตวัเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ซึง่มีหลาย
ช่องทาง สถานศึกษามีการจัดทำาแหล่งเรียนรู้มาก
มาย หากแต่การดำาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ยังไม่มีแนวทางและกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน 
แหล่งเรียนรู้บางแหล่งจึงไม่ได้ใช้อย่างเต็มท่ีและ
ขาดการดแูล สนบัสนนุ สง่เสรมิพฒันาใหเ้กดิความ 
ตอ่เนือ่ง ขาดความยัง่ยนื ขาดการมสีว่นรว่มระหวา่ง
ชุมชนกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง แหล่งเรียนรู้ที่
เป็นธรรมชาติถูกละเลย ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ปัญหาของการมีส่วนร่วมที่กล่าวอ้าง โดยที่ไม่ได้
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงคือ การให้มีส่วนร่วมเพียงผิวเผิน หรือการ
มีส่วนร่วมแต่เพียงรูปธรรม เช่น ให้ร่วมรับทราบ 
ให้ร่วมประชุมแต่ไม่ได้ให้โอกาสได้แสดงความคิด
เหน็หรอืเปดิโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็แตไ่มย่อม
นำาไปปฏิบัติ เพราะมีการตัดสินใจล่วงหน้าแล้วว่า
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จะเอาอย่างไร สอดคล้องกับ (ฉลาด จันทรสมบัติ. 
2553: 4) การใหค้วามสำาคญักบัการมสีว่นรว่มของ
ชมุชนในการพฒันา เปน็หลกัการพฒันาชมุชนโดยมี
หลักการ 6 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำา 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมิน
ผล ซึ่งยอมรับโดยทั่วไปว่าถ้าสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมเช่นนี้ได้จะนำาไปสู่ความยั่งยืน แต่ปัญหา
ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมหรือ
พัฒนา ขาดเครื่องมือ วิธีการและทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จึงไม่สามารถ
นำาหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาได้อย่าง 
แท้จริง

จากความสำาคญัและสภาพปญัหาซึง่ชมุชน
เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาแหลง่เรยีนรูน้อ้ย งบ
น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หรือมี
งบแต่ไม่สามารถพัฒนาแหล่งเรียนให้สามารถใช้
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงจำาเป็นให้ทุกฝ่าย
ต้องเร่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ ซึ่งจากข้อเสนอแนะ ดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยซึ่งเป็น
บุคคลหนึง่ท่ีมสีว่นรว่มในฐานะทีเ่ปน็คร ูไดม้สีว่นได้
สว่นเสยีในการบรหิารจดัการศกึษาและรบัผดิชอบ
งานอาคารสถานที่ มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
แนวทางการมีสว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหลง่
เรียนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 เพือ่นำามาเปน็ขอ้มลู
ในการวางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชนเข้ามามี
สว่นรว่ม ตัง้แตก่ระบวนการมีสว่นรว่มในการระดม
ความคิด ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน การมสีว่นรว่มใน
การติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
สถานศึกษา และแหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษา การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้จากหลากหลายช่องทางและเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว เกิดความเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจ 
และสามารถสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนได้ 

จำาเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของการพฒันาแนวทางการมส่ีวนรว่มของ
ชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
20 เพื่อได้ข้อมูลมาวางแผนพัฒนา เป็นการสร้าง
คณุภาพของสถานศกึษาใหช้มุชนมคีวามเชือ่มัน่ไว้
วางใจในการส่งลูกหลานเข้ามาเรียน และส่งเสริม
บทบาทของการมีสว่นรว่มของชมุชนในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้มีประสิทธิภาพ 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงกับผู้เรยีน และเพือ่เปน็
แนวทางให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำาไปประยกุตใ์ช ้ดำาเนนิการนำาชมุชนเขา้มามสีว่น
ร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันนำาไปสู่ความ
สำาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ สนองนโยบายการ
ปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2545 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่สงัเคราะห์องคป์ระกอบและตวัชีว้ดั
การมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

2. เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนั และสภาพท่ีพึง
ประสงคข์องการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

3. เพ่ือศกึษาการพัฒนาแนวทางการมสีว่น
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

ความสำาคัญของการวิจัย

1. ได้ทราบองค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

2. ไดท้ราบสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ทีโ่รงเรยีน
สามารถนำาไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับชุมชน
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไป

3. ไดก้ารพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของ
ชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 เพื่อให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นใน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
สามารถนำาไปเป็นข้อมูลสารสนเทศร่วมกับชุมชน
และนำาไปประยุกต์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใช้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อห�

เปน็การศกึษาเก่ียวกับการพัฒนาแนวทาง
การมีสว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วม 5 ขั้นตอน ที่ได้จากการสังเคราะห์การมีส่วน
ร่วม จากเอกสารของนักวิชาการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการระดม
ความคดิ ตดัสนิใจ 2) การมสีว่นรว่มในการวางแผน 
3) การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ 4) การมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล 5) การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง / กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับคำาถามและความมุ่ง
หมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ
ดังต่อไปนี้

2.1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5คน

2.2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

 2.2.1 ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา ครูหัวหน้าวิชาการ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ทั้งหมด 63 แห่ง แห่งละ 5 
คน รวม 315 คนคน ดังนี้ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 
คน ครู 1 คน ผู้นำาชุมชน 1 คน และปราชญ์ชาว
บ้าน 1 คน รวมทั้งหมด 315 คน โดยจำาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา เป็น ขนาดเล็ก จำานวน 31 
แห่ง ประชากร 155 คน ขนาดกลาง จำานวน 19 
คน ประชากร 95 คน ขนาดใหญ่ จำานวน 6 แห่ง 
ประชากร 30 คน และขนาดใหญ่พิเศษ จำานวน 7 
แห่ง ประชากร 35 คน

 2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้าวิชาการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำาชุมชน และปราชญ์
ชาวบา้นของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้งหมด 35 แห่ง แห่ง
ละ 5 คน รวม 175 คนโดยเทยีบจำานวนประชากร
ทัง้หมดกบัตารางกำาหนดกลุม่ตวัอยา่ง ของ Krejcie 
และ Morgan และใชเ้ทคนคิการสุม่แบบแบง่ชัน้ภมู ิ
(Stratified Random Sampling Technique) ให้
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของ
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ชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20

 2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำาหน้าที่
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางโดยการสนทนา
กลุ่มจำานวน 15 คน

 2.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำาหน้าที่
ประเมนิแนวทาง ไดแ้กผู่ท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

1. กรอบจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ที่เก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จาก
เอกสารของนกัวชิาการในประเทศ และตา่งประเทศ 
และสรปุได ้5 ขัน้ตอน คือ 1) การมสีว่นร่วมในการ
ระดมความคิด ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 3) การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ 4) 
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 5) การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

2. กรอบแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศกึษาใช้กรอบของ (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 3-4) ที่จัด
ประเภทของแหลง่เรียนรู้ตามแหลง่ท่ีตัง้ ของแหลง่
เรียนรู้ไว้ 2 ประเภท ดังนี้

2.1 แหลง่เรยีนรูท้ัง้ในสถานศกึษา ประกอบ
ด้วย แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
ธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสถานที่ สถาบัน และหน่วยงานที่มนุษย์สร้าง
ข้ึน แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสาร และกิจกรรม

2.2 แหล่งเรยีนรูน้อกสถานศึกษา ประกอบ
ด้วย แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถในเรือ่งตา่งๆ แหลง่เรยีนรูท้ีเ่ปน็ธรรมชาติ
หรอืทรพัยากรธรรมชาต ิแหลง่เรยีนรูท้ีเ่ปน็สถานที ่
สถาบนั และหนว่ยงานทีม่นษุยส์รา้งขึน้ แหลง่เรยีนรู ้
ที่เป็นเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร กิจกรรม 
ตลอดจนธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี

3. กรอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใช้กรอบ
ของ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน. 2547: 83) ประกอบด้วย 1) สำารวจแหล่ง
เรียนรู้ 2) จัดทำาข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหล่ง
เรยีนรู ้3) สง่เสรมิสนบัสนนุการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ 
4) กำากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบและตวัชี้
วัดการมีส่วนรว่มของชุมชนในการพฒันาแหล่งเรยีน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพึ่งประสงคข์องการมสีว่นรว่มของชมุชนใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนิน
การและผลที่จะได้ แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพ
ประกอบ 
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ระยะก�รวิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่จะได้

1. องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

สำาหรับสถานศึกษา

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษาที่ได้จากการศึกษาเอกสาร

3. ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้
วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

ได้องค์

ประกอบ

และตัวชี้วัด

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์ของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 1 
มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2 ขั้นตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ข้อมูล
ความคิดเห็นสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูหัวหน้าวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานผู้นำาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านของโรงเรียน 
จำานวน 175 คนแล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา

2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นที่
ปรับปรุง (PNImodified) และลำาดับความต้องการ
จำาเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา

3. ศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 
Practice จำานวน 3 โรงเรียน

ได้ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของ
การพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา

3. การพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับ
สถานศึกษา

1. ร่างการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา

2. ประเมินการพัฒนาแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
คน

ได้การพัฒนา
แนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษา
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ผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 สรุปผลการวจิยัไดด้งันี้

1. องค์ประกอบและตวัชีว้ดัของการพัฒนา
แนวทางการมีสว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาแหลง่
เรียนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ผู้วิจัยศึกษา การ
มีส่วนร่วมของชุมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตาม
ประเภทของ 2 แหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศกึษาและแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา 
ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัด คือ 1) การมีส่วนร่วม
ของชุมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามี
องค์ประกอบจำานวน 5 ด้านและจำานวน ตัวชี้วัด 
17 ตวัชีว้ดั 2) การมสีว่นรว่มของชมุในการพฒันา
แหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษามอีงคป์ระกอบจำานวน 
5 ด้านและจำานวน ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 พบว่า สภาพปัจจุบันของการพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ระดับการมีส่วน
ร่วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และการ
ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามัธยมศึกษา เขต 20 ระดบัการมสีว่นรว่มโดย
รวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ซึง่เปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน จากการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างสภาพ
ปจัจบุนัการมสีว่นร่วมกับสภาพท่ีพงึประสงคก์ารมี
สว่นรว่มพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ทีม่คีา่ผลตา่งมากทีส่ดุ
คือ ความต้องการมีส่วนร่วมนิเทศ กำากับ ติดตาม
ประเมนิผล การพฒันาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษา 

รองลงมา คือ ร่วมจัดทำาทะเบียนแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาและรว่มเผยแพร ่ประสัมพนัธใ์หเ้หน็ถงึ
ความสำาคัญของแหล่งเรยีนรูน้อกสถานศึกษา มค่ีา
ผลตา่งเท่ากนั ซึ่งชุมชนมคีวามตอ้งการที่จะมีสว่น
ร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

จากกรณีศึกษา สถานศึกษาที่เป็นเลิศ 3 
แหง่ ม ีโรงเรยีนบา้นขมุคำา โรงเรยีนบา้นหนองดนิดำา
และโรงเรยีนบา้นโนนทอง ศกึษาการมสีว่นรว่มของ
ชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา
และภายนอกสถานศึกษา สามารสรุปได้ ดังนี้ 1) 
ใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชน ทีผ่าน
การประชุมระดมความคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วม
กันวางแผนสำารวจ จัดทำาข้อมูลสารสนเทศ และ
ทะเบยีนแหล่งเรยีนรู ้2) ส่งเสรมิใหบ้คุลากรประจำา
แหลง่เรยีนรูเ้ข้ารบัการอบรม ประชมุสมัมนา ศกึษา
ดูงานระหวา่งแหล่งเรยีนรู ้ในชมุชน ทอ้งถ่ิน ตำาบล 
อำาเภอ ในจังหวัด และนอกจังหวัด แล้วนำาเอา
ความรู้มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ขยายผลโดยการนำา
ไปถา่ยทอดใหก้บัแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ 3) สง่เสรมิการ
ใช้หลักการของ BBL การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน ในการพฒันาการเรยีนรูท้ีท่ำาใหผู้เ้รยีนมคีวาม
สนใจ กระตอืรอืรน้ ในการเรยีนรู ้4) สนบัสนนุการ
ระดมทนุ ขอรบัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นๆ 5) มีการกำากับ ติดตาม ประเมิน
ผล โดยการสอบถาม สังเกต การใช้แบบประเมิน 
โดยใช้ตัวช้ีวัดความสำาเร็จการพัฒนาแหลงเรียน
รู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้าน
โครงสร้างการดำาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการจัดการ
ความรู้และด้านการพัฒนาเครือข่าย และสรุป
ผล 6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ผ่านเครือ
ข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่าง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
ซ่ึงนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้าง เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและนำาข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้
ในการสำารวจแหล่งเรียนรู้ครั้งต่อไป
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3. ผลการประเมินการพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก
ที่สุดเช่นเดียวกัน

อภิปรายผล

1. การมสีว่นรว่มของชมุในการพฒันาแหลง่
เรยีนรูน้อกสถานศกึษามอีงคป์ระกอบหลกัจำานวน 
5 ดา้น คอื 1) การมสีว่นรว่มในการระดมความคดิ 
ตดัสนิใจ 2) การมสีว่นรว่มในการวางแผน 3) การ
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ 4) การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับผลประโยชน์ และมีตัวชี้วัดจำานวน 17 ตัว
ชี้วัด คือ 1) ร่วมคิด กล้าตัดสินใจในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2) ร่วมวางแผน
พฒันาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษา 3) รว่มกำาหนด
นโยบายพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 4) 
ร่วมกำาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 5) ร่วมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำาเนนิงานพฒันาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษา 6) 
รว่มวางแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานศึกษา 7) ร่วมสำารวจแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 8) ร่วมจัดทำาระเบียนแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 9) ร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 10) ร่วม
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำาคัญของ
แหลง่เรยีนรูน้อกสถานศกึษา 11) รว่มรณรงคก์าร
ใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 12) ร่วมประสาน
ความร่วมมอืกบัองคก์รอืน่ๆ นอกการพฒันาแหลง่
เรียนรู้ในสถานศึกษา13) ร่วมนิเทศ กำากับ และ
ติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
14) ร่วมประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 15) ร่วมรายงานผลการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศึกษา 16) ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรยีนรูน้อกสถานศกึษาอยา่งหลากหลาย 17) แหลง่
เรยีนรูน้อกสถานศกึษาไดร้บัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ซึ่งองค์ประกอบของการพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามประเภทของ 2 แหล่ง เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศกึษาและแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกสถาน
ศึกษาดังกล่าว นับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน เกดิการ
เรียนรู้จากหลากหลายช่องทางและเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว เกิดความเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจ และ
สามารถสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนได้ ได้ซึ่ง
ขอ้มูลมาวางแผนพัฒนา เปน็การสร้างคณุภาพของ
สถานศกึษาใหช้มุชนมคีวามเชือ่มัน่ไวว้างใจในการ
ส่งลูกหลานเข้ามาเรียน และส่งเสริมบทบาทของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียน และเพื่อเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำาไป
ประยุกต์ใช้ ดำาเนินการนำาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันนำาไปสู่ความสำาเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงค์ สนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 

2. การศกึษาสภาพปจัจบุนัของการพฒันา
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์ผลต่างระหว่าง
สภาพปจัจบุนักบัสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันา
แนวทางการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษามีค่าผลต่างมาก
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อันดับหนึ่ง ได้แก่ ความต้องการร่วมนิเทศ กำากับ 
ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ซึ่งชุมชนมีความต้องการท่ีจะมีส่วน
รว่มมากกวา่ทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั มคีวามสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 
260-265) พบว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้
มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบใน
การดำาเนินการวิจัยเกิดบรรยากาศในการทำางาน
เปน็ปจัจยัสำาคญัทีจ่ะทำาใหเ้กดิเปน็เจา้ของเครอืขา่ย 
การเปน็สมาชกิมคีวามคิดรเิริม่ วสิยัทัศนก์ารทำางาน
แบบมสีว่นรว่ม การบรหิารจดัการทีด่ขีึน้กวา่ทีเ่ปน็
อยู ่เกดิความตอ่เนือ่งและมพีนัธะทางใจทีจ่ะดำาเนนิ
การด้วยตนเองและเกิดความเชื่อมั่น ในองค์ความ
รู้ขององค์กรชุมชนตนเองและมีการพ่ึงพาตนเอง
มากขึ้น และด้านการกำากับ ติดตาม ประเมินผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกภพ วันช่วง (2552: 
57-58) ด้านการกำากับ ติดตาม และประเมินผล
ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาและชุมชนพบว่าผู้รับผิดชอบ งาน
ดา้นการบรหิารจดัการแหลง่เรยีนรูค้วรมบีทบาทใน
การชักนำาให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดโดย
เฉพาะคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควรเขา้
มารว่มในการประเมนิผลใหม้ากขึน้ และควรมกีาร
กำากับติดตามประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การศกึษากรณศีกึษา สถานศกึษาทีป่ฏบิตัิ
เปน็เลศิ (Best Practice) 3 แหง่ โดยการสมัภาษณ ์
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา คร ูผูน้ำาชมุชน และปราชญช์าวบา้น จากการ
ศกึษาสถานศกึษาขนาดเลก็ คอื โรงเรยีนบา้นขมุคำา 
อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้หลักการ
ที่สำาคัญในการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการพฒันาแหลง่เรยีนรูส้ำาหรบัสถานศกึษา
ที่ผ่านการวิจัยและทดลองใช้จนเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ประกอบด้วยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หลักการส่งเสริม ให้การอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น ตำาบล 
อำาเภอ จังหวัด และภายนอกจังหวัด ที่พัฒนาจน

ประสบความสำาเร็จมีชื่อเสียง แล้วนำาความรู้กลับ
มาทดลองปฏิบัติจนเกิดองค์ความรู้ พัฒนาองค์
ความรู้ แล้วนำาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ไปแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้านการแลก
เปลี่ยนรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นัน้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของฉลาด จนัทรสมบตั ิ
(2550: 260-265) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูป
แบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน พบว่า การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ก่อนการดำาเนินการ
วิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนงานของกลุ่มใน
ลักษณะของเวทีจริง คือการพูดคุย ซักถาม สาธิต 
ลงมือปฏิบัติ ณ สถานที่ตั้งของกลุ่มองค์กรชุมชน
หลังดำาเนินการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนทั้งเวทีจริง และเวทีเสมียน
โดยผา่นอนิเทอรเ์นต็หรอืเวบ็ไซตไ์ดม้ากขัน้งา่ยตอ่
การเขา้ถงึขอ้มลูและองคค์วามรูใ้นประเดน็ทีส่นใจ
ยิ่งขั้น และหลักการในการกำากับ ติดตาม ประเมิน
ผล การพฒันา โดยการกำาหนดตวัชีว้ดัความสำาเรจ็
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แต่ละแหล่งเรียนรู้ สถาน
ศึกษาขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านหนองดินดำา 
อำาเภอโนนสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้หลักการในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ
สถานศกึษาทีส่ำาคัญ คอืหลกัการสรา้งศรทัธา กลา้
เปลี่ยนแปลงแสดงความแตกต่างสร้างสื่อเทคโน
โยยี สร้างศรัทธา คือการทำาให้ชุมชนเห็นว่าสถาน
ศกึษาทำาจรงิ มคีวามตัง้ใจ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาใหเ้กดิ
ความกา้วหนา้จรงิๆ ชมุชนเกดิศรทัธาใหค้วามรว่ม
มือด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นช่วยคิด ช่วยทำา 
ช่วยระดมทุน กล้าเปล่ียนแปลง คือการปรับปรุง
พัฒนา ในสิ่งที่มีอยู่ดี รับสิ่งใหม่เข้ามา เช่น แหล่ง
เรียนรู้จะใช้หลักการของ Brain-best Learning 
(BBL) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเข้ามาช่วย 
เป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้พัฒนาสมอง สอดคล้อง
กบัการทำางานของสมองเรียนรู้อยา่งสนุกสนานพงึ
พอใจ มากยิ่งขึ้น แสดงความแตกต่าง คือ การทำา
ในสิง่ท่ียังไมม่ใีครทำาและท่ีสามารถใหเ้ด็กนกัเรยีน
ได้เรียนรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ตรง เช่น 
การสร้างสระว่ายน้ำาจากการระดมทุนจากชุมชน 
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และสรา้งสือ่เทคโนโลย ีคอื การใชเ้ทคโนโลยอียา่ง
คอมพวิเตอรพ์กพามาชว่ยเปน็สือ่ในการเรยีนรู ้ชว่ย
ให้เด็กนักเรียนเรียนรู้กันได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่
ทุกเวลาและใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
ของสถานศึกษา มีการใช้โทรทัศน์วงจรปิดหรือ 
วีดีทัศน์ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Keefe (2003: 1613-A) ได้ศึกษาศูนย์การเรียน
รู้วีดีทัศน์ว่า สามารถบูรณาการหลักสูตรการเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างไร ศูนย์การเรียน
ดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด โดย
เชื่อมสัญญาณไปยังห้องเรียนทุกห้อง การบริการ
เรยีบเรยีงตดัตอ่วดีทีศัน์แกนั่กเรยีนและครู สรา้งบท
เรยีนวีดทีศัน ์และชดุการประชมุวดีทีศันซ์ึง่เปน็การ
เตรยีมประสบการณก์ารเรยีนรูผ้า่นการปฏบิตักิาร
ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ครูได้ปรับตัว ปรับหลักสูตรใช้สมบูรณ์ขึ้น 
ครมูโีอกาสพฒันาขึน้ ภายในโรงเรยีนมกีารแนะนำา
แหลง่เรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวาง รวมทัง้ความสามารถ
ของครูที่ประสบความสำาเร็จการสอนตามทฤษฎี
สรรค์ความรู้ และมีแรงกระตุ้นในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชว้ดีทีศัน์ และสถานศกึษาขนาดใหญ่ 
คอื โรงเรยีนบา้นโนนทอง อำาเภอหนองเรอื จงัหวดั
ขอนแกน่ ได้หลกัการในการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ คอื 
หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ สร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และ
สบืสานภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน ร่วมกับการใช้เทคโนโลย ี
อยา่งเว็บไซตใ์นการประชาสมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีน
รู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ บรรเจิด มีกุล (2555: 87-89) 
รูปแบบการนำาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบางของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) 
หลักการ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และการจัดการเนื้อหาสาระ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น มุ่งทำาประโยชน์และเห็น
คุณค่าในชุมชนรอบๆ โรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมี

ความสขุ เพือ่ใหผู้เ้รยีนมจีติสำานกึในการอนรุกัษว์นั
ธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำา
ประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในชุมชน และอยู่ร่วม
กันในชุมชนอย่างมีความสุข

3. ผลการประเมินการพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า มีความเหมาะ
สมและความเปน็ไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทรงรัตน์ ศรีสารคาม 
(2553: 144-145) ไดวิ้จยัเรือ่ง กระบวนการสรา้ง
ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน: 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ อำาเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology) ผลการวิจัย ได้นำาเสนอ
กระบวนการสรา้งความรว่มมอืในการพฒันาแหลง่
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพชมุชนและโรงเรยีนบา้นา
เม่นใหญ่ผ่านที่ประชุมของสถานศึกษาและชุมชน 
ผ่านสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
พฒันาแหลง่เรยีนรูม้ปีระโยชนม์ากในการเรยีนรูท้ีผู่้
เรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณต์รง เรยีนรูจ้าก
ความสนใจความถนดัของผูเ้รยีนเอง ซึง่สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ Fields (2002: 3636-A) ได้
วิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมของศูนย์การเรียนรู้
ที่เป็นทางเลือกของกลุ่มโรงเรียนในนครเท็กซัส ที่
มีต่อการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน การเข้าเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
พฒันากลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรยีน บคุลากร
ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2001 ดำาเนินการวิจัย 
4 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสำารวจ ผล
การวิจัยพบว่ามีนักการศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ที่
เป็นทางเลือกได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้เอกใจใส่สร้างความผูกพันอย่างใกล้ชิดและ
ให้ความเคารพระหว่างนักเรียนและบุคลากรส่ง
ผลให้ผลสัมฤทธิ์ระดับคะแนนของนักเรียนสูงขึ้น
พฤตกิรรมการเขา้เรยีนเปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ขึน้
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ควรนำาตัวชี้วัดความสำาเร็จของการ
พัฒนาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันา
แหลง่เรยีนรูไ้ปใชใ้นการประเมนิผลการพฒันาแหลง่
เรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

1.2 ควรนำาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผลการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ระหว่างแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
การนำาการพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชน
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษา

2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องการ
ทำาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถาน
ศกึษาควบคูไ่ปกบัทางการวจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิล
การนำาการพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชน
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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